ƏMĠNƏ ÖZKAN ġƏNLĠKOĞLU
Əminə Özkan Şənlikoğlu 1953-cü il may ayının 27-də anadan olub.
Uşaqlıq illəri Adapazarının Saloğlu və Karaçalı kəndlərində keçib. İİstanbula 9
yaşında gəlib. Uşaqlığı çox böyük bir mübarizə içində keçən Şənlikoğlu bəzi
ədalətsizlikləri hələ kiçik yaşlarında sezməyə başlayıb. Hələ gənclik illərindən
müxtəlif dini elmləri öyrənməklə məşğul olur, dinləri araşdırmağa başlayır və
İncili oxuyur. Daha sonra İslama yönəlir və İslam təhsili alır. Fiqh və Əqidə
kimi bütün islami elmləri həyat yoldaşı Rəcəb Özkandan və xüsusi
müəllimlərdən öyrənib.
Əminə Şənlikoğlu adı dillər əzbəri olan bir yazardır. Xalq xüsusilə onu
qara çarşablı geyimi ilə televiziya kanallarında dinsizlərlə mübahisələrindən tanıyır. «Bize nasıl kıydınız»
(«Bizə necə zülm etdiniz») adlı kitabı əsasında film yarandıqdan sonra onun adı daha çox çəkilməyə başladı.
İstiqlal məhkəmələrinə toxunduğu üçün filmi, hətta yasaq etmək istədilər.
O, «Gencliyin İmanını Sorularla Çaldılar» («Gəncliyin İmanını Suallarla Oğurladılar») adlı ilk kitabına
görə məhkəməyə verilir. 15 il həbs cəzası ilə mühakimə olunaraq iki il yarım həbs həyatı yaşayır. Dəfələrlə
məhkəməyə verilən, nəzarət altına alınan Şənlikoğlu 1985-ci ildən etibarən «Mektub» jurnalı, «Genel Yayın
Yönetmenliyi»nə rəhbərlik etməkdədir. Bəli, öyrənmə və öyrətmə yolunda irəliləyən Əminə Şənlikoğlu 48
kitaba imzasını atıb. Əminə Şənlikoğlu iki övlad anasıdır.
Bir neçə söz
Mən Türk dövlətlərində yaşayan qardaşlarım qarşısında olan borcumu yerinə yetirə bilmədiyim üçün
xəcalət çəkən bir müsəlmanam. Ona görə də bir insan kimi öz vəzifəmi yerinə yetirmək üçün ilk addımımı
ataraq, əlinizdəki əsəri sizə təqdim edirəm.
Bu əsəri məni bağışlamaları üçün kommunizm zülmü altında yaşayan bütün məzlumlara ithaf edirəm.
«Bütün işgəncələr necə adlanmağından asılı olmayaraq, dinsizliyin məhsuludur», – deyirəm. Allaha
əmanət olun, əziz dostlarım!
Əminə Özkan ġənlikoğlu
18.06.1997
Qahirə
ÇĠN ĠġGƏNCƏSĠ
Xəyala tərəf addım
Hər şey 1946-cı ildə başladı.
Çərçək vilayətinin bir kəndində atam, anam, məndən bir yaş böyük qardaşım Turqut və üç yaş böyük
olan bacım Çiçəklə xoşbəxt yaşayırdıq.
Kəndimiz cənnətə bənzəyirdi. Hər dəfə yağış yağanda havadan ləzzətli həyat qoxusu, həyat ətri gələrdi.
Torpağın bu ətri həyat cövhəri əfsanəsini xatırladırdı. Torpaqdan qalxan bu qoxunu heç bir ətir əvəz edə
bilməzdi. Onsuz da heç bir ətirdə bu qoxunu tapmaq olmazdı.
Kəndimizin yolunun sağ və sol tərəfləri meyvə ağacları, çiçəklərlə bəzənmişdi. Sanki mahir bir rəssamın
fırçasından çıxmış bir rəsm əsəri idi.
O yerləri xəyalıma gətirdikcə ruhumun dincəldiyini hiss edirəm. Baharda çiçəklər açan zaman kəndimiz
bir başqa tamaşa olurdu. Yolun sağ və sol tərəflərində mirvari kimi düzülmüş evlərin qabağındakı meyvə
ağaclarının çəhrayı, ağ, mavi, ara-sıra qırmızı çiçəkləri açan zaman sanki kəndimiz rəngli yuxular aləmini
xatırladırdı.
Kənddə biz bir-birini çox-çox sevən səkkiz dost idik. Nə zamansa bu dostluğumuzdan sadəcə xatirə
olaraq bir şəkil qalacağı heç vaxt ağlıma gəlməzdi.
Turqutla mən bu il təhsilimizi qəsəbədəki məktəbdə davam etdirəcəkdik. Buna böyük həyəcanla
hazırlaşırdıq. Allahım, o günlərin həyəcanı nə böyük idi! Elə bil yuxu görürdük.
Mən həyatımda ilk dəfə şəhər görəcəkdim. Bu məni daha da həyəcanlandırırdı.
Qardaşımla çox mehriban idik. Bu da böyük bacımı qısqandırırdı. Mən də hər dəfə ona «Turqut mənim
həm dostum, həm də qardaşımdır. Sən qızlarla evcik-evcik oynayanda, mən onunla oynayardım», –
deyirdim.
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Bir dəfə mən yenə belə deyəndə Turqut qürurla söhbətə qarışdı.
– Burada böyük qardaşlıq var ee… Böyük qardaş elə-belə şey deyil.
Bir-birimizi çox sevirdik. Sanki birimizə bir şey olsaydı, o birimiz də yaşaya bilməzdi. Bizə elə gəlibmiş.
Atam bizə, bizim mehribanlıq və səmimiyyətimizə elə ləzzətlə, elə fəxrlə baxardı ki, sanki ruhunu
təzələmək üçün filmə tamaşa edir. Tez-tez də eyni sözləri təkrarlayardı.
– Bu gün ürəkdən dostsunuzsa, bunu etiqadınızın birliyinə borclusunuz. Etiqadınız ayrılsa, qardaş
olduğunuzu yaddan çıxarar, qardaş olduğunuz üçün bir-birinizdən utanarsınız.
Atamın bu sözləri məni həmişə düşündürürdü. Elə ola bilərdi ki, qardaşım üçün xəcalət çəkim? O mənim
doğma qardaşım və uşaqlıq dostum idi... Amma atam bu duyğumdan xəbərsiz idi.
Sabah şəhərə gedəcəkdik. Anam ... Mənim əziz anam! Ağlaya-ağlaya bizə lavaş yayırdı. Anam elə
kədərli idi ki, sanki biz ölümə gedirdik. Ana ürəyi ... Onun nə çəkdiyini övlad haradan bilsin.
Sevdiyim – qız Aybalam gedəcəyimi eşidən kimi tez bəhanə edib bizə gəlmişdi. Utana-utana məndən
soruşdu:
– Düzdür ki, sabah gedirsən?
Xəbərin düz olduğunu eşidəndə çox kədərləndi. Amma bunu məndən gizlətməyə çalışdı.
İkimiz də uşaq idik. İkimiz də hisslərimizi bir-birimizə söyləyə bilmirdik. Amma bilirdik ki, bir-birimizi
sevirik. Buna əmin idik.
Lap böyük qardaşım evlənib ayrı yaşayırdı. Onu heç sevmirdim. Qaraqabaq adam kimi bilirdim. Kiçik bir
səhvimiz olsaydı, ya döyər, ya da atamıza xəbər verərdi. Bizə xoş rəftar göstərməz, mehriban danışmazdı.
Bəzən də ona nifrət edər, «Həyatımda heç vaxt darıxmayacağım yeganə insan odur», – deyərdim.
Kəndimizdə ən çox xoşuma gələn ev bizim ev idi. Elə bil ki, kəndimizin tacı idi. Taxta qapısının açılıbörtülməsi insana bir könül rahatlığı bəxş edərdi. Sanki evimiz bizə gülümsəyərdi.
Evimiz taxtadan idi. Görünüşü gözəl idi. Köhnə olsa da, mənim üçün təptəzə idi.
İnəyimiz, qoyunlarımız var idi. Tövləmiz evin arxa tərəfində olduğu üçün, azca külək əsən kimi heyvan
peyininin – təzəyinin iyi otağımıza dolardı.
Heyif, o günlərdən! Kim inanardı ki, bir gün təzək iyi üçün də darıxacam.
Böyüklər ölkə rəhbərliyindən danışardılar. Ancaq mən heç bir şeyi başa düşməzdim. «Uşaq» olduğumuz
üçün də bizə heç nə danışmazdılar.
Sonra da «Böyük» olduğumuz üçün danışmağı lazım bilməzdilər. Ancaq başqa insanlar uşaqlara da,
böyüklərə də etiqad və yaşadıqları quruluşla əlaqədar hər şeyi başa salardılar.
Sonuncu gecəmiz idi. Sabah gedəcəyimiz üçün atam təlaş içində idi. Səbəbini illər keçdikdən sonra
anlayacağım bu təlaşla atam uzun-uzun danışırdı:
– Həə, sabah gedirsiniz, balalarım. Niyə bilmirəm, elə bil tikan üstündəyəm. Baxın, uşaqlar, mən
xırmanda işləyərək pul qazanır, sizi elm arxasınca göndərirəm. Amma bu yol məni qorxudur, hürküdür.
Bilmirəm, bu necə elm olacaq? Övladım alim olaraqmı, yoxsa zalım olaraqmı gələcək? Bilmirəm,
narahatam.
O saat anam bizi müdafiə etməyə başladı:
– Sən mənim böyütdüyüm balalarımdan arxayın ol! Mən onlara halal süd vermişəm. Onlar yollarını
azmazlar.
Yazıq anam ... Tərifləyəcək bir şey olmadığı üçün əmizdirdiyi südlə fəxr edərdi.
Atamın verdiyi cavab da çox gözəl imiş. Bunu hələ indi başa düşürəm. Çayını içə-içə anama ağır-ağır
cavab verdi:
– Quruluş xarabdır, ay mənim padşahım, quruluş. Mən uşaqlarım üçün deyil, bunun üçün narahatam.
Qorxuram ki, onları aldadarlar, yoldan çıxardarlar. İnsan çiy süd əmib, yoldan tez çıxır.
Sonra anamın gözlərinə uzun-uzadı baxıb:
– Süd nə qədər təmiz də olsa, quruluşun murdarlığı onu da xarab edir... Basqın başlayacaq, basqın, şahım.
Mən tez cavab verdim:
– Sən bizim üçün narahat olma, ata. Biz türkük, türk! Bizi heç kim aldada bilməz!
Atam kədərli gözləri ilə bu dəfə mənə baxdı:
– Kommunistlər gəncləri ustalıqla dinsiz edirlərmiş. Cavanlar elə tez dinsiz olurlarmış ki, dostum
danışanda çox təəccübləndim, oğlum. Kommunistin nə vaxt kommunist, nə vaxt dinsiz olduğundan özünün
də xəbəri olmazmış...
Bu dəfə qardaşım cavab verdi:
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– Kim, kim bizi dinsiz edə bilər? Biz türkük! Damarımızı kəssələr, qanımız «Türk» deyərək axar...
Ürəyimiz «Türk» deyərək döyünür. Heç kim bizi aldada bilməz!
Atam davam etdi:
– Bilirəm, övladım. Ancaq yenə də ürəyimdə bir qorxu var. Türklərin içində də dinsiz çıxan olar.
Soyunuz sizi xilas edə bilməz. Yalnız soya arxayın olmaq insanı çaşdırar.
Bacım Çiçək atama:
– Ata, çox bədbinsən. Sabah gedən adamlara heç belə şey deyərlər?
Atam eyni qüssə ilə cavab verdi:
– Neynim, a qızım? Daxilimdə bir səs dayanmadan «Dinsizlik təhlükəsi haqqında danış», – deyir. Adı
kommunizm, bilmirəm nə «izm» olsun, hər cür dinsizlikdən qorxuram. Şər əməllərdən qorxuram. Türk
olmaq insan üçün kifayət deyil. Həyatın bəzi qanun-qaydaları var. O qanun-qaydaları qoruyanlar var. Lazım
olanları yerinə yetirməsək, dərimizin türk dərisi olmağı bizə kömək etməz. Axundumuzu satan bişərəf də
türk idi. Amma «İslam» adını eşidəndə nifrətindən gözləri hədəqəsindən çıxar, rəngi ağarardı.
Turqut əl-qolunu ölçə-ölçə etiraz etdi:
– Ola bilməz, onlar türk deyillər. Onların qanı xarabdır, ata, qanı. Bizim qanımız isə saf türk qanıdır!
Atam Turquta baxdı. Sonra bir-bir cavab verdi:
– Mən qandan çox şüurlu şəkildə inanmağın tərəfdarıyam. Ancaq mən sizə kifayət qədər şüur, savad verə
bilmədim. İşdən-gücdən sizinlə lazım olan qədər məşğul olmağa vaxt tapa bilmədim. «Bu gün-sabah» deyədeyə bu günə gəlib çıxdıq. İnşallah, qorxularım boşa çıxar.
Anam bizə baxa-baxa yağladığı lavaşlardan birini mənə verdi. Onun lavaşı necə də dadlı idi. Bəzən mənə
elə gəlir ki, o dad mənə Cənnətdən gəlmə idi. Bunun mümkün olmadığını bilirdim, amma anamın çörəyinin
ləzzətini sözlə başa salmaq mümkün deyildi.
O gecə Turqutla gülüb danışaraq səhəri açdıq. Yerimə uzansam da, saatlarla yuxuya gedə bilmədim.
Yatanda da yuxumda hey şəhərdə gəzirdim. Şəhər olsa da, yenə də yollarında heyvanlar və təzəklər var idi.
Demə, şəhəri heç görmədiyim üçün, şəhərdə olsam da, yuxumda yenə də elə hey kənddə gəzmişəm.
Sanki səhər açılmaq bilmirdi. Bəlkə də, doxsan dəfə oyandım.
Səhər yeməyi üçün anam qutab bişirdi. Üstünə də təzə kərə yağı çəkib bizə verdi. Bacım da xüsusi
olaraq, bizim üçün səhər yeməyi hazırladı. Yazıq bacım. Heç kimə deməsə də, ürəyi yaralı idi. Rusiyaya
işləməyə gedən sevdiyini gözləyirdi. Bilmirdi ki, rus qızlarının təsirinə düşən sevgililər bir də heç vaxt geri
dönməzdilər... Gələndə də ancaq mindən biri gəlirdi. Amma bacım Kubilaya çox inanır, onun mütləq geri
dönəcəyi xəyalı ilə elçilərinə «Yox» deyərdi.
Kədəri üzündən oxunurdu. Ancaq mən onun dərdini illər keçdikdən sonra başa düşdüm. Nəyi isə görmək
üçün bəzən gözlər kifayət etmir. Biliyin də, idrakın da, həyat təcrübəsinin də olmağı vacibdir.
Yeməkdən sonra yola çıxmağa hazırlaşdıq. Evin qabağına düşəndə qardaşım Turqut mənə tərəf döndü:
– Kaan, a bala, fotoaparatımız var, ancaq ailəvi bir dənə də şəklimiz yoxdur. Niyə biz şəkil
çəkdirməmişik. Gəlin bir yerdə şəkil çəkdirək.
Hamımız yığışdıq. Mən dilləndim:
– Hə, indi bizim şəklimizi kim çəkəcək?
«Sən», – dedi Turqut. «Olmaz», – dedim. «Mən olmayan şəklin nə ləzzəti?»
«Onda mən çəkərəm», – dedi. Turquta etiraf etdim:
– Sən olmayan şəklə mən heç ailəvi şəkil demərəm.
Bacım Çiçək dilləndi:
– Necə də olsa, mən qız övladıyam. Elə də ailə üzvü sayılmıram. Durun mən sizin şəklinizi çəkim.
Ah, yazıq bacım. Böyük bir dərd dilləndiribmiş onu. Mən bunu haradan bilim. ...
Həmişə boynu bükükdür bacımın. Ona görə indi də sevdiyinin həsrətini çəkən qız görəndə, bacım gəlir
gözümün önünə. Demə, həsrəti bacım öyrədibmiş mənə...
Əvvəl o bizim şəklimizi çəkdi. Sonra mən onunla şəkil çəkdirdim. Sonra da Turqutla...
Turqut tez-tez saatına baxırdı. Mən də deyinməyə başladım:
– Qırx ildə bir şəhərə gedirik, onda da avtobusun qəzəbinə gəldik.
Turqut tez dilləndi:
– Yaxşı sən Allah! Bir az ağıllı-başlı danış. On altı ildi dünyaya gəlmisən, qırx ildən danışırsan.
Mən hazırcavablıqla:
– Mən illəri özümün aylarıma böldüm. Mənim təqvimimdə qırx il çoxdan tamam olub.
Bacım bu əsnada üzünü atama tərəf tutaraq dedi:
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– Özün də deyirsən ki, «Mən oğlanlarımla qızımı seçmirəm». Məni oxutmadın, oğlanlarını isə
oxudursan.
Atam yerə baxaraq cavab verdi:
– Ayrı-seçkiliyi mən eləmirəm, a qızım! Quruluş edir. Yaxşı bilir ki, mənim kimi müsəlmanlar qızlarını
başı açıq, oğlanlarla bir sırada oturdub oxutmaz. Bunu da bilə-bilə eləyirsə, mən nə edim, a bala. Biz
quruluşla Allah arasında qalmışıq. Quruluş da bizə «Seç» deyir. Biz də təbii ki, Allahı seçirik. Əziyyəti də
siz çəkirsiniz.
Sonra da böyük bir təlaşla bizə baxaraq tapşırdı:
– Baxın ha, dediklərimi heç kimə söyləməyin!
Bacıma təsəlli üçün dedim:
– Sən heç narahat olma, bacı. Mən müəllim olanda birinci səni öyrədəcəm. Təki biz müəllim olaq. Nə
fərqi var ki, ya biz, ya sən. Bir də özümü tərifləmirəm, çox gözəl öyrədirəm. Buna görə deyirəm də, səninlə
bizim heç bir fərqimiz yoxdur.
Bacım mənə mənalı-mənalı baxdı:
– Çox fərqi var, amma neyləyə bilərəm... Sizin oxumağınızla mən də sevinirəm.
Yazıq anam, gah məni, gah da Turqutu qucaqlayır, bərk-bərk tapşırırdı.
– Mənim qoçaq balalarım, bir-birinizdən muğayat olun. Məni fikirləşin, bir-birinizin xətrinə dəyməyin.
Can anam! Əziz anam!... Demə, ürəyin necə yanırmış. Övladların o vaxt bunu hiss etməyiblər də...
Şəhərdə yataqxanada yaşayacaqdıq. Evə ayda bir dəfə gələcəkdik. Əsas o idi ki, şəhərə gedək, geriyə
qalan vacib deyildi. Şəhəri xəyalımızda çox böyütmüşdük.
Biz avtobusa minəndə anam, bacım və atam ağlayırdılar. Ancaq bizim fikrimiz başqa yerdə olduğu üçün
vecimizə də deyildi. Evimizin önündə onlara əl edərək yola düşdük.
Avtobusda gedə-gedə tez-tez Turqutdan soruşurdum:
– Turqut, doğrudan da, biz şəhərə gedirik? Elə bil yuxu görürəm!
Dəfələrlə «Yuxu deyil», – dedi. Onu artıq bezdirmişdim. Mənə xəbərdarlıq da etdi:
– Kaan, bəsdir. Məni hirsləndirmə!
Gülə-gülə şəhərə çatdıq. Heyrətlə adamların çoxluğuna, evlərin böyüklüyünə baxdım. Onlara elə aludə
olmuşdum ki, Turqutun qolumu dartmağından xəbərim də olmamışdı. Turqut heyrətlə:
– Kaan! Evləri görürsən? O hündürlükdə binaları üst-üstə necə tikiblər. O hündürlüyə evi necə
qaldırıblar?... Kaş bizim də evimiz şəhərdə olaydı. Qoyun təzəklərindən xilas olardıq. Xoşbəxt olardıq, elə
deyil, Kaan?
Mən haradan biləydim ki, şəhərdə olmaq heç də xoşbəxt olmaq deyilmiş. Ancaq o gün mənə elə gəlirdi
ki, şəhərdəkilərin hamısı xoşbəxt insanlardır. Onlar hamısı böyük adamlardı. Tualetə getməz, heç burunları
da axmazdı.
Yataqxanamıza bir neçə gün sonra köçdük. Dərsə başladıq.
Mənim parta yoldaşım çinli Şi adlı bir bütpərəst idi. Onların etiqadlarına heyrət etmişdim. Mən haradan
bilim ki, müsəlmanların tənbəlliyi, təbliğatçı olmamaları səbəbindən bu insanlar hələ də Buddaya sitayiş
edirdilər. Turqutun yanında oturan da bütpərəst idi. Adı Fenq idi. Bir də Əhməd adlı bir oğlanla dostlaşdım.
Turqutdan sonra ən çox sevdiyim və inandığım adam o idi.
Dərslərimiz hələlik yaxşı idi. Ancaq bir məsələ var idi. Dərs proqramını başa düşməkdə çətinlik çəkirdik.
Onu da özümüzə dərd etmirdik. Məktəbdi də! Nə öyrətsələr, bizim üçün həqiqət o idi və ya o olmalı idi. Biz
dövlətə inanırdıq. O vaxt biz bilmirdik ki, dövlət böyük olduğu kimi, xəyanəti də böyükdür.
***
Məktəbə çox tez isinişdik. Əsas da sosialist müəllimlər bizimlə çox mehriban idilər. Elə bil ki, ailəmizin
bir üzvü idilər və bizi darıxmağa qoymurdular. Həmin sosialist müəllimlər öz rollarını çox səmimi
oynayırdılar.
Kaş elə bir imkanım ola ki, onların hər birini axtarıb tapam və soruşam; «Necəsiniz, müəllim? Bütün
insanlara qarşı kin bəsləməyi öyrətdiniz bizə. İndi nəticəsi xoşunuza gəlir? Elə hey «Gələcəyimiz»
deyirdiniz. Buna da nail oldunuz. Bu gələcək sizi xoşbəxt etdimi?»
***
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ÇEVRĠLĠġ
Bir ay sonra evə gələndə çox həyəcanlı idik. Biz həyət qapısından içəri girəndə atam odun doğrayırdı.
Bizi görəndə baltanı tullayıb həsrətli gözlərlə bizə tərəf gəldi:
– Can-ciyərlərim! Əziz balalarım, gəldiniz? Elə bilirdim, bu bir ay bitməyəcək. Şükür Allaha!
Anamla bacım da atamın səsini eşidib həyətə qaçdılar. Anam məni qucaqlayıb qoxlayırdı. O zaman başa
düşdüm ki, analar övladlarının iyini tanıyırmışlar. Görəsən, atalar da bu iyi hiss edirlər? O vaxt mən bu suala
heç bir cavab verə bilməzdim.
Öpüşmə-görüşmə bitən kimi mən tövləyə tərəf qaçdım. İnəyimizi sığalladım, öpdüm. Mən onu, o da
məni sevirdi. Onun da darıxdığını hiss edirdim. Can adlı bir itimiz də vardı. Onu görmədiyim üçün
soruşdum. İt bizdən küsmüşdü elə bil. Gizləndiyi yerdən neçə saat sonra çıxdı. Onu da indi başa düşürəm. O
da bizdən küsməyini belə göstərdi.
Həqiqət acı olur... Kim deyərdi ki, bir vaxt itimiz üçün də darıxacam. Hələlik hər şey yaxşı idi. Bəlkə də,
bizə elə gəlirdi.
İki gün evimizdə qaldıq. Anam sevdiyimiz yeməkləri bişirdi. Paltarlarımızı yudu, ütülədi. Öz əlləri ilə
qatlayaraq, çamadanlarımıza yığdı.
Necə də insafsız övladlar olmuşuq. O qədər işi olan qadına, çirkli paltarlarımızı da yudurdub, yük
etmişik.
Ayrılıq günü gəlib çatdı. Atam eyni şeyləri təkrarladı:
– Övladlarım, amanın günüdür, ehtiyatlı olun. Heç kim sizə birdən-birə «Dinsiz olun», – deməz. Sizi
yavaş-yavaş dinsizləşdirərlər. Kitab verərlər, cavab verə bilməyəcəyiniz suallar verərlər. Fikriniz haçalanar,
qırılar. Səhvlərinizi görə bilməz vəziyyətə salarlar sizi. Bunu elə məharətlə edərlər ki, özünüz də mat
qalarsınız.
Atamın bu sözləri məni də, Turqutu da bezdirmişdi. Atama hirslənmişdim.
Atam əvvəlki sözlərini dəyişərək, başqa sözlərlə eyni fikri söyləyirdi.
– Qan bir yerdə durmaz. Sırf türk olduğunuz üçün fikirləşməyin ki, sizin fikirləriniz dəyişməz. Soyumuzu
sevin, ancaq elə bilməyin ki, türk olmaqla iş bitir.
Bu dəfə Turqut dilləndi:
– Biz adımızı Çin səddinə yazdıran millətik. Kim cəsarət edib bizə «dinsiz olun» deyə bilər ki?.. Onun
çənəsini qıraram.
Atam bizim bezdiyimizi başa düşüb, qapının önündəki odunların üstündə oturub sözünə davam etdi:
– Bilirəm, sizi bezdirdim. Məni bağışlayın, uşaqlar. Mən Rusiyada yaşayanda dinsizliyin caniyə çevirdiyi
cavanları gördüm. Eh, ay balalarım! Heç bilirsiniz dinsizlik insanları insanlıqdan necə çıxardır?!
Atam ikimizin də üzünə baxdıqdan sonra davam etdi:
– Sizə axırıncı dəfə deyirəm, uşaqlar. Dinsizlik insanda mərhəmət hissini öldürür. Onu elə bir hala salır
ki, öz qardaşının başını tükü tərpənmədən kəsər. Bircə bunu unutmayın.
İkimiz də ağzımızı büzdük.
Yenə də avtobusumuzu gözləyirik.
Anamız yenə də biş-düş eləyib yolumuza qoyub. Bacım da bizdən ayrılmayaraq, həsrətlə baxır. Arada
ona yaxınlaşıb, qulağına pıçıldadım:
– Bacı, sənə bir şey söyləyim? İki ildir sənə bir məktub da yazmayan sevgilini unut. Onu daha gözləmə,
sonra peşman olarsan.
Bacım zarafatla məni vurdu:
– Ay səni, bicin biri bic... Səsini batır! Səndən heç soruşan var?
Avtobusa minəndə sevdiyim qızın – Aybalamın da məni ötürməyə gəldiyini gördüm. Əlini çox da
qaldırmadan yelləyirdi. Mən onun utandığı üçün belə etdiyini bilirdim.
Yeni dərs ili başlayanda hamımız eyni idik. Ancaq bizə münasibətlər fərqli idi. Turqutla hərəmizə bir
roman verdilər. Əslində kitabı müəllim versə də, özü deyil, yoldaşımızın vasitəsilə göndərirdi.
İlk dəfə verilən adi bir sərgüzəşt romanı idi. Xoşumuza gəldiyi üçün birini də istədik. Onları da oxuduq.
Adi romanlarla, yeni yoldaşlarla tanış olmaqla ikinci ayımızı da başa vurduq. Sonra bizi gəzdirməyə
başladılar. Elə əyləncəli idi ki…
Fikirləşmirdik ki, bu münasibətin arxasında hiylə gizlənir. Üç-dörd ay da keçdi. Bizimlə böyük adam
kimi davranırdılar. Bizə əhəmiyyət verir, bizə suallar verib, cavablarımızı gözləyirdilər. Bir sözlə, bizi adam
yerinə qoyurdular. İndiyə qədər belə hörmət görməmişdik. Beşinci ayda bizi ailəmizin mövhumatçı
olduğuna inandırdılar. Altıncı ayda ata-analarımızın cahil olduğunu anladıq. «Allah var?» – deyə
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fikirləşməyə başladıq. Bizə Allahı inkar etməyimiz üçün birdən-birə «İnanmayın» deməmişdilər. Dolayı
yollarla suallar verir, biz də cavab verə bilmədiyimiz üçün əziyyət çəkirdik. Bu əziyyətdən sonra əvvəl-əvvəl
Allahın qullarını sınadığını və günahsız adam öldürənin öldürüləcəyi prinsipinə, yəni qisasa etiraz etdik.
Özümüz də hiss etmədən bu vəziyyətə düşmüşdük.
Hər şeyi elə məharətlə düzüb qoşmuşdular ki, altı ay kimi qısa vaxt ərzində Allahın olub-olmadığı
haqqında mübahisə edirdik. Harada üstü-başı köhnə tipli, geridə qalmış, cahil birini görəndə «Baxın,
müsəlmanlar belədirlər», – deyərək bizi müsəlmanlardan soyutdular. Hər zaman fikirlərimizi öyrənir, öz
fikirlərini bizə aşılayırdılar. Həftədə iki-üç kitab oxuyur, çox çalışırdıq...
Birinci ilimizi başa vuranda artıq Allahı və dini qəbul etmirdik. Ancaq bunu ailəmizdən gizləyirdik. Necə
olmuşdu ki, biz Allahımızı danmışdıq? Elə hey fikirləşsəm də, bizə dinsiz olmağı öyrədənlərin məharətindən
baş çıxara bilmirdim. Elə vəziyyətə düşmüşdük ki, artıq türk və müsəlman olduğumuzu xatırlamırdıq.
Əvvəl-əvvəl sosialist düşüncələrini bizə aşıladılar və sonda beynimizi kommunist ideyaları ilə doldurdular.
İkinci ilimizdə artıq tam bir döyüşçü olmuşduq. Bombalama, adam öldürüb qəzetlərə çıxmaq xəyalları ilə
yaşayırdıq. Dünya vecimizə də deyildi. Bizə elə gəlirdi ki, hər şey edə bilərdik; asardıq, kəsərdik, dünyanı
faşistlərin başına uçurdardıq. Bir tərəfdən də bizə öyrədirdilər ki, kommunizm olsa, bütün dünya xoşbəxt
yaşayacaq. Əzmlə kommunizmin gəlməsi üçün çalışmağa başladıq.
Atam bizdən şübhələnmişdi. Buna inanmaq istəməsə də, nə isə sezmişdi. Biz də gizlətməyə ehtiyac
görmürdük artıq. Turqut lap qəti qərarı vermişdi. Tez-tez deyinirdi:
– Mən artıq dözə bilmirəm. Anama da, atama da söyləyəcəm. Fikirləşməsinlər ki, yenə də quş beyinliyik.
Bu dəfə kəndə gedəndə Turqut vurğulayaraq atamdan soruşdu:
– Ata, sənin Allah adlandırdığın haradadır?
Atam qısa bir təəccüb və şokdan sonra cavab verdi:
– Quranda yazılır ki, «Öz ərşinin üstündədir». Bunun nə demək olduğunu başa düşürsünüz?
İkimiz birdən atıldıq:
– Bəsdir də, ata. Bu köhnə fikirlərdən əl çək! Belə şeyə inanma! Bir az müasir ol, heç bu zamanda
Tanrıya inanarlar?
Atamın gözləri hədəqəsindən çıxmışdı, ağzı açıla qalmışdı, göz yaşları içində mızıldanırdı:
– Mən elə bundan qorxurdum. Ay Allah, qorxduğum başıma gəldi.
Taxta pilləkənlərdən yorğun-yorğun çıxıb, birdən dayandı. Göz yaşını silib bizə cavab verdi:
– Bəlkə, yüz min, bəlkə də, milyon il əvvəl Nuh Peyğəmbərin oğlu da inanmırdı. O sizdən milyon dəfə
müasirdir. Bir də onu unutma, oğlum. İnamsızlıq bizim dövrdə yaranmayıb. Milyon il əvvəl də inanan və
inanmayanlar həmişə olub.
Sonra anam fikirlərimizdən xəbərdar oldu və bütün kəndimiz... Əvvəl-əvvəl kəndlilər bizə xor baxdılar.
Sonra cavanlar bizə bənzəməyə çalışdılar. Bizə elə bir təlim vermişdilər ki, ayda bir dəfə evə gedəndə boş
dayanmır, cavanları cəngimizə keçirirdik.
Atam için-için yansa da, bizə baş qoşmur, bacardıqca bu mövzudan söz açmır, bizimlə mübahisə etmirdi.
Demə, atam gözəl bilirmiş ki, bir militanla mübahisə etməklə onu daha da tərsləşdirərsən.
Bizim tanrımız da, həyatımız da artıq Lenin və Marks olmuşdur. Stalin də bizim üçün ilahiləşmişdir.
Biz elə aludə olmuşduq ki, dərslərimizə olan marağımız da azalmışdı. Sən demə, bəzi qüvvələr
tələbələrin bütün enerjilərini təşkilatın işinə verməkləri üçün onları dərslərdən soyudurlar. Biz çox dərs
oxuyana öz aramızda «it kimi dərs oxuyur» – deyirdik. Bizim haqqımızda da belə deyiləcəyindən qorxaraq,
dərs oxumağa axmaqlıq kimi baxırdıq. O vaxt heç fikirləşmirdim ki, «it kimi dərs oxumaq» necə olur?
İndiyə kimi dərs oxuyan iti kim görmüşdür ki, bizə deyilmiş və dedirtdirilmişdi?
Aylar sürətlə keşmişdi və artıq ... və artıq olanlar olmuşdu...
Deməyə dilim də gəlmir. Ancaq biz tam bir ateist olmuşduq. Artıq atamıza da nifrət edirdik!
Evə gedəndə atamızın üzünə də baxmırdıq. Bir dəfə beş ay evə getməmişdik. Beş aydan sonra evə
gedəndə hiss etdik ki, heç anamız üçün də darıxmamışıq. Onsuz da ana-ata bizim üçün heç kim idi. Bizim
üçün mühüm olan ancaq mübarizəmiz idi... Dünyanı dinlərin pəncəsindən xilas edəcəkdik! Xüsusilə də
İslamdan!...
Hərəmizi bir dəstəyə başçı seçdilər. Xoşbəxt idik. Başçı olmaq az şeydi? Bu bir üstünlük, bir qürur idi.
«İnsanlar bərabər olsunlar deyə işləyirik», – deməyimizə baxmayaraq, başçı olmaqla başqalarından üstün
olmaq xoşumuza gəlir, bizi xoşbəxt edirdi. Bunu heç kimə deməsək də...
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Ən çox bərabərlik mövzusunda iş aparırdılar. Biz də uzaq əyalətlərdən gələn tələbələrlə iş aparırdıq.
Kommunizm bizə xoşbəxtlik gətirəcəkdi. Xalqın bərabərliyi təmin ediləcəkdi. Hamı müstəqil olacaqdı.
Bunun kimi daha çox vədlər verilmişdi.
Çox işləyirdik. Təşkilata yeni girən gəncləri gizli fəaliyyətə cəlb edir, sonra onları «Təşkilatdan çıxsan,
səni satarıq», – deyə şantaj edirdik. Beləcə, onları təşkilata bağlayır, istədiyimiz kimi istifadə edirdik. Bu
vaxt böyüklərin də bizdən istifadə etdiklərindən xəbərimiz yox idi.
Heç dayanmadan xoşbəxtlik vəd edilirdi. Onlar bizə «Yaşasın inqilabçılar», – deyir, biz də «Yaşasın
inqilabçılar», – deyirdik.
Yaşasın...
Yaşamaq hər kəsin haqqı idi. Lakin hamı haqsızlıq etmədən yaşamalı idi. Bəşəriyyət buna məcburdu.
Ancaq bizim fikrimizcə, yalnız inqilabçılar yaşamalı idilər.
Çində inqilab gözlənilirdi... Hakimiyyətə Mao gələcəkdi, faşizmə son veriləcəkdi. Aman Allah! Bunun
üçün nə qədər çalışırdıq...
Yadıma düşdükcə ürəyimi sızladan hadisələrdən biri də o məsum anamıza, o yaralı bacımıza olan əvvəlki
sevgimizi itirməyimiz idi. Anamızı və bacımızı danışdırırdıq, ancaq əvvəlki sevgi və şəfqətlə deyil...
Onlara sevgimizi vermirdik, nə də sevgilərinə ehtiyac duymurduq.
Həsrətin əqidə birliyindən sonra yarandığını sonralar öyrənəcəkdim...
***
Artıq ailəmizin həsrətini çəkməyi də unutduq. Həsrət bir tərəfə qalsın, atamıza xüsusi nifrət bəsləyirdik.
Atamıza qarşı çıxanda özümüzü qəhrəman kimi təsəvvür edirdik, çünki bizə «İnqilab yolunda atanı
öldürmək lazım olsa, öldürməlisən», – fikri təbliğ edilmişdi.
Yazıq anam, yazıq atam! Fikirdən ölürdülər, əzab çəkirdilər! Ancaq bizim heç vecimizə də deyildi.
Çox təəccüb edirəm. Dinsizləşdikdən sonra anamı da, atamı da eybəcər görməyə başlamışdım. İkisi də
mənə qorxunc görünürdü!
Aman Allahım! Nifrətin nəticəsi necə də eybəcər olurmuş!
Atam arada bir bizi Allah yoluna dəvət etməyə çalışırdı. Bizim kommunizmə olan fikirlərimizi görəndə
atam daha çox əzab çəkirdi.
Dostum Şi də kommunist oldu. O onsuz da fikirləri ilə kommunist idi. Ancaq Buddaya inandığı üçün elə
də hörmətli inqilabçı sayılmırdı.
Bizi Allahımızdan ayıran zehniyyət onların Buddasına mərhəmət edəcəkdimi?
Şi bütpərəstlikdən çox çətinliklə ayrıldı. Biz heç Allahımızdan belə çətinliklə üz döndərməmişdik.
Aman, bu gözlərim nələr görmədi? «Faşistə ölüm», – deyə nə qədər cana qəsd etdik. Onsuz da bizə görə
inqilabçı olmayan hər kəs faşist idi.
Yaşamaq bizim haqqımız,
Bizimlə olmayanındır ölüm!
Yaşamaq üçün öldürəcəksən,
Ölməyin lazımsa, yaşamaq üçündür.
Qaranlıq dünya işıqlanacaq.
Bəşəriyyət xoşbəxt gələcəyə qovuşacaq!
Ah, lənət olmuş ideologiya. Bizi necə təsir altına aldın! Nə başqa qan maraqlandırdı səni, nə də türk qanı.
***
1949-cu ildə bir səhər Maonun çevriliş etdiyini, həsrətində olduğumuz kommunizm elan etdiyini eşitdik.
O gün bayram idi.
Sanki havalanmışdıq. Bəli, bəli, bu bir dəlilikdir! Turqutla bir-birimizi qucaqlayaraq, dəqiqələrlə
sevincdən ağladıq. Sonra oynamağa başladıq. İkimiz də muradımıza çatmışdıq. İnqilab da olmuşdu.
«Çinə kommunizm gələndə Türkistan iki yerə bölünəcək» sözlərini tez-tez eşidirdik. Qərbi Türkistanı
Rusiya, Şərqi Türkistanı Çin alacaqdı. Bizim torpaqlarımız onların qabağında yem olmuşdu. Kim nə istəsə,
onu edirdi. Etiraz edən o dəqiqə öldürülürdü.
Bizim üçün adam öldürmək bir quş öldürmək kimi asan və daha zövqverici olmuşdu. Vallah, bu elə-belə
idi. Dinsizlik və ideologiya birləşdikdə insanı necə kor edirmiş, aman Allahım!
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Gözümüzün qabağındaca Şərqi Türkistanlı müsəlmanları öldürürdülər. Sonra da «Bu faşist köpəklər
vətənimizi Rusiyaya satacaqdılar, ona görə də öldürdük», – deyir, xalqı da buna inandırırdılar. Sən demə, bu
canlara müsəlman olduqları üçün qıyıblarmış və bizə də yalan deyirlərmiş «Vətən xaini» – deyə. Biz də
axmaq kimi inanırdıq.
Allahım, o vəhşi günləri necə unutmaq olar?! Məscidin imamını öldürmüş, sonra da minarəyə çıxaraq,
«Ay camaat! Bu imam tabutun içində silah və ölkəmizə aid planlar gizlədib. Biz də tapmışıq. Buna görə də
vətən xainini, faşist köpəyi sizin yaxşılığınız üçün o dəqiqə öldürdük», – demişdilər.
Namussuzlar!
Yalan danışmağı və iftira etməyi necə də bacarırlar. Onu da əlavə edirdilər ki, heç kim İslam dininə zərər
verə bilməz, heç kim türkə toxuna bilməz. Türk azaddır. Rusiyanın himayəsinə girməz. Siz heç qorxmayın...
Arxanızda biz varıq.
Alçaqlar!... Əclaflar!...
Elə bunlar olsaydı nə vardı...
Sən demə, o imam çox yaxşı müsəlman imiş.
Tabuta yalançı kağızları, silahları özləri qoyaraq, xalqa göstərmişdilər. Biz də bu xəbəri eşidəndə «Faşist
iti, vətəni satmağın necə olduğunu gördü», – deyərək, onun ölümünə sevinmişdik. Həqiqətdə vətəni satan
namussuzları özümüzə dost, yoldaş bilmişdik...
Mənə və Turquta mühüm tapşırıqlar verilirdi. Xoşbəxt idik. Çox illər keçəndən sonra həsrətin əqidə
birliyindəki sabitliyin davamlı olduğunu başa düşəcəkdim.
Mənim oyanmağım o gün başladı.
Turqutla mən evə gələndə anam bizi qucaqladı. Bacım da... Pəncərənin qabağında oturduq. Atamın
gəldiyini gördüm. Turqut atama baxdı. Gözlərini qıyaraq, nifrət dolu baxışlarla atam barədə deyindi:
– Faşist it gəlir! Kaan, bax, atamız adlanan kişi necə də donuza oxşayır?
Birdən-birə elə bil başımdan aşağı qaynar su töküldü. Elə bil... Başım firlanmışdı. Elə bu da mənim
oyanmağımın addımı oldu.
İlk dəfə aldadıldığımızı fikirləşdim. İlk dəfə dərindən düşünməyə başladım. Turquta tərəf dönərək
soruşdum:
– Turqut, biz niyə atamıza «İt» deyirik? Atamız nə edib ki, ona bu qədər nifrət edirik? Əhəmiyyətli olan
odur ki, biz bu hala necə düşdük?
Üzümə ölü kimi soyuq bir nəzər saldı:
– Ə, faşistlik edirsən indi?
Əl çəkmədən təkrar soruşdum:
– Bu sualımın cavabı deyil, Turqut. Atama necə oldu ki, bu qədər nifrət etdik?
Gözlərini bərəldərək kin dolu bir səslə qışqırdı:
– Onda faşist ruhu var, yoldaş. Heç vaxt faşistlərə mərhəmət göstərmə. Hisslərinin əsiri olma.
Fikrimdən, hisslərimdən əl çəkmədim. Elə hey düşünürdüm. Təkrar Urumçiyə geri qayıdarkən də elə hey
fikirləşirdim. Dolmuşdum. Biri ilə dərdləşmək, içimi boşaltmaq istəyirdim. Ürəyim qan ağlayırdı. Turqutu
səslədim:
– Yoldaş!
Buz kimi soyuq bir səslə, «Nə var», – dedi.
«Heç nə», – dedim.
Onsuz da məni başa düşməyəcəkdi. Ona heç nə demədim. Düşüncələrimi gizlədirdim artıq. Daxilimdə
özüm-özümlə vuruşurdum, çarpışırdım.
Bir gün yenə Turqutdan soruşdum:
– Turqut, yadına gəlir, bizə «Allah təsadüfən necə oldu?» – deyirdilər ha. Öz-özlüyümdə fikirləşdim.
Allah sonradan yaradılmadı, bizim əqidəmizə görə O həmişə olub... Ağlımız Onu dərk edəcək qədər inkişaf
etməyib. Fərz edək ki, Allah bir təsadüfdür, Onu biz uydurmuşuq. Ancaq dünya gör necə bir riyazi sistem
üzərində qurulub! Necə olub ki, milyonlarla təsadüf milyon dəfə birləşib, təbiət qanunlarını yaratmışdır?
Təsadüf bir dəfə olar, iki dəfə olar, milyon dəfələrlə olmaz ki... Mənim başım şişib...
Yenə eyni baxışla baxdı üzümə. Yenə eyni kəlmələri təkrarladı:
– Faşist-faşist danışma. Yarı yolda qalarsan.
Yenə evimizə getmişdik. Anam süfrə açmışdı. Bizi çağırdı. Turqut məni göstərərək dedi:
– Mən bu faşistlə eyni süfrədə oturmaram!
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Heyrətdən donub qalmışdım. İndiyə kimi ona iki sual vermişdim və buna görə mənə «Faşist» – deyirdi.
Hətta mənimlə eyni süfrəyə oturmurdu.
Mən qışqırmağa başladım:
– Sən lap ağ edirsən ha! Sən ağlımın düşünməsinə, fikirləşməsinə belə dözə bilmirsən. Sən elə bil ki,
ağlını itirmisən. Bəs kommunizm olsaydı, biz azad olacaqdıq? Belə də azadlıq olar, yoldaş? Mən ürəyim
istəyən sualı öz qardaşımdan soruşa bilmirəm. Biz haradasa səhv buraxmışıq, səhvimizi boynumuza alaq. Bu
qəflətdən oyanaq. Bizi aldadıblar! Xoşbəxtlik istəyirdik, ancaq olanlarımızı da itirdik. Hər şeyi itirdik.
Atamıza olan sevgimizi belə... Belə də xoşbəxtlik olar? Sənin ağlın başına gəlməyib hələ? Hə olar, bir az
fikirləş, özünə gəl, Turqut!
Mənə məsləhət verməyə başladı:
– Bu gedişlə sən xain olarsan, faşist olarsan. Ağlını başına yığ. Əclaflıq etmə. Sonra...
– Sonra nə olacaq, yoldaş?
– Səni vətən xaini deyə aparar, öz əllərimlə təslim edərəm.
Bu dəfə mən ona buz kimi soyuq nəzərlə baxdım:
– Doğrudan, bunu edərsən?
– Edərəm. Mən vətənim üçün, millətim üçün hər şey edərəm.
Bu, doğrudan da, belə idi. O kommunistlər üçün hər şey edərdi. Vətənə, millətə gəlincə... Bu hansı millət,
hansı vətən idi? Əsil vətən müstəqillik adı ilə Çinə təslim edilmişdi. Başda əqidəmiz olmaqla, hər şeyimiz
əlimizdən alınmışdı.
Bir gün Şi ilə qarşılaşdım. Ondan soruşdum:
– Həyatından razısan? Kommunizm sənə istədiyin hər şeyi verdi?
O da aldanmışdı.
«Hə, razıyam», – dedi.
Hər gün minlərlə insan Rusiyaya qaçır, minlərlə insan isə öldürülürdü. Kommunizm qan içməkdən
doymurdu. Manqurtlaşdırılmış insanları, «Bu bir keçid dövrüdür, vətəni xainlərdən təmizləyirik» kimi
sözlərlə aldadırdılar.
Artıq tez-tez fikirləşir, həqiqəti dərk etmək istəyirdim. Yoldaşlarımdan heç kimə dərdimi deyə bilmirdim.
Casus olmağından qorxurdum. Hamı bir-birini ələ verir və bunu ülvi vəzifə hesab edirdi.
Başı kəsilmiş kimi çabalayır, xilas olmaq üçün çırpınırdım. Artıq kəndə gedəndə Turqut avtobusun
qabaq, mən isə arxa tərəfində otururdum. Çiyin-çiyinə mübarizə etdiyim yoldaşım, doğma qardaşım Turqut
ikicə dənə sual üçün demək olar ki, məni danışdırmır, göz-gözə gəlmək belə istəmirdi.
Evə gələndə qapıda Aybalamla rastlaşdım. Ürəyim sızıldadı. Məni gözləyirdi. Mən... Mənsə kommunizm
sevdasına düşəndən bəri onu unutmuşdum. Sual dolu baxışlarla mənə baxdı. Bir neçə dəfə udqunduqdan
sonra soruşdu:
– Necəsən, Kaan? Əməlli-başlı böyümüsən. Daha üzünü də görə bilmirik, adam kəndlisi ilə arada-sırada
görüşməzmi?
Bununla da o mənə «Sevirsənsə, niyə mənimlə heç maraqlanmırsan?» – demək istəyirdi. Qız haqlı idi.
«Yaxında atanın yanına elçilərimi göndərəcəm», – dedim.
Gözlərimə baxdı, sonra acı bir təbəssümlə soruşdu:
– Sənin yaxın dediyin neçə ildi?
Çaşmışdım. «Lap tez», – dedim. Ancaq lap tez də dəqiq vaxtı bildirmirdi.
Artıq atama yazığım gəlirdi. Gözlərimlə onu təqib edirdim. Atam artıq məndən qorxmağa başlamışdı.
Açıq-aydın övladından qorxur, «Bəlkə, məni yatan vaxt, bəlkə də, tənha yerdə öldürər» – fikri ilə ehtiyatla
hərəkət edirdi.
Mənim məsum, günahsız atam! Əslində onun tək «günahı» müsəlman olması idi. Oxumağa göndərdiyi
övladlarını zəhərli ilana çevirib geri göndərmişdilər. Ona elə yazığım gəlirdi ki... Artıq qərar vermişdim.
Turqutun görmədiyi bir yerdə ona hər şeyi, düz yola qayıtdığımı deyəcəyəm.
Nəhayət, bir gün dərə qırağında onu yaxaladım. Məni görəndə qorxdu. Elə bildi ki, onu öldürəcəyəm. Bir
atanı bu vəziyyətə necə salmaq olardı? Ay Allah, atamın o günkü baxışları heç yadımdan çıxmır. Rəngi
ağarmış, üzünü kədərli bir qorxu bürümüşdü...
Yazıq atam! Bizi bu vəziyyətə salanlara lənət olsun.
Tərpənmədən mənə baxırdı. Gözləri dolmuşdu.
«Bilirəm», – dedi. «Məni öldürəcəksən! Ona görə təqib edirsən. Dayan! Əgər öldürəcəksənsə, heç olmasa
icazə ver dəstəmaz alım, iki rükət namaz qılım, sonra öldür. Uşaq vaxtı bir hekayə oxumuşdum. Bir nəfər
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atasını öldürmək üçün dağa aparır. Atası da «Dayan, oğlum, iki rükət namaz qılım. Sağ çiynimə salam
verim, sol çiynimə salam verəndə məni öldür», – deyib. O da gözləyib. Bundan sonra oğul atasını vurmaq
üçün baltanı qaldıranda əlindəki balta ilə birlikdə daşa dönüb. Bilirəm, sən daşa dönməyəcəksən. Ancaq
mənə icazə ver, iki rükət namaz qılım. Mən namazda Allahın hüzuruna çıxmış olaram!».
O danışdıqca gözlərindən sel kimi yaş axırdı.
Atamı dinlədikcə heyrətdən çaşıb qalmışdım. Onu nələr düşünməyə vadar etmişdik. Hiss etdim ki,
ciyərlərim yanır. Yavaşca ona tərəf bir addım atdım. Mənə yalvarmağa başladı.
– Dayan, övladım! Nə olar, ata qatili olma, oğlum! Səni məni öldürməyin üçün böyütmədim. Səni bunun
üçün oxutmadım.
Gözlərimdən yaşlar axmağa başladı.
– Sən nə danışırsan, atacan! Mən sənə necə qıya bilərəm?
Tez boynuna atılıb ucadan ağlamağa başladım.
– Mən sənə necə qıyım? Bunu necə fikirləşə bilərsən? Səni bu fikrə kim salıb?
Onu bərk-bərk qucaqlayıb qışqırdım.
– Bizi aldatdılar, ata!... Biz aldandıq!.. Bizi tələyə saldılar. Ancaq mən bu qəflət yuxusundan oyandım,
ata. Düz yola döndüm, həqiqətləri anladım artıq! Məni bağışla, ata.
Bir neçə dəqiqə qucaqlaşaraq qaldıq. O da heyrət içində idi. Məni bərk-bərk qucaqlayıb, ucadan
ağlayırdı.
– Oğul, əziz balam. Neçə illərdir bu sözləri eşitmək xəyalı ilə yaşayıram. Ölməmişdən əvvəl səndən bu
sözləri eşitdim. Artıq ölsəm də, fikir eləmərəm. Ay Allah, Sənə çox şükür!
Atamsa gah üzümə baxır, gah da məni qucaqlayaraq hıçqırırdı.
– Axır ki, oğlum, ağlını başına yığdın. Aldadıldığını başa düşdün.
Qəhər məni boğmuşdu. Ona cavab vermək əvəzinə ağlayırdım... Atam isə dayanmadan üzümdəngözümdən öpə-öpə məni qoxlayırdı.
– Əziz balam, ətrinizə belə həsrət qalmışdım. Ətrin heç dəyişməyib.
İlk dəfə onda başa düşdüm ki, atalar da övladlarını qoxusundan tanıyarmış.
Sanki atama dünyanı bağışlamışdılar. İllərdən bəri ilk dəfə idi ki, atamın gözlərində sevinc parıltısı
görürdüm.
Bir-birimizi qucaqlayaraq, xeyli ağlaşdıq. Nəhayət ki, aylardan bəri ürəyimi ən yaxın adamıma
boşaltmışdım. Nə onun casus olması şübhəsi, nə də qorxum vardı ürəyimdə. Sən demə, insanın fikirlərini
qorxusuzca danışması nə qədər böyük bir nemət imiş! Ancaq bu nemətin qiymətini belə vəziyyətə
düşməyənlər bilə bilməzlər... Nə qədər ağladıq bilmirəm. Sonra bir daşın üstündə oturduq. Daxilimdə bir
uşaq istəyi ilə başımı atamın dizinə qoymaq istədim:
– Atacan, uşaqlığımda etdiyim kimi, başımı sənin dizinin üstünə qoyub yatmaq istəyirəm. İllərdən bəri
sevgiyə həsrət qalmış ruhumun buna ehtiyacı var.
Başımı atamın dizinin üstünə qoyanda:
«Budur» – dedim. Ən böyük xoşbəxtliklərdən biri budur.
Başımı dünyada ən inandığım yerə qoymuşdum. Ömrümdə mənə bu qədər heç nə həzz verməmişdi. Kaş
elə bir imkanım olaydı ki, bütün dünya gəncliyinə xitab edə biləydim. Ancaq buna imkanım yox idi, çünki
önümüzdə elə bir divar hörmüşdülər ki... Kiməsə görə mən faşist, kiməsə görə siyasi ümmətçi, qatı dindar
idim. Çəkdiyim həsrəti, əzabı bilə bilməzlər, inanmazlar ki, mənə də qulaq assınlar.
Sonra da hər şeyi atama danışdım. Ağacın altında üzbəüz oturaraq söhbət etdik. O söhbətin ləzzəti başqa
idi. Başına gəlməyən bilməzdi bu ləzzəti. Yuxuda da belə şey ola bilməzdi.
Birdən kolların arasında ağ şalvarlı bir nəfər gördüm. Tez yerimdən qalxıb ona tərəf getdim. Məni görüb
qaçmağa başladı. Dalınca baxdım. Bu, qardaşım Turqut idi. Evə tərəf qaçırdı. Mən də tez evə getdim.
Oturub kitab oxuyurdu. İçəri girəndə mənə yanaki bir nəzər saldı. Gedib qarşısında əyləşdim:
– Demək, bizi təqib edirdin?
Heç nə demədi. Bu dəfə mən ondan qorxurdum:
– Söylə, bizi niyə təqib edirdin?
Özünü bilməməzliyə qoydu.
– Nə danışırsan? Mən heç kimi təqib etmirəm.
– Yalan danışırsan! Bunu öz gözlərimlə gördüm.
İsrarla etiraz edirdi. Mən də israrla «Yalandır» – deyirdim. Nəhayət, boynuna aldı.
– Bəli, təqib etdim. O faşist iti ilə əlbir olacağından şübhələnmişdim.
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Ağlayaraq ona yalvarmağa başladım.
– Nə olar, başa düş! Bizi aldadıblar!.. Biz səhv etmişik. Bizi qurban etdilər. Dinimizi alıb yerinə özlərinin
yaratdıqları dini qoydular. Vətənimizi əlimizdən alıb əvəzinə bizə, «Sizə lazım olandan da artıq haqlar
verdik» – deyərək aldatdılar. Bizi öz millətimizə düşmən etdilər. Ata-anamızı əlimizdən aldılar. Artıq sən də
bunları gör, Turqut.
Nifrətlə üzümə baxıb söyləməyə başladı:
– Namussuz! Xain köpək! Faşist donuzu! Hələ də danışırsan?
Donub qalmışdım. Yenə də israrla oyanmasını, həqiqətləri görməsini, real həyata qayıtmasını istəyirdim:
– Atamın gözlərini xatırla: «Dinsizlik, ideologiya ilə birləşsə, adam qardaşının da dərisini soyar, amma
«uf» – deməz». Biz də bu vəziyyətə düşmüşük, Turqut! Niyə hələ də ayılmaq istəmirsən? Niyə bunları
fikirləşmirsən?
Cəld yerindən durub çənəmə bir yumruq ilişdirdi.
– Namussuz xain! Sənin kimi qardaşın dərisini soyan niyə «uf» desin. Sən bir faşistsən.
Heyfini çıxmamış, təpikləməyə başlamışdı. Mən onu xilas etmək istəyirdim, onu vurmurdum.
Üst-başım qana bələnmişdi. Amma mən bu qana əhəmiyyət vermirdim. Mənim ancaq bir arzum var idi.
Qardaşımı və uşaqlıq dostumu xilas etmək, ona ayılması üçün hər fürsətdə nə isə demək. Yerdə uzansam da,
ondan soruşdum:
– Bir insan ya kommunist – inqilabçı, ya da faşist olmalıdır? Orta – üçüncü bir fikri olan yoxdur? Yəni
bunu fikirləşmək elə çətindir?
Heyfini çıxmamışdı. Yenə də vururdu. Ağlayaraq hələ də nəsihət edirdim:
– Vur, qardaş, vur. Bircə dəfə fikirləşməyin üçün sənin min zərbənə razıyam... Nə olar, artıq başa düş.
Bunlar bizim dostumuz deyil. Bunlar qatildirlər! Bunlar gəncliyi aldadan sehrbazlardır. Bunlar ilandırlar
ilan,Turqut.
Çantasını götürdü. Qapıya tərəf gedəndə yenə mənə nifrətlə baxdı:
– Faşist donuzu! Dərini soymaq yox, ətini də yesəm, ürəyim soyumaz!
Qapını çırpıb getdi. İllərlə onu görmədim.
Ertəsi gün böyük qardaşımın arvadı bizə gəlmişdi. Beş yaşında bir oğlu, qucağinda iki aylıq çağası vardı.
Anam həyətdə ocaq qalayıb, sacda lavaş bişirirdi. Biz də qardaşım oğlu ilə oynayırdıq.
Birdən qapımızda dövlət maşınının dayandığını hiss etdim. Çinli inqilab mühafizəçiləri bizə tərəf
gəldilər. «Bəli» – dedim. «Turqut satdı, bunlar mənim arxamca gəliblər. Dərimi özü soymasa da, başqalarına
sifariş verdi».
Deyəsən, on nəfər idilər. Atamı çağırdılar. Atam qorxa-qorxa gəldi. Bizdən hirslə soruşdu:
– Sən hələ də İslam-İslam deyirsənmiş. Bu düzdür?
Bacım ayaq üstə, anam oturduğu yerdə, hamımız təəccüblə atama baxırdıq. Atamı çox çətin imtahana
çəkmişdilər. Allah ilə kommunist quruluşu arasında qalmışdı. «Xeyr, İslamı tərk etdim» – desə, dininə
xəyanət etmiş olacaqdı. «Bəli» – desə, canını verəcəkdi.
Atam əvvəl mənim gözlərimin içinə baxdı. «Dində nə doğru isə onu et. Bu namussuzların qarşısında
əyilmə» – dedim ürəyimdə. Amma beynim eyni şeyləri demirdi. İman güclü deyilsə, can qorxusu böyük
olar.
Atam bir müddət cavab vermədi. Çinli kommunist tulalarından biri atamın kürəyinə rezin dəyənəklə bir
zərbə endirdi. Yazıq atam «Ay ana!» – deyərək qışqırdı. Anam və bacım qışqıraraq atama tərəf qaçdılar.
Atamın burnu qırılmış, ağzından qan axırdı.
– Cavab ver, ya İslam, ya biz.
Atamı dönə-dönə vurmağa başladılar, üst-üstə rezin dəyənəklə, tüfənglərinin qundaqları ilə vururdular.
Onu xilas etmək üçün atıldım. İki kommunist tulası qollarımdan tutdular. Üçüncü adam da ara vermədən
məni vururdu.
– Faşist iti. Q... balası! Demək ki, inqilaba xəyanət etdin? İndi də bizə qarşı çıxırsan?
Anamla bacımı da şillə-təpiyin altına salmışdılar. Qardaşım arvadı bir küncə qısılmış, uşaq qucağında
qorxudan donub qalmışdı.
Aralarında biri əmr verdi:
– Qadınları aparın. Qatara mindirin. Birini şimala, birini şərqə, birini də cənuba göndərin. Bir daha bu
diyarı və bir-birlərini heç vaxt görə bilməyəcəklərini başa düşsünlər.
Atamla hərəmizi bir nəfər tutdu. Eyni adam murdar səslə dilləndi:
– Dayanın. Bunlara gözəl bir səhnə göstərək.
11

Qardaşımın arvadına sığınan Hakanı dartıb aldı.
– Bu uşaqla göstərək o səhnəni? Yox, bu bizə lazım olar. Onu böyüdüb yoldaş edərik.
Qardaşım arvadının qucağındakı çağa ağlamağa başlamışdı. Birdən Hakanı yoldaşına verən əclaf çağanı
anasından alıb yerə çırpdı. Uşaq ağlamaqdan çatlayırdı. O əclaf danışa-danışa çağaya yaxınlaşdı.
– Ağlama, faşist bici. İndi sən o dünyaya gedəcəksən.
Atama sarı üzünü tutub dedi:
– İndi yaxşı-yaxşı bax, donuz.
Anamla gəlinimiz fəryad edərək, qışqırdılar. İkisini də döyərək, ağızlarını bağladılar. Atamla mənə əzab
vermək, bu qatillərə ləzzət verirdi. Körpənin başını ayaqları ilə basmağa başladı. Elə bərk basırdı, mərhəmət
hissi deyilən bir hissi yox idi bu qatilin. Uşaq artıq susmuşdu. O isə dayanmadan, heyif çıxa-çıxa bapbalaca
uşağın başını tapdalayırdı. Uca səslə qışqırdım:
– Xainlər! Namussuzlar! Allah sizin bəlanızı versin!
Məni şillə-təpiyin altına saldılar. Gəlinimizlə anam yenidən huşunu itirmişdilər. Atamla mən bu vəhşi
səhnəyə baxa bilmirdik...
Başımızın üstünü kəsdirib «Ya baxacaqsınız, ya da gözünüzü çıxaracağıq», – dedilər. Sözlə ifadə edilə
bilməyən bir əzab çəkirdik.
Cağanın başını əzən əclaf bu dəfə üzünü, boğaz tərəfini tapdalayırdı. Çağanın başının, üzünün dərisi
çıxmış, qan içində parça-parça, xıncım-xıncım olmuşdu. İllərdən bəri «İnsanlıq»dan ağız dolusu danışanlar,
yavaş-yavaş onlar kimi düşünməyən insanlara qarşı «yoldaşlıq»larını belə göstərmişdilər. Uşağı tapdalayıb
öldürmək ürəyini soyutmamışdı. Sonra belindəki iti xəncərini çıxarıb çağanın qulaqlarını kəsib üstümüzə
addımladı:
– İndi də qulaqlarını yeyib, insan əti necə dadır? Bizə deyin.
Ay Allah, bu necə zülm idi belə... Bu insanlar insanlıqlarını bu dərəcədə necə itirmişdilər? Bunlar necə
insan idilər?
Nə atam, nə də mən qulaq parçasını yemədik. Bizi saatlarla döydülər. Zorla ağzımıza qulaq parçasını
soxdular. Ay Allah, mən bütün bunları gördükdən sonra necə oldu ki, ağlımı itirmədim... Hələ də buna
heyrət edirəm.
Qadınları maşına mindirmək üçün sürüyəndə gəlinimizə baxdım. Gülürdü... Həm də indiyə qədər onu bu
qədər sevincli görməmişdim. Ürəyimdə «Demək, onların casusu imiş» – dedim. Sən demə, qadın
havalanıbmış. Mən bunu başa düşməsəm də, inqilab mühafizəçiləri başa düşmüşdülər.
– Bunun başı xarab oldu! Buna iki güllə çaxın! Dəlilər bizim nəyimizə lazımdır?!
Gəlinimizin ağzını açaraq, sırf keyfləri üçün ağzına silah soxaraq, atəş açdılar. Sevindim. Heç olmasa o
canını qurtarmışdı. Ürəyimdə «kaş anamı, bacımı da güllələyərdilər» – deyə dua etdim. Onların əllərində
olsalar başlarına nə gələcəyini bilirdim. Yollarda namuslarına toxunacaqdılar. Bütün həyatları boyu ağla
gəlməyən işgəncələr çəkəcəkdilər. «Bircə an imkan tapıb anamla bacımı bunların əlindən xilas etmək üçün
öldürə bilsəydim», – deyə düşündüm. Ancaq buna imkanım yox idi. Öldürməyin yaxşılıq olduğunu
düşündüyüm o gün fürsət tapsaydım, anamı da, bacımı da öldürəcəkdim... Təbii ki, o səhnəni görməyənlər
məni başa düşə bilməzlər.
Sonra anamla bacımı sürüyərək, bağlı bir avtomobilə mindirdilər. Anam ağzındakı sarğıyı açaraq, yüksək
səslə nalə çəkirdi:
– Kaan. Məni xilas et, oğlum! Məni xilas et!
Orada nələr çəkdiyimi sizə necə başa sala bilərəm?! Yox, yox... O əzabı, o dərdi izah edə biləcək söz
lüğətlərdə yoxdur və iztirabla dolu səsi hələ də qulaqlarımda cingildəyir... Bu hər gün, hər saat mənə əzab
verir:
– Kaan, məni xilas et, oğlum!
Xilas edə bilmədim. Əziz anamı xilas edə bilmədim. Sadəcə seyr etdim.
İlk dəfə onda Cəhənnəmin varlığına sevindim. Onlar ancaq Cəhənnəmdə cəzalarına çata bilərdilər.
«Cəhənnəm yoxdur» – deyənlər, insanların Cəhənnəmdə əzab çəkməyini istəməyən bu «Humanistlər»
Cəhənnəm əzabını bu dünyada çəkdirirlər. Özləri də «Cəhənnəm yoxdur» – deyərək, öz hesablarına görə
onları daha mərhəmətli göstərmək istəyirlər. Mənim gördüklərimi görsəydilər, bu zalımları görsəydilər, nə
deyərdilər? Cəhənnəmin yoxluğuna inansalar da, Allaha «nə olar, bunlar üçün Cəhənnəmi yarat» – deyə
yalvarardılar. Bu sözlərimə inanın.
Anamla bacımı avtomobilə tərəf sürüyəndə, bacımın ağzı bağlı olduğu üçün gözləri ilə mənə yalvarırdı.
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Səni də xilas edə bilmədim, bacı. Sağ olub-olmadığını hələ də bilmirəm. Kaş sağ olardın, mənim də sağ
olduğumu bilərdin və bir-birimizi tapa bilərdik. Qucaqlaşardıq, illərlə çəkdiyimiz həsrətin əvəzini çıxardıq.
Bilirəm, indi üzün qırış-qırış olmuşdur. Amma gözünün bəbəyi qırışmaz. Səni təkcə göz bəbəyinə baxıb
tanıyardım. O baxışlarındakı kədər qat-qat artsa da, qırışların arasında incə gözlərin qalsa, mən səni yenə də
tanıyaram...
Buna əminəm! Buna inanıram. Onlar maşına minərkən digər dəstə atamla məni kəndin ortasındakı
meydana apardılar.
Bütün kənd camaatını yığdılar ora.
Dindarlara nifrət hissi uzun zamandan bəri yavaş-yavaş xalqın beyninə yeridildiyinə görə, dindarlar
haqqında pis bir şey deyilən kimi hamı inanırdı. Kommunist rejimi özünü və Maonu mələk, dindar
müsəlman türkləri isə ilan kimi qələmə vermişdi. Əslində kommunizm türklərə qarşı deyildi. Yoldaşlar da,
həmçinin. Onlar türkün şüurlu müsəlmanına qarşı idilər. Dünyanın hər yerində və hər irqində olduğu kimi.
Qadınlı-qızlı bütün kənd meydana toplaşmışdı. İçində çin kommunizminin hiyləsinə aldanmayanlar da
var idi. Amma onlar çox az idilər.
Əllərimizi bağlayaraq, kəndin ortasına gətirildik. Çinli əclafların yüksək rütbəlisi masanın üstünə çıxıb
danışmağa başladı:
– Əziz yoldaşlar, bu gün sizi bura toplamağımızın səbəbi bu iki vətən xainidir. Biz çalışırıq ki, sizi
Rusiyanın istismarından xilas edək, bunlar isə sizi ruslara satırlar.
Cibindən bir məktub çıxarıb təkrar xalqa döndü:
– Qulaq asın, Kaanın üstündən tapdığımız məktubu oxuyum.
«Hörmətli DTK (KQB)-nin məsul şəxslərinə.
Əmr verdiyiniz kimi, mən və atam vəzifəmizi böyük bir həvəslə yerinə yetiririk. Ölkəmizdə baş verənləri
sizə bildirmək bizim üçün bir şərəfdir.
Bu vəzifəni böyük bir məhəbbətlə yerinə yetiririk. Sizə xidmət etdiyimizi heç kim bilmir. Axmaq
həmkəndlilərimiz bizi başa düşəcək qədər şüurlu deyillər. Onsuz da...»
Qulaqlarım uğuldayırdı. Artıq oxunanları eşitmirdim. Bir müddət hissimi itirmişdim. Sonra özümə
gələndə həmkəndlilərimizin bizə tüpürdüklərini və vurduqlarını gördüm.
Səsim çıxınca qışqırdım «Bunlar yalandır, inanmayın», – dedim. Ancaq bizə deyil, onlara inanırdılar. Bu
nifrət illərlə yavaş-yavaş onlara hopdurulmuşdu.
Sevdiyim qızın – Aybalamın mənə tüpürdüyünü gördüm. Onun tüpürməsi hər şeydən ağır idi mənim
üçün. Mənə yaxınlaşıb:
«Donuz! Vətən xaini» – deyərək, saçımdan tutdu.
Sonra əyilib qulağıma pıçıldadı:
– Yox! Bunları məcbur olub edirəm. Mən sənə inanıram, Kaan.
Sanki dünyanı mənə bağışlamışdılar. Çox sevinirdim. O andan başlayaraq, ağrı hiss etmirdim. Hamı
«xain» – deyərək vururdu. Ətrafıma o qədər çox adam yığışmışdı ki, onların arasından atamı görə bilmirdim.
Sonra yenidən huşumu itirdim.
Artıq neçə saat keçmişdi. Gözlərimi açanda günəş batırdı.
Gözlərim o anda atamı axtarırdı. Atam stula bağlı halda huşunu itirmişdi. Ah, aldadılmaq, ah!... Səndən
daha dəhşətli bir şey varmı?
Daha sonra təkrar xalqa xitab edən nanəcib çıxışına davam etdi. Əslində bizim vasitəmizlə xalqa dərs
verirdi. Özü də bunu hiss etdirməməyə çalışırdılar:
– Əziz yoldaşlar. Bu vətən xainlərinə nə edək? Siz qərar verin.
Kəndlilər bir ağızdan qışqırdılar:
– Öldürün! Türk millətinə xəyanət edənlərin cəzası ölümdür!
Xırıldayan səslərin arasında cılız çıxan səslər də var idi. İnsanların gözlərinə baxdım. Bəzilərinin gözləri
dolmuşdu. Bu, məni çox sevindirirdi. Deməli, fikirləşdiyimizdən çox idi onlara inanmayanların sayı. Bu da
bir gün bu azların diriləcəkləri və çox böyük işlər görəcəkləri demək idi. Kommunizmin əsil simasını
dünyaya tanıtdıracaqdılar.
Atamı bağladıqları stuldan qaldırdılar.
– Ayağa qalx! Mao üçün əyil, mənəvi salam ver. Bir azdan öləcəksən!
Atam artıq ağlamırdı. Əvvəlcə mənə baxdı, sonra kənd camaatına... Qərarlı və cəsur bir əda ilə cavab
verdi:
– Ölsəm də, Allahdan başqa heç kimin qarşısında əyilmərəm!
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Qəhrəman atam. Sənə halal olsun. Mən də cuşa gəlib qışqırdım:
– Ata, əyilmə! Mən səninləyəm...
Atam mənə baxaraq davam etdi:
– Narahat olma, oğlum. Qırx il mənasını başa düşüb Allaha səcdə edən baş, qırx ildən sonra qulun
qarşısında əyilməz!
Sonra kəndlilərə döndü:
– Sizə gəlincə, qədimdə Allahdan başqa tapındığınız bir ilahın əlindən, indi də bu ilahın əlinə düşdünüz.
Allahdan başqasına tapınanlar ömür boyu qulların ilahiliyinə boyun əyərlər. Beləcə, onlara aldanarlar. Sizin
üzünüzə tüpürməyə də heyfim gəlir. Sizinlə o dünyada görüşəcəyik. İnşallah! Bu günü sizin yadınıza
salacağam. Mən bu gün gedirəm. Siz, bəlkə də, sabah gələcəksiniz. Elə bilməyin ki, sizin vaxtınıza çox var.
Hər kəsin sonu oradır, əbədiyyətdir. Orada görüşənə qədər...
Sonra uca səslə təkbir deməyə başladı:
– Allahu Əkbər, Allahu Əkbər!
Atamı daha çox danışdırmadılar. Gözlərini bağlamadan önündəki payaya bağladılar.
– Gözləri açıq qalsın ki, güllələrin ona tərəf gəldiyini görmək ləzzətini alsın, dedilər. Əlində silahı olan
iki canavar atamdan on metr aralı durub hazır vəziyyətdə gözləyirdilər.
Atam mənə baxdı, mən atama baxdım... Donmuşdum... Keyləşmişdim...
Atamın gülümsəyərək məni səslədiyini eşitdim:
– Oğlum, Kaan! Səni Allaha tapşırıram. O biri dünyada görüşərik. Mənim üçün kədərlənmə.
– Sən haqqa döndün, ay ata, bu ölüm mənim üçün heç nədir.
Mən birdən vəhşi səsə diksindim:
– Atəş!
Atam bağlandığı payanın dibinə yıxılmışdı.
Ah, nə qədər rahatlanmışdım. Kədərlənmirdim. Onların işgəncəsinə bələd olduğum üçün atamın ölümünə
çox sevinmişdim.
Allah sənə rəhmət etsin, atacan! Sənin yanına Cənnətə gələndə səni bir dəstə Cənnət gülü ilə təbrik
edəcəyəm. Dünyaya nə qədər heyran olduğumu orada söyləyəcəyəm sənə.
***
MÜASĠR ĠġGƏNCƏ
Atamın ölüsünü orada qoyub, məni içərisində anamın olduğu o kabusa bənzəyən avtomobilin arxasına
bağladılar.
Avtomobili kəndin içində o tərəf bu tərəfə sürdülər. Anam səsimi eşitməsin deyə, qışqıra da bilmirdim.
Qanıma qəltan olmuşdum. Məni bu vəziyyətdə görən bəzi kəndlilər qışqırdılar:
– Gəbər, murdar xain!
– Namussuz Kaan! Sürüyün... Qoy ağlı başına gəlsin!
Kəndlilər aldadılmışdı. Bu, açıq-aydın görünürdü.
Ancaq məni indi də maraqlandıran bir şey var. Mənim casus olmadığımı bu kinli köpəklər yaxşı
bilirdilər. Görəsən, onlar nə fikirləşirdilər? Daha sonrakı illərdə heç peşman oldularmı?
İnqilabın həyəcanı ötüb-keçdikdən sonra heç fikirləşərək, öz-özlərinə «Biz nə etdik», – dedilərmi? Bu
hələ də mənim üçün maraqlıdır.
Avtomobilin arxasında məni kilometrlərlə sürdülər. Yolumuzu təzə düzəltmişdilər və məni də bu yolda
sürüyürdülər. Huşumu itirmişdim. Qollarım qopmasa, məni buraxmayacaqlar hər halda...
Avtomobil dayananda hava qaralmışdı. Ölü kimi avtomobilin arxasında uzanıb qalmışdım. Ayaq səsləri
eşidirdim. Ancaq gözümü açmağa belə halım qalmamışdı. Avtomobilin içindən də heç səs gəlmirdi.
Canım anam!
Neynir görəsən? Oğlunun saatlarla içində olduğu avtomobilin arxasında sürüdüldüyünü bilsə, hər halda
havalanardı.
Xatırladığım ən son fikirlər bunlar idi.
***
Gözlərimi açanda əvvəlcə elə bildim ki, quyunun içindəyəm. Qaranlıq, çox qaranlıq bir yerdə idim.
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Sən demə karserdəymişəm. Aradan bir həftə keçibmiş. Mən bunu həbsxana nəzarətçisi Çu Yuidən
öyrəndim. Heyrət ediləcək bir şey idi. Demək asan idi. Bir həftə... yeməmişdim, içməmişdim,
oyanmamışdım heç bir ehtiyac hiss etməmişdim.
Başımı zorla qaldırırdım.
Harada olduğumu dərk etməyə çalışdıqdan sonra ilk işim su istəmək oldu. Mənə yaxşı münasibət
göstərən nəzarətçi Çu Yui bir tas su gətirdi.
Qaranlıqda açılan hücrənin dəliyini çətinliklə gördüm.
Suyu alıb tezcə içdim. Aman Allahım! Mən nə içmişdim? Görəsən, mən sidik içmişdim? Bu sualın
cavabını hələ də bilmirəm. Yemək yeyəndə yadıma düşdükcə ürəyim bulanırdı.
Sonra «Acam», – dedim. Yenə də nə olduğunu görmədiyim bir yemək gətirdilər. Dadının necə olduğunu
xatırlamıram. Ancaq çörək deyiləni əl havası ilə tapanda elə bildim ki, kirəmitdi. Çörək olduğunu ancaq
sonra bildim.
Hürr(!) sosialist ölkələr...
Nurlu və müasir(!) rejimlər...
Qabaqcıl(!) və modern(!) düşüncə...
Gəlsinlər... Gəlsinlər də özlərini mənə tanıtsınlar.
Bu kamerada Çu Yuidən başqa, heç kim məni soruşmurdu... Nə məhkəmə, nə hakim... Nə vəkil və nə də
prokuror...
İki ay özümə gələ bilmədim. İki ay sonra karserdə oturub öz-özümə fikirləşdim:
– Hər şey aydındır, Kaan. Səni buradan çıxartmayacaqlar... Nəzarətçi Çu belə bunu söylədi. Bu, Çin
işgəncəsinin bir nömrəli modeli imiş. Yeganə məqsədləri insanı dəli etməkmiş. Ağlını başına yığ, Kaan. Nə
badə səni dəli etməyə icazə verəsən!... Ağlını qoru və özünə bir proqram tərtib et.
Öz-özümlə razılaşdım.
Sonra ağlımın yerində olub-olmadığını düşünməyə başladım. Görəsən, ağlım başımda idi? Öz-özümə
danışırdım. Dəli olmuşdum? Oturub ağlımı yoxladım.
Mənim adım nə idi? Kaan. Atamın adı Toğruldur. Anamın adı Hürmüzdür. İki aydan sonra ilk dəfə anaatamı xatırladım. Sonra başqalarını və Turqutu da xatırladım.
Bütün bədənimin titrədiyini hiss etdim. Bu iki ayda Turqutu da unutmuşdum. Sonra baş verənləri bir-bir
xatırlamağa başladım.
Anamın, atamın çəkdiyi əzabları heç düşünmürdüm. Mənə əzab verən hər şeyi unudacaqdım.
Ancaq nə etsəm də, Turqutu unuda bilmədim. Dünyada mənə ən maraqlı gələn şey onunla nə vaxtsa
görüşüb-görüşməyəcəyim idi. Üz-üzə gələndə mənə, mənim gözlərimə necə baxacaq? Atamı öldürdüyünü,
anamın, bacımın başına gələnləri öyrəndiyi vaxt nə fikirləşmişdi? Kaş bunu öyrənə biləydim! Fikrim-zikrim
ancaq bu idi.
Bir neçə gün sonra kameranın qapısı açıldı. İki nəfər gəldi. Bu alçaqların biri Türkistan türklərindəndir.
İki ayda nələr fikirləşdiyimi, dəli olub-olmadığımı öyrənmək üçün gəlmişdilər. İşimə ağlımın üstündə
olduğunu yazdılar.
Türkdən soruşdum:
– Həyatından razısan?
«Təbii ki, bəli, – dedi, – sizin kimi dindarları ifşa etmək bir şərəfdir».
Kameranın qapısını bağlarkən onun üzünə tüpürüb bağırdım:
– «Namussuz!»...
Nəzarətçi Çu mənə çox hirsləndi:
– Bax, belə etsən səni o biri kameraya atarlar. Əslində indi mən səni döyməliyəm, amma bunu etmirəm.
Bir də belə dəlilik etmə. Bunu da yadından çıxartma ki, məndən yaxşısına rast gəlməyəcəksən.
Səhərisi gün cəllad ruhlu əlində rezin dəyənək olan biri yanında başqa bir cani ilə birlikdə kameraya
gəldi. Sərt bir səslə qışqırdı:
– Faşist casusu, ayağa qalx!
Onsuz da heç kim uzanmamışdı.
«Onsuz da ayaq üstündəyəm», – dedim.
– İndi de görüm, fikirlərini dəyişdirdin?
– Hansı fikirlərimi?
Sual ağzımdan çıxmamış dəyənəklər kürəyimə, başıma, üzümə, harama gəldi enməyə başladı.
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– Faşistin biri, faşist. Bizi axmaq yerinə qoyursan? Sən nə fikirləşdiyini bilmirsən? Danış, danış
fikirlərində yenilik oldu?
– Mənim fikirlərim səhv deyildi... Mən vətənimə və millətimə xəyanət etmədim. Mən sizin dediyiniz
qədər alçaq deyiləm.
– Bəs niyə buradasan?
Burada olduğumu necə izah edə bilərdim? Buraya gələn hər kəsin günahkar olduğunu, hətta günahkar
kimi münasibət görməyi üçün dindar olmasının bəs etdiyini... Alçaq bir səslə donquldandım:
– Birincisi, «Biz niyə atamıza nifrət etdik?», – deyə soruşduğum üçün. İkincisi də Allah haqqında
düşündüyüm üçün. Bütün günahım budur.
Məni bir az da döyüb getdilər.
Dörd-beş saatdan sonra kameranın tavanından bir damcı düşdü. Fikir vermədim.
Sonra damcılar daha tez-tez dammağa başladı. Soba borusu ölçüsündə ayaq yolu dəliyim var idi. Damcı
onun üstündəki qapağa dəyirdi. Elə qəribə bir səs çıxırdı ki, əvvəllər heç belə səs eşitməmişdim.
Tıppp... Tıppp... Tıppp...
O gecə səhərə qədər damcının ardı-arası kəsilmədi. Gecə növbətçiyə yalvardım:
– Nə olar, bu səsi kəsin! Dözə bilmirəm!
Bu köpəkoğlu Çu kimi insaflı deyildi. Nə vaxt kameranın qapısındakı balaca deşikdən bir söz soruşsam,
o, gözlüyün qapağını açıb aradan içəri tüpürürdü. Bu, dindarlara olan nifrətin nümayişi idi.
Mən də heç olmasa ağıllı-başlı bir dindar olsaydım... Alnım səcdəyə dəyməmişdi, ancaq adımı «Dindar»
qoymuşdular. Dinsizlər qoymuşdular bu adı bizə...
Nəzarətçi Çu gələndə ondan soruşacaqdım bu damcıların nə vaxt kəsiləcəyini.
Səhərə qədər başım şişdi. Keşikçi Çu gələn kimi vəziyyəti ona danışdım: «Bu nədir, nə vaxt kəsiləcək?!»,
– deyə soruşdum. Üzümə baxıb cavab verdi:
– Əslinə baxsan, mən faşistlərlə heç danışmaq istəmirəm. Onlara nifrət edirəm, amma sənə yazığım gəldi.
– Nifrətindən xəbərim var. Sualıma cavab ver!
– Haradan bilirsən?
– Eyni yolun yolçusu olmuşuq... Bu nifrəti bizə aşılamışdılar və bu nifrətin ölçüsü hamıda eynidir. Eyni
şeyləri hamımıza təlqin ediblər. Mən də bir vaxtlar inqilabçı olmayan hər kəsə nifrət edirdim. Dünyanın ən
yaxşı adamı olsa da, mənim üçün heç bir fərqi yox idi. Onun üçün səni çox yaxşı başa düşürəm. Başa
düşmədiyim bir şey var. Mənə niyə yazığın gəlir? Həqiqəti bilmək istəyərdim.
– Əgər sənin üçün çox maraqlıdırsa, deyim. Deyəsən, kameraya gətirilməyinin beşinci günü idi. «Səni
xilas edə bilmədim, məni bağışla, anam», – deyə inildədin. Anasızlığın nə olduğunu çox yaxşı bilirəm. Buna
görə də faşist də olsa, ana üçün yanan ürək görəndə bu mənə pis təsir edir... Başa düşdüm ki, sənin ananı da
aparıblar.
Tez kameranın qapısındakı gözlüyə yaxınlaşdım:
– Sən haradan bilirsən?
– Onu kim bilmir? Vətən xainlərinin hamısına dövlət yeni parçalama siyasəti tətbiq edir. Ailəmin hər bir
üzvünü ayrı-ayrı bölgələrə aparıblar. Heç kim öz qohumu ilə bir daha görüşməyəcək. Çox ağıllı ixtiradır. Elə
deyil?
Çox illər keçəndən sonra öyrəndim ki, məni xain deyib daşa basan həmkəndlilərim də kommunist-ateist
quruluşuna yarar verə bilməyiblər. Onları da pərən-pərən salıblar.
Çu mənə bəzi xəbərləri gətirdi.
Ancaq gün keçdikcə kamera məni daha çox sıxmağa başlamışdı. Ürəyim darıxırdı. Bir işıq... Bir iynə ucu
boyda işığa həsrət qalmışdım. İşıq nə böyük nemətmiş?... Bunu bu kamerada başa düşmüşdüm.
Qaranlıqda insan ruhu qəribələşir. Qaranlıqda bu damcı səsi də adamı dəli edir.
Axırda Çu mənə onu da söylədi:
– Bu damcı səsi məhkumları dəli etmək üçün düşünülüb, yəni sən bir ay tamam olmamış dəli olacaqsan.
Nəzarətçinin dünya vecinə deyildi. Vecsiz bir əda ilə danışırdı:
– Daha da yaxşı. Ağlını itirəndə dərdini də unudarsan. Dərdini ağlınla anlayırsan, elə deyil?
Ucadan cavab verdim:
– Deməli, Allah əqli çox mükəmməl yaradıb.
Birdən Çunun səs tonu dəyişdi:
– Biz də bir vaxtlar Buddaya inanırdıq. Sən də inanırsan. Əqli heç kim yaratmadı. O, təsadüfən yarandı.
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– Təsadüfən yaranan şey bir qarışıqlığa məruz qalanda məhv olmaz. Təsadüfün bir nizamı yoxdur ki,
məhv olsun.
Mənə hirslənərək gözlüyü örtdü. Yenə də öz-özümə fikirləşməyə başladım:
– İndi nə edim? Bu səs, bu qaranlıq məni dəli edəcəkdi. Mütləq bir çıxış yolu tapmalı idim. Ağlımı
itirməməliyəm. Ağlımı itirsəm, hər şeyi itirərəm. Bitərəm.
Çu mənimlə danışmırdı artıq. İnsan kiminləsə söhbət etməyəndə lap darıxır. Bir insan səsi belə adama
dünyada olduğunu xatırladır.
Bir proqram düzəltməliyəm. Saatlarla fikirləşdikdən sonra qərar verdim.
Birincisi, hər səhər durub idman edəcəyəm. İkincisi, öz-özümlə danışıb söz ehtiyatlarımı quracağam.
Danışmağı unutmamaq və dilimi məşq etdirmək üçün danışmalıyam. Əks halda dilim danışmağı
yadırğayacaq. Üçüncüsü, düşüncəmi də məşq etdirəcəyəm. Dünyagörüşümü də itirməyəcəyəm.
Bunlar hamısı yaxşı idi. Ancaq bütün səyimə baxmayaraq, təkcə bu səs məni dəli etməyə bəs idi. Hələ
indidən əsəblərim gərilmişdi.
Betonun üstündə yatırdım… Əynimdəki paltarlarım üfunət iylənirdi. Qanlı şalvarım hələ də əynimdə idi.
Aman Allahım! Damarlarımdan axan qanım bu qədər murdar iylənirdi?! Bunu ilk dəfə fikirləşmişdim.
Aylardır çimməməyim bir tərəfə, məni bit basmışdı.
– Allahım, mənə səbir ver!
Hər şeyə dözərdim. Ancaq bu səsə dözmək mümkün deyil.
Harada idim? Bura haradır?
Qapının deşiyindən Çudan soruşdum:
– Nə olar, Çu... Bircə kəlmə soruşuram. Qapını aç.
Saatlarla yalvarandan sonra qapıdakı gözlüyü açdı:
– Nə var, nə olub?
– Mənə deyərsən, Çu, bura haradır?
Təəccüblə üzümə baxdı.
– Kameradır. Yoxsa sən içərini saraya oxşadırsan?
– Xeyr, xeyr! Həbsxana haradadır? Türkistandayam, yoxsa Çində?
– Sənin üçün nə fərqi var? Çox yox, min kilometr yol gəlmisən.
Heyrət etdim. Deməli, mən çox pis vəziyyət keçirmişəm ki, bu qədər uzun yol getməyimdən xəbərim
olmayıb. Yenə kamerada tək-tənha qaldım.
O gecəni də keçirdik… Səs məni qorxunc vəziyyətə salmışdı. Səhərə qədər yata bilmədim. Səhər
açılandan sonra bir təhər yatmışam.
Duran kimi idman etməyə başladım. Yerimdə addımlamağa, sonra addımlarımı sürətləndirməyə
başladım.
– Ey orada kim var? O nə səs-küydür?
– Mən və iki ayağım var. Bir şey olub?
– Elə səs-küydür ki, elə bil nümayişdir.
– Hə də… buradan qaçmaq üçün nümayiş edirik. Ayaqlarımla məsləhətləşib, belə qərara gəlmişik.
Məzələnmək istəyirdim. Nə etsəm də havayı idi. Bu səs məni dəli etməyə bəs idi.
«Nə edim», – deyə fikirləşməyə başladım. Axırda əlacını tapdım:
– Hər damcı düşəndə «Allah» deyim. Beləcə həm Allahı zikr etmiş, Rəbbimi anmış olaram, həm də bu
səsin əsəbləri gərən səsindən xilas olaram.
Fikrimi həyata keçirməyə başladım. Damcı düşdükcə, Allah… Allah… Allah…, – deyirdim. Gecəgündüz belə davam etdikcə, artıq bu səsi eşitməməyə başlamışdım. Qəlbim daima «Allah» deməyə
öyrəndiyi üçün, o səsi eşitməyimə mane olurdu.
Bu vaxta qədər hər ay gəlib soruşurdular:
– Düşüncələrin dəyişdi?
Həmişə də eyni cavabı verirdim.
– Hansı düşüncəm vardı ki?… Mən sadəcə aldadıldığımızı başa düşmüşdüm. İki dənə də sual vermişdim.
Həm də yaddan deyil, öz doğmaca qardaşımdan soruşmuşdum. Onları necə dəyişdirə bilərəm?
Ağlımın üstümdə olduğunu görəndə də onlar dəli olurdular: «Necə olub, bu hələ dəli olmayıb», –
deyirdilər.
Üç aydan sonra paltar verdilər. Yayın istisində qalın parçadan tikilmiş paltar.
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Proqramıma tam riayət edirdim. Ağlıma pis bir şey gələndə tezcə fikirlərimi başqa yerə yönəldib fikir
etməməyə çalışırdım.
Kameram yenə də qaranlıq idi. Artıq az qalmışdı işığı unudum. Maraqlıdır ki, yuxularım da qaranlıqda
olurdu.
Yeməkləri yala oxşayırdı. Özümü məcbur edərək, o yeməkləri yeyirdim. Ölməmək üçün hər şeyi
edirdim.
Su yenə ortababdı. Damcı yenə də davam edirdi və yenə betonun üstündə yatırdım… Bu ... beləcə davam
edirdi.
Heç bir günahım olmadan bu kamerada qaldım sizcə? Tam üç il səkkiz ay…
Demək olardı…
Üç il səkkiz ay bir kamerada, betonun üstündə yaşadım. Onsuz da məni həbsxananın rəhbərliyi də
unutmuşdu. O qədər məhkum var idi ki, yazıq dövlət (!) hansı birimizlə maraqlansın?! Çatdıra bilmirdi
zavallı. Gəlib ədəbə sığmayan qəribə sözlər deyir, sonra gedirdilər.
Üç il səkkiz ay işıq görmədim. Təkcə kameranın qapısı açılanda gecə ilə gündüzü ayırd edəcək qədər işıq
görürdüm.
Bəli, üç il səkkiz ay işıq görmədim. İlk baxışda adama mühüm bir şey kimi gəlmir. Amma əslində elə
deyil. Sən demə, işıq bizim bildiyimizdən daha başqa bir şey imiş. Çox başqa…
Üç il səkkiz ay sonra dəli olmadan kamerada qaldıqdan sonra bir gün üç vəzifəli adam gəldi.
– Hazırlaş, gedirsən.
Nəyim var ki, hazırlaşam? Onsuz da mən həmişə hazır idim. Qollarımı qandalla bağlayıb, məni
kameradan çıxartdılar. Əvvəlcə uzun bir salona girdik. Bura tam işıqlı olmasa da, başdakı pəncərələrdən
sızan işıq belə buranı aydınlatmağa bəs edirdi. Kameraya görə isə…
Birdən elə bil gözlərimə mil çəkdilər. Ürəkdən bir nalə çəkdim:
– Yandım, ay ana!
– «Gəbər», – deyə biri qışqırdı.
– Ə, canın it canıdı? Hələ adi adam kimi necə yeriyirsən?
Sən demə, kameradan çıxan məhbuslar heç olmasa beş-altı ay yeriyə bilmirmiş. Mənim yeriyə bilməyim
onları təəccübləndirmişdi. Mənsə yeriyirdim. Buna ağlımla nail olmuşdum. Hər gün idman edirdim.
Saatlarla iki addım irəli, iki addım geri atır, qıçlarımın yerimə adətini beləcə qoruyurdum.
İşıqdan gözlərimi aça bilmirdim.
Birdən-birə bayıra çıxdıq. Bu da məni tamam məhv etdi. Gözlərimə işıqla birlikdə dəhşətli bir sancı
gəldi. Gözlərimi bağlasam da, göz qapaqlarımdan sızan işıq belə sancıya səbəb olurdu. Aman Allahım! Sən
demə, işıq heç də bizim bildiyimiz kimi deyilmiş.
İnqilabçı olduğum vaxtlarda bizə kapitalist ölkələrindəki məhkumlara necə işgəncə verilməsi haqqında
kitablar verirdilər. Bu kitablarda faşistlərin zülmündən bəhs edilir, kommunizm gəlsə, bu zülmlərin bitəcəyi
yazılırdı.
O illərdə oxuduğum bir kitabda buna bənzəyən bir hadisə danışılırdı. Adam işığa çıxanda dəli olmuşdu.
Bu romanın şişirtmə olduğunu fikirləşmişdim. Sən demə, bu, hələ az imiş mən çəkənlərin yanında.
Bayıra çıxanda işığın verdiyi sancı ilə qovrulmağa başladım. Mən yerdə qıvrıldıqca, «Qalx», – deyə məni
qamçı ilə vururdular. Axırda məni döyə-döyə bağlı bir maşına mindirdilər. Soruşdum:
– «Hara gedirik?»
– «Cəhənnəmə», – dedilər.
– Mən bu dünyada Cəhənnəmi gördüm. İndi hara gedirik?
Mühafizəçilərdən biri mənim bu sözümə uğunub getdi. Bu elə bir qorxunc gülüş idi ki, tüklərim biz-biz
olub, ətimi ürpəşdirmişdi. O gülüşdən sonra canımdan üşütmə keçmişdi. Bu gülüşün qorxusu iliklərimə
işləmişdi.
Bu adam niyə gülmüşdü?
Bunu sonralar başa düşdüm.
ÖLÜM TARLASI
Saatlarla yol getdikdən sonra bir yerdə dayandıq. Yol boyu «faşist» deyə məni təhqir etdilər. Soruşdum:
– «Faşist kimdir? Xüsusiyyəti nədir faşistin?»
– Faşist azadlıq tərəfdarı deyil, insanları təzyiq altında saxlayır. Öz irqindən başqasına yaşamaq haqqı
verməz. Faşist faşistdir.
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– Guya bunlar sizdə yoxdur? Siz irqi ayırmır, ancaq inqilabçıdan başqasına yaşamaq haqqı da
vermirsiniz. Sizin faşist dediyiniz isə insanların irqinə görə eyni şeyi edir. Bəs siz kimsiniz? Bunu heç
fikirləşmisiniz?
Heyrət etmişdim. Həm özümə, həm onlara… Bu sözləri necə deyə bilmişdim? Necə olmuşdu ki, məni
şillə-təpiyin altına salmamışdılar?
Bu sözləri deyərkən, hələ də əllərimlə gözlərimi tuturdum. Gözlərimi elə bərk-bərk tutmuşdum ki, gecə
yarısı olmasını belə hiss etməmişdim.
***
Səhərə yaxın bir yerə gəldik. Qorxunc gülüşləri olan mühafizəçi kefli-kefli səsləndi:
– Budur gəldik. Cəhənnəmi hələ indi görəcəksən.
Uzun, dar yollarla keçdik. Bir yerə gəldik. Burada da təkrar sorğu-suala tutdular:
– Günahın, ananın adı, atanın adı…
İsrarla eyni şeyləri söylədim. Öz aləmimdə mən də onları sorğu-suala tutdum:
– Bəs sizin xalq məhkəməniz vardı, o hanı? Qoyun heç olmasa məni xalq mühakimə etsin. Heç olmasa
öldürər, belə işgəncələrlə süründürməz.
Alçaq səslə danışan adam hirsli səslə soruşdu:
– Bura bax, əvvəl bizim yoldaşımız imişsən, sonra xəyanət edib, faşist olmusan. Gəl, bizi çox yorma.
Kimlə əlbirsiniz? Təşkilatınız necə işləyir. Mənə hamısını söylə, səni evinə buraxım. Get, ailənlə görüş.
Acı-acı güldüm.
– Nə ev?... Nə ailə… Siz heç qoyarsınız ki, adamın evi, ailəsi qalsın?!
– Yaxşı, demək ki, «Burada qalaram», – deyirsən. Özün bil.
– Xeyr, elə demirəm. Olanları deyirəm.
Birdən qəzəblənib masaya yumruq vurdu:
– Sən indi nə demək istəyirsən? Dindarların fəaliyyətini bizə danışacaqsan, yoxsa yox?
– Heç bir fəaliyyətdən xəbərim yoxdur… Dindarlara gəlincə, onlardan heç qorxmayın. Təşkilat qurmağa
çalışsalar da, sizinlə müqayisədə heç nədirlər. Plansız, proqramsız, böyük sürülər halındadırlar. Elə hey birbirinə qarşı vuruşur, bir-birinin ətini didirlər. Silahlana bilməzlər. Kütləvi şəkildə elə bir psixologiyaya
malikdirlər ki, heç bununla maraqlanmazlar da… Çünki bu məsələnin əhəmiyyətindən də xəbərsizdirlər.
Əgər dindarlar sizin qorxduğunuz qədər şüurlu olsaydılar, siz indi etdiklərinizi edə bilərdiniz?
Əslində bizim müsəlmanlar düşmən oyununa qarşı heç bir fəaliyyət göstərmirlər. Ancaq nədənsə, rus
tərəfdarı olan inqilabçılar da, Çin tərəfdarı olan inqilabçılar da daima müsəlmanlardan qorxurdular. Həmişə
öz-özümə «barı müsəlmanlar qıraqdan göründükləri kimi qorxulu olsalar», – demişdim.
Necə olmuşdu belə cəsarətlənmişdim, bunları söyləyə bilirdim. Adam çox hirsləndi. Hiddətlə və ucadan
qışqırdı:
– Yanıma Kadro Loh Muhidi çağırın. Bu itin dərsini versin!
Soruşdum:
– Niyə, niyə zülmü bu qədər sevirsiniz?
– Mao demiş: «Düşmənə mərhəmət, xalqa zülmdür».
– Amma siz xalqa zülm edirsiniz. Başqa ölkənin insanlarını deyil, öz xalqımızın insanlarını məhv
edirsiniz. Yük maşınlarında aparıb basdırdıqlarınız xalq deyil? Biz xalq deyilik?
Bu sualı tam on iki il sonra verə bildim. Bu sualı kimə verdim? Kimə olacaq, xəyalımda mübahisə
etdiyim inqilabçılara… Çünki yük maşınları ilə dolu adamları aparıb basdırdıqlarını on iki il sonra öyrənə
bildim.
Bu adamın çağırdığı ad nəzərimi cəlb etdi. Loh Muhid. Adı çinli adı idi. Amma soyadı Türkistanlı soyadı
idi. Məni ona təhvil verdilər.
Hələ də gözümü aça bilmirdim.
Məni aparan adam soruşdu:
– Haralısan?
– Türkistanlı, Urimçidən…
– Günahın xəyanətdir?
– Xeyr! Düşünmək.
– Deməli, inqilabçıların əksinə düşünmüsən.
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Sanki bu səsi tanıyırdım. Soyadı da tanışdı. Soruşdum:
– Elə bil səsini tanıyıram. Amma haradan tanıdığımı xatırlamıram. Sən haralısan?
– Urimçidən.
– O halda biz bir-birimizi tanımış olarıq.
Mənə baxdığını, məni süzdüyünü hiss etdim.
– Xeyr, səni heç görməmişəm.
Birdən xatırladım. Mən tam üç il səkkiz ay idi ki, üzümü qırxmırdım. Saçlarım uzanmış, keçə kimi
olmuşdu. Yemək yeyəndə bığlarımı əlimlə aralayıb yeyirdim. Kim bilir, o qədər işgəncədən sonra, – o
damcı səsi də hamısından betərdi, – üzüm nə günə düşmüşdü. Cavab verdim:
– Mən çox dəyişmişəm. Əvvəlki vaxtıma heç oxşamıram.
Sonra oxuduğumuz məktəblərdən, müəllimlərdən danışdıq. Onu tanımışdım. Bu mənim sinif yoldaşım
Əhməd idi.
Onun haqqında sizə bəhs etmişdim? Əhməd mənim Turqutdan sonra ən çox sevdiyim çox səmimi dostum
idi. Özümdən asılı olmayaraq, gözlərimdən yaşlar axmağa başladı.
Ona tanışlıq verdim. Çox çətinliklə inandı. Ancaq insanlıq ruhu qalmadığı üçün eynən bir robot kimi idi.
«Sən çox yaxşı inqilabçı idin», – dedi. Xatırlayırsan? Səninlə bir faşist kəndinə basqın etmişdik.
Sən orada uşaqlara belə güllə atmışdın. O vaxtlar gözəl inqilabçı idin… Sən bir dəfə də faşist
müəllimimizin qulağını kəsmişdin.
– Nə olar danışma! Utanıram! Necə olub ki, o qədər mərhəmətsiz olmuşam, hələ də inana bilmirəm. Məni
yavaş-yavaş cani etmişdilər. Mən son anda oyandım.
– Ya da, dönüklük-xəyanət etdin... Faşist oldun!
– Xeyr! Sadəcə düşündüm və aldadıldığımızı bildim.
Onunla xeyli yeridik. Gözəl yeriməyimi hiss etdi. Özünü saxlaya bilməyib soruşdu:
– Biz üç il kamerada yatanları xərəklə daşıyırıq. Sən əməlli-başlı yeriyirsən...
Nə qədər mərhəmətsiz imiş. Məndən «Nə istəyirsən?», – deyə heç soruşmadı da. Üç ildir çimməmişdim.
Heç olmasa çimməyimə şərait yarada bilərdi. Özümə qıraqdan baxmaq mənim üçün də maraqlı idi. Görəsən,
nəyə oxşayırdım. Axırda soruşdum:
– İndi məni hara aparırsan?
– Mənə hara söyləyiblərsə, ora...
– Orada işgəncə verəcəklər?
– Bir az...
– Yaxşı səndən bir şey xahiş etsəm, mənə bir yaxşılıq edərsən?
– Xahişinə baxır.
– Səninlə dostluğumuzun xatirinə, üzümü qırxım, çimim. Dərim artıq ilan dərisi kimi olub.
Biz az fikirləşdim. Davam etdim:
– Bir də özümə baxmaq istəyirəm. Bir güzgü varsa... Ancaq işıqsız yerdə baxım özümə. Alatoran olsa bəs
edər.
«Yaxşı», – dedi, – sənə bir yaxşılıq edərəm».
– Sənə söz gəlməz ki, Əhməd?
– Əhməd deyil, Loh.
– Niyə öz adını işlətmirsən? Bu işləri görmək üçün səlahiyyətin var?
Qısılmağı səs tonundan bilinirdi:
– Təbii ki, var. Olmasa, səni heç mənə təslim edərdilər? Biz müstəqilik.
– Nəyin əvəzində bu haqqa sahib oldun?
Bir az tutuldu.
«Faşistlik etmə», – dedi.
Sonra məni narahat edən o biri sualı verdim:
– Sənə niyə «Kadro Loh» deyirlər? Mən bilirəm çinlilər pələng təlimçilərinə bu adı verirlər.
Qəribə bir şəkildə güldü:
– Bilmirəm. Mənə bu adı qoydular.
Sonradan başa düşdüm bu adı qoymağın səbəbini, sözünə əməl etdi. Məni özümü görəcək qədər böyük
bir güzgü olan bir yerə apardı.
– Mən insanlığımı itirməmiş biriyəm. Sənə yaxşılıq etdiyimi unutma. Haydı, əllərini gözündən götür və
özünə bax.
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Gözlərimi açdım. Doğrudan da, alaqaranlıq bir yerdi. Bir az gözlərim iynələnsə də, özümü görə bildim.
Yavaş-yavaş güzgünün qarşısına keçdim.
O nədir? Güzgüdəki insan deyildi. Ayıya bənzəyən bir canlı idi!
– Bu kimdir, Əhməd? Mən hardayam? Özümü niyə görə bilmirəm?
– O sənsən. Özün-özünü aldatma.
Əlimi qulağıma apardım. Güzgüdəki adam da əlini qulağına apardı. Sonra da gözlərimə... O da...
Sonradan anladım. Bu canlı mən idim. Səsim çıxana qədər qışqırdım:
– Yoox! Bu mən ola bilmərəm!
Hönkür-hönkür ağlayırdım:
– Bu mən ola bilmərəm, Əhməd!
– Əhməd deyil, Loh. Türk adına nifrət edirəm.
– Haqlısan. Hər halda özünü tanıdıqdan sonra bu nifrəti qazandın. Sən düz deyirsən, mən neynəyəcəyəm
bəs? Güzgüdə gördüyüm öz əksimdən qorxdum. Nə olar, mənə də imkan ver, üzümü qırxım.
Kömək etdi. Çimdim. Aman Allahım! Çimmək nə gözəl nemət imiş. Dərim qayış kimi idi.
Necə olsa da, köhnə dostlar idik. Dostluq ayrı şeydi.
Tez yadıma düşdü. Aralarında inam birliyi olmayan insanların arasına ideologiya girsə, onda qardaş
qardaşın dərisini soyardı, çünki ideologiya dinsizlik ilə birləşərsə, dostluqdan da əsər-əlamət qalmazdı.
Ancaq Əhməddə bu dostluqdan əlamət qalmışdı. Bunun səbəbi nə idi? Bunu hələlik başa düşə bilməmişdim.
Üzümü qırxdıqdan sonra özümə bir daha baxdım. Bir az özümə bənzəyirdim artıq. Baxışlarımdakı
canlılıq ölmüşdü. Rəngim meyit rəngi kimi ağappaq olmuşdu. Ancaq bu bədəndəki yenə də mən idim. Heyif
gəncliyimdən! Nəyin uğrunda məhv edildiyini hələ də başa düşə bilməmişəm.
Təzə paltarlar da verdilər. Bir həftə burada qaldıqdan sonra Əhməd məni cipə mindirdi. Görəsən, məni
qaçırdacaq, yoxsa xilas edəcək?
– Hara gedirik?
– Bir azdan görəcəksən.
Gördüm.
Aman! Aman Allahım! Belə şey necə ola bilərdi? Burada bir otaq genişliyində bir quyu var idi. Üstündə
iyirmi santimetr enində qalın bir dəmir qoyulmuşdu. Quyunun içi siçovullarla dolu idi! Əhməd istehzalıistehzalı gülərək, quyunu mənə göstərdi:
– Bax! Bu dəmirin üzərində gündə üç saat bir ayağının üstündə duracaqsan. Dura bilməsən, şaraap...
aşağı yıxılacaqsan.
Elə baxanda başım fırlanmış, gözlərim qaralmışdı. Gözlərim hələ də işığa öyrəşmədiyi üçün dəhşətli
dərəcədə iynələyirdi.
Əhməd yanındakı itlərə əmr verdi:
– Qollarından tutub, yerinə aparın.
«Yox!», – deyərək, özümü yerə çırpmağa başladım. Qollarımdan tutub quyunun başına gətirdilər məni.
– Haydı, ya dəmirin üstünə çıx, ortasına tərəf get, ya da səni aşağı atacayıq.
Ətrafıma baxdım. Böyük bir tarla idi. Yüzlərlə quyu vardı və quyuların üzərindəki dəmir parçalarının
ortasında insanlar dururdular.
– Yandım, ana! Çin işgəncəsi deyəsən indi başladı!
Həmin an o qorxunc gülüşlü adamı xatırladım. Hara gəldiyimi çox yaxşı bilən adammış.
Nifrətlə Əhmədə baxdım.
– Nanəcib, namussuz! Demək, bunun üçün sənə «kadro» deyirlər.
Murdar-murdar güldü:
– Bizdə düşmənə mərhəmət yoxdur. İnqilabçı olmayan hər kəs bizim düşmənimizdir.
Nifrətlə baxdım ona:
– Sizin dostunuz da olmaz onsuz da. Hamınız bir-birinizdən şübhələnərsiniz, köpək! Sənin kimi
namərdlərə görə başımıza bunlar gəlir.
Məni bütün hikkəsi ilə qamçılamağa başladı. Aman Allahım! Nə böyük nifrətlə vururdu məni.
Vurmaqdan doymur, doya bilmirdi.
Sonunda məcbur olub dəmirin üstündə addımlayaraq, qorxa-qorxa dəmirin ortasına gəldim. Qorxudan
nəfəs də ala bilmirdim.
Əclaf Əhməd önümə keçib soruşdu:
– Necəsən, Kaan? Oradan bu tərəflər necə görünür?
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– Köpək! Bir gün səni öz əllərimlə gəbərdəcəyəm. Bunu görəcəksən!
Əhmədə qarşı məndə o qədər kin yaranmışdı ki, əlimə versəydilər, onu dərhal öldürərdim.
Məni orada qoyub getdilər. Keşikçilər quyuların ətrafında gəzirdilər.
Sağ ayağımın üstündə durmağa başladım. Heç bir saat keçməmişdi ki, ayağım keyidi. Qımıldaya
bilmirdim. Qımıldasam tarazlığım pozular, yıxıla bilərdim. Yanındakı quyunun üstündə duran şəxs səsləndi:
– Dost, türksən?
– Bəli, dindaram. Həm də müsəlmanam.
– Bax, dinsiz olsaydın, sənə kömək etməyəcəkdim. Madam ki, dindarsan, sənə kömək edim. Mənə yaxşı
qulaq as. Əvvəl əhval-ruhiyyəni yüksək tut. İkincisi heç aşağı baxma. Mən bizim quyuya baxan Maomin
itinin başını qarışdıranda sən ayağını dəyişdir. Bu köpəklərin başı o qədər qarışıqdır ki, sənə heç fikir də
verməzlər.
Unutmadan söyləyim. Zalimin əlində işgəncə görən biri dinsiz də olsa, İslam onu o işgəncədən xilas
etməyi əmr edib. Bunu da illər sonra öyrəndim.
İşgəncədaşımdan soruşdum:
– Sənin günahın nədir?
Əslində başımı qarışdırırdım. Aşağı baxmamaq, bu qorxunc yeri unutmaq üçün edirdim bunu.
İşgəncədaşım, quyu qonşum cavab verdi:
– Mənim günahım? Bilmirəm. İllərdir öyrənə bilmirəm. Birdən elə bilərsən kədərlənirəm. Mən bunlara
layiq insanam. İndi də bu haqqımdan gen-bol istifadə edirəm.
Qəribə bir adam idi.
– Özün-özündən intiqam alırsan?
– Hə, elədi. Mən Allahı tanımayan, onun əmrlərinə itaət etməyən bir alçaqdım. Allahdan başqa hər kəsə
sitayiş edirdim. Ölkəmi, xalqımı satdım kommunist rejimi üçün. Yaxşı olur mənə, indi də əvəzini çəkirəm.
Yağlarım əriyir...
Ömrümdə belə insan görməmişdim. Onu çox sevmişdim. Demək olar ki, dörd il idi ki, ürəyim heç nə
sevmədiyi üçün sevgisizlikdən yorulmuşdum.
Quyu qonşumun adını soruşdum. Fateh imiş. Bir zamanlar dindar ikən, daha sonra dini-imanı inkar edən
hala düşmüşdü. Sonra da inqilabçı olub. İllərlə inqilab üçün çalışıb, sonra xəyanətdə günahlandırılıb.
Yaşadıqları həqiqəti acı-acı danışdı:
– Lenin mənim üçün tanrı idi. Onun söylədiyi hər bir fikri həqiqi və doğru hesab edirdim. Dediyi hər söz
yerinə yetirilməli idi. O gözəl duyğularım... o inanılmaz məhəbbətim... olmazın əziyyətim... Hər şey Lenin
üçün, inqilab üçün idi. İnqilab üçün nələr etməmişdim! Ancaq hamısı unuduldu. Bir gün içində faşist elan
edildim və ikinci gündə həbs olundum. İlk vaxtlar bəzən məhkəməm olurdu. Deyəsən, sonralar məni
unutdular. Hər dəfə başqa-başqa şeylər soruşurdular. Yazıqlar nə etsinlər, niyə gətirdiklərini belə unutdular.
Barı ailəmə xəbər verə bilsəydim. Onu da edə bilmədim. Bu nanəcib, namərd, bütə sitayiş edənlər insan
deyillər ki, xəbər verələr. Arvadım beş ildir məndən xəbərsizdir. Belə getsə, məni heç buraxmayacaqlar da.
Eh, kaş elə bir imkanım olaydı ki, ölüm xəbərini onlara verə bilim. Yazıq qadın heç olmasa, məni
gözləməsin.
Ağlayaraq davam etdi:
– Ərə getsin... Mənim günahımın cəzasını çəkməsin. Ancaq imkanım yoxdur. Bu ilan sürüsü zülmdən
zövq alır.
Bəziləri bir ayaqlarının üstündə dura bilməyib quyuya düşürdü. Bir ildə quyuya düşən yüzlərlə adam
gördüm. Quyulardakı çürümüş insan əti üfunət iylənirdi.
O gün üç saatım tamam olanda Əhməd hırıldaya-hırıldaya yanıma gəldi. Günahkar və əclaf adamın
hırtıldaması elə nifrətedici bir şey idi ki, adam ancaq belə namussuzluqla qarşılaşanda bunu anlayır: «Nə
var, yorğun görünürsən», – dedi.
Gözlərinə heyrətlə baxdım.
– Fikir eləmə, öyrəşərsən, – dedi.
İnsanlıqdan elə çıxmışdı ki, onda mərhəmətdən bir zərrə olduğuna inanmırdım. Üzünə baxıb qışqırdım:
– Allah bəlanı versin sənin!
Yenə gülərək cavab verdi:
– Sürüşkən yoldaş, əsəbiləşmə, sən mənim canım. Sənə əsəbiləşmək yaraşmır.
Məni üç saatdan sonra quyudan düşürtdülər. Təəccüblənəcək şeydir quyunun başına ayağımı basan kimi
yerə yuvarlandım. Özümə gələndə kamerada idim. Fateh gətirmişdi məni bura.
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Kamera isə canlı insanların məzarlığı idi.
Bu quyu işgəncəsini hər gün verdilər və tam bir il sürdü. İşgəncədaşım üçün də həmçinin. Bizi quyudan
sonra daş qırmağa aparırdılar... Qocalar da var idi. Çoxu müsəlman, çox azı isə Buddadan imtina etməyən
bütpərəstlərdi. Ölümü bahasına da olsa, bütlərindən əl çəkməmişdilər.
Dəhşətli istinin altında, qan-tərin içində daş qırmaq... Aman Allahım, dünyanın bu əzabdan xəbəri olaydı!
Ac, susuz, yorğun halda yaşamağa-kommunizmə aldanardı?
Eh, dostlar, eh! O qorxunc yerdən hansı kəlmələrlə danışmaq olardı? Orada insan hər şeydən – göydəki
buluddan, günəşdən, ulduzdan qorxur.
Günəş tam başımızın üstündədir. Doğrudan da, elə bil ki, o bölgədə günəş yerə daha yaxınlaşmışdı.
Düzdür, astronomiyadan bir az başım çıxır, bu, heç vaxt ola bilməzdi. Ancaq mən illərlə günəşin, doğrudan
da, bizə yaxınlaşdığına inandım.
Mədəndə hər Allahın günü beş-altı nəfər ölür, elə orada basdırılırdı. Adını soruşmur, heç yerə qeyd
etmirdilər ki, ailələrinə xəbər versinlər. Onların ailəsi xalq deyildi? Niyə onlara heç olmasa yaxınının
öldüyünü xəbər vermirdilər. Bir nəfərin günahının cəzasını bütün ailə üzvləri çəkməli idi? Bəli, bu bünövrəsi
dinsiz olanların qanunlarına görə bir nəfərin cəzasını hamı çəkməyə məcbur idi.
Və milyonlarla müsəlman türk bu cəzanı çəkirdi!
Yaxşı, ey İslam aləmi! Milyonlarla müsəlman türk bu vəhşiliyə məruz qalanda siz harada idiniz?
Yazıqlar olsun daşıdığınız canlara!
***
ĠKĠ ADDIM ĠRƏLĠ, BĠR ADDIM GERĠ
Kameraya gəldiyimiz zaman hamı halsız idi. Çox yaşlı, ya da işgəncələrdən yaşlanmış Toğrul əmi mənim
yatdığım iki qatlı çarpayının aşağısında yatırdı. Atamın adaşı olduğu üçün onu daha çox sevirdim.
Kamerada, deyəsən, beş yüz nəfər idik. Bunların demək olar ki, dörd yüz əllisi müsəlman türkü idi.
Günahları kommunizmə təslim olmamaqları idi.
Elə mən də belə ürəkli türkləri həmişə sevmişəm. O biri dönük türklərə etdiyim nifrətin əksinə olaraq.
Toğrul əmi ilə yan çarpayıda yatan İldırım əmi kimi yüzə yaxın məhkum vardı ki, onlar namazlarını
qılardılar. Onlara qibtə ilə baxırdım.
Mən namaz qılmırdım, ancaq üç il səkkiz ay boyunca hər damcı düşəndə «Allah» deyən qəlbim buna elə
öyrəşmişdi ki, dilim nə desə də, qəlbim elə hey «Allah» deyirdi.
Mən də buna sevinirdim.
İndi hər gün daş qırmağa gedirdik. İldırım əmi ağrıya-ağrıya yalvarırdı:
– Nə olar, məni aparmayın. Çox qocaldım və düşdüm, artıq dözə bilmirəm.
Ona qulaq asan kim idi... Onun kimi yalvaran minlərlə insan vardı o biri kameralarda.
Kommunizm!
Deməli, sən gələndə inanc və vicdan hürriyyəti olacaqdı, hə! Xalq xoşbəxt, insanlar da bərabər
olacaqdılar!
Səndən daha böyük yalançı görmədim, kommunizm. Biz inqilabçı olduğumuz illərdə Leninin izi ilə
gedərdik... Onun arxasınca Mao gəlirdi. Fəqət Mao öz tanrılığını möhkəmləndirmək üçün hər gün bir az
Leninin yerini tutmağa çalışırdı. Fəlsəfi baxımdan Mao Leninin yerini tuta bilməzdi buna imkan yox idi.
Ancaq dinsizlikdə, xainlikdə, zülmdə, vəhşilikdə Lenini arxada qoymuşdu.
Rusiyada kommunizm hakimiyyətə gəldikdən sonra milyonlarla insanın öldürüldüyünü bilirik.
Ən azı on milyon insanın öldürüldüyü qəti idi. Hətta bu rəqəmi qırx milyona qaldıranlar da var idi.
Yarısını şişirtsələr də, o biri yarısı zülmü anlamaq üçün kifayət edirdi. Ancaq «Çin Xalq Respublikası»
deyilən bu ölkədə kommunizm, öldürməkdən çox işgəncəyə üstünlük verdi. Ən azı yüz milyon insana zülm
etdi. Kimini öldürdü, kimə də işgəncə altında beş il, on il, on beş il və ya iyirmi il həbsxanalarda qan
qusdurdu. Orada ölənlər öldü. Sağ qalanlar isə heç kimə lazım olmadılar.
Çox fikirləşdim. O qədər insanı niyə onda öldürməmişdi, quyu başlarında və digər işgəncələr altında
əzirdi. Madam ki, istəmir, niyə bu insanlarla məşğul olurdu?
İllər keçdikdən sonra cavabını tapmışdım. Bu rejimin işgəncə verdiklərini yavaş-yavaş öldürməsinin iki
əsas səbəbi vardı. Birincisi, bu rejim işgəncədən zövq alırdı. İkincisi də, işsizliyin necə təhlükəli olduğunu
bilən Mao tərəfdaşlarına iş imkanı vermişdi. Bu fərziyyələrim, bəlkə, səhvdir, ancaq başqa bir izahat tapa
bilmədim.
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Fatehlə tez-tez dərdləşirdik. Elə bir vəziyyətə düşmüşdü ki, artıq işgəncə ilə zarafat edir, işgəncə ilə
işgəncə verirdi.
İkimiz də Əhmədin təlimi altındaydıq. Əhməd kameraya hər gəlişində yanıma gələr, sadist olduğu üçün
bir vaxtlar etdiklərimizi danışırdı. Mənim kədərlənəcəyimi bildiyi üçün belə edirdi.
Fateh də hiss etmişdi bunu. O artıq işgəncə verənlərin psixologiyasını öyrənmişdi. Bir gün mənə belə
dedi:
– Bu, belə olmaz. Gəl sənə bir yol göstərim. Nə badə, o danışdıqlarından kədərləndiyini göstərəsən. Hiss
etdir ki, söhbət çox xoşuna gəlir: «Başqası yoxdu, yenə də danış», – de.
– Dediyin kimi edəcəyəm.
Əhməd yenə gəldi. Məhkumlara pis-pis baxandan sonra mənə yaxınlaşdı:
– Nə var, nə yox, Kaan? Günlərin necə keçir?
Nifrətlə gözlərinə baxdım. Ürəyimdə söyürdüm. Ağlıma gələn bütün söyüşlərlə söydüm onu.
– Hər şey bildiyin kimidir. Həsrətlə səni gəbərdəcəyim günü gözləyirəm.
– Qur, qur, xəyal qurmaq gözəldir. Sən əvvəllər də xəyalpərəst idin. Bir gün mənə «Xəyalımda faşistlərin
hamısını bir meydana topladım. Vertolyotla üzərlərinə benzin töküb onları yandırdım», – demişdin.
Yenə eyni istehza ilə gözlərimə baxıb davam etdi:
– Yadına düşdümü, Kaan?
Fatehin məsləhətini xatırladım:
– Həə, bəli xatırladım. Bir oturub danışarsan?
Təəccüblə üzümə baxdı. Mən davam etdim:
– Danış, nə olar. Əvvəlki vaxtlarımdan danışanda daha xoşuma gəlir.
Üzümə qəribə-qəribə baxaraq:
«Vızqırd» deyərək, qalxdı. Mən sənin üçün nağıl danışanam?
Bir daha mənə əvvəlki günlərimdən danışmadı. Ancaq mənim üçün yeni işgəncə növü axtardığına əmin
idim.
Bir gün yenə gəldi. Bic-bic soruşdu:
– Kaan! Sən bir qızı sevirdin, «Yaxında evlənəcəyik», – demişdin. O nə oldu?
Planını duydum. Kiçik bir yalan söylədim:
– Evləndik.
Mən belə deyən kimi «yaxşı» deyib getdi. Görək indi nə edəcək, deyə söyləmişdim bu yalanı.
Yenə yorğun-arğın, ac-susuz daş qırmağa gedirdik. Son günlərdə qardaşım Turqutu tez-tez xatırlamağa
başlamışdım. Artıq dünyada bircə istəyim qalmışdı. Onu heç olmasa, bircə dəfə, sadəcə bir dəfə görmək və
soruşmaq:
– Nə var, nə yox, Turqut! Kommunizmdən razısan? Muradına çatdın?
O anda onun üz cizgilələrini görmək istəyirəm, Allahım, bunu mənə nəsib etmədən canımı alma,
Allahım!
Aradan beş il keçməsinə baxmayaraq, Turqutu, anamı, atamı, anamın «Kaan! Məni xilas et, oğlum», –
deməyini heç unuda bilmirdim.
Artıq məhkəmə ediləcəyimə ümidim qəti qalmamışdı. Onsuz da mühakimə olunmuruq.
İndi başqa bir karxanaya gedirdik. Oradakı böyük dağı yaracaqdıq. Yol uzunu sol tərəfimizə elektrikli
məftil çəkmişdilər. Başımı çevirib baxdım. Məftillə əhatələnmiş çox böyük bir sahədə arı yeşiyindən bir az
böyük sandıqlar vardı. Yanımdakı mühafizəçidən soruşdum:
– O sandıqlarda nə var?
Qamçı ilə bir neçə dəfə məni vurdu:
– Sənə aid olmayan heç bir şeyi soruşma, demədim sənə?
Düşündüm. Mənə aid... Mənə aid hə!... Bu dünyada mənə aid nəyim vardı ki? Bu boyda dünyada mənə
aid bir köynəyim belə qalmamışdı.
Bu sandıqlar çox maraqlı idi mənə.
Ertəsi gün yenə oradan keçəndə eyni sualı başqa mühafizəçiyə verdim:
– Bilmirəm, bəlkə, içində arılar var.
Belə bir şəraitdə arı saxlamazdılar. Bura Allahın ağacsız, çiçəksiz bir çölü idi. Bundan başqa bir dənə
olsun arı görünmürdü. Marağım get-gedə artdı.
Hə, onu da deyim ki, ayaqlarımızda olan zəncirlə bir-birimizə bağlı idik. Təxminən yüz məhkum belə
vəziyyətdə yeriyirdik. Ayaqlarımızı ancaq daş qıranda açırdılar.
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Heyrət etmişdim, niyə bu mühafizəçi vurmamışdı, o biri isə vurmuşdu. Bu mühafizəçi çox fərqli idi. Elə
bil ki, bizə qışqırmaq istəmir. Ancaq zorla qışqırırdı. Elə bir maraq oyanmışdı ki, məndə ona qarşı.
Öyrənməsəydim, ürəyim partlayardı. Bu mühafizəçinin adı Li idi.
Bir dəfə onun yanından keçəndə soruşdum:
– Sizin neçə yaşınız var?
– Yaşımı neynirsən? Ayağının altına bax, yoxsa qamçı yeyəcəksən.
Onu hirsləndirmək, ondan qamçı yemək istəyirdim, çünki dünən bir məhkum qamçılanmışdı. Axşam o
məhkumun dediyinə görə, «Qamçını elə vururdu ki, ağrıtmırdı. Mənə də «Qışqır» – deyirdi.
«Sən mənə qamçı vura bilməzsən», – dedim. Mənim ona meydan oxumağımı o biri mühafizəçi də
görmüşdü. Bu Lini daha da əsəbiləşdirmişdi:
«Sənə indi göstərərəm», bir-birinin ardınca qamçıları endirməyə başladı. Ancaq ağrıtmırdı. Qamçı
vurmaq qaydalarına riayət etmirdi.
«Sən tam inqilabçı deyilsən», – dedim.
Üzümə qəribə-qəribə baxdı, sonra getdi.
Yandırıcı istilər davam edirdi. Elə bilirəm ki, istilik kölgədə əlli dərəcə olardı.
Karxanaya gələndə günəş hələlik tam yüksəlməmişdi. Bu gün də unutmayacağım günlərdən biridir. İsti
əvvəlki günlərdəkindən daha yandırıcı idi. Saat üç radələrində fəryadlar artmağa başladı:
– Ölürəm! Su!...
Artıq fəryadlar ürək yandıran iniltilərə çevrilmiş, karxanada artıq insanlar can verirdilər.
Zənnimcə, Leninə aid olan «bir addım irəli, iki addım geri» fəlsəfəsini xatırladım. Mən də öz fəlsəfəmi
yaratdım. Kommunizmdə inkar, kin və nifrətdə iki addım irəli, insanlıq və mərhəmətdə iki addım geri.
Nəzərlərimi Toğrul əmiyə çevirdim. Qızğın daşın üstündə səssizcə uzanmış, dodaqaltı nəsə deyirdi.
Yanına yaxınlaşanda dəhşəti gördüm. Gözləri istidən ərimiş, yanaqlarından axır, ancaq Toğrul əmi
qışqırmırdı. Sadəcə «La ilahə illəllah», – deyirdi.
Donmuşdum. Nə edəcəyimi bilmirdim. İstəsəydim də, su verməyəcəkdilər. Dəhşətə gəldim. Ömrümdə
gözün əridiyini, göz bəbəyinin ağ yağ təbəqəsi ilə və qanla qarışaraq, insanın yanaqlarından axdığını heç
eşitməmişdim. Amma indi gözlərimlə görürdüm.
Toğrul əmi, – deyə səslədim.
Məni heç eşitmirdi də. Üzündə ağrı çəkən bir ifadə yox idi. Öz-özü ilə nəsə danışdığını gördüm.
– Məni ziyarət etdiyin üçün şərəf duydum, ey Allah Rəsulu, şərəf duydum. Məni də gözlə, ey Allahın
Rəsulu. Mən də səninlə gedirəm!
Bu, onun son sözləri oldu...
Tüklərim biz-biz olmuşdu. Beynim dumanlanmışdı. Bu, mənə çox böyük təsir etmişdi ... İstidən çox,
gördüyüm mənzərənin təsiri altındaydım.
Möcüzəvi bir müsəlman idi Toğrul əmi! Möcüzəli şəkildə də dünyadan getmişdi, çünki Peyğəmbərimizin
özü mənən onu ziyarət etmişdi.
«Bütün bütpərəstlər ideologiyalarda əvvəlcə mollaları xalqa mənfi tanıdır, bir mollanın günahını min
mollaya ödədir. Amma Allahın yadında mollalıq edənlər bu təbliğatları vecinə almaz və yoluna davam
edərlər. Mən də buna görə mollalığı buraxmadım. Daha nə əvvəlki rejimi alqışladım, nə də indikini. Ölsəm
də, şərəflə öləcəyəm. Allahın Rəsulunun bizə qoyduğu əmanəti Ona xəyanət etmədən təslim edəcəyəm!»
Möcüzəvi bir molla idi Toğrul əmi. Bu qədər işgəncəyə baxmayaraq, nə yolla olursa-olsun vaxt tapıb
namazını qılardı.
Əgər bu gün Türküstanda islami birliyə inananlar varsa, bu inam belə ürəkli müsəlmanlar vasitəsi ilə
qorunmuşdur.
İkinci mühafizəçidən xahiş etdim:
– Bizə onu basdırmağa və cənazə namazını qılmağa icazə verərsən?
Sərt-sərt üzümə baxdı:
– Tez olun. Ən qısa dualarla qılın namazınızı.
O sərt baxışın altında sanki bir yumşaqlıq vardı. Bunu hiss edirdim. Bizə hiss etdirməmək üçün əlindən
gələni etsə də. Ruhumla bunu hiss edirdim. Necə deyərlər, «Ağıl səhv etsə də, ürək çaşmaz».
Tez bir yer tapıb qazdıq. On nəfər cənazə namazı qılmaq üçün yığıldıq.
Kommunist rejiminin mənə iki yaxşılığı olmuşdu. Birincisi, Toğrul əminin cənazə namazını qılmağa
icazə verməsi, ikincisi isə çimməyim.
Yığıldıq...
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Namaz qılacayıq, ancaq dəstəmazımız yoxdu.
Bir nəfər təyəmmüm etməyi öyrətdi, torpaqla təyəmmüm etdik. İlk dəfə o zaman bəziləri «dəstəmaz
almaq murdar ərəblərin təmizlənməyi üçün Mühəmmədin uydurduğu bir şeydir», – deyirdilər. Əsil məqsədi
isə indi başa düşmüşdüm. İki əlini torpağa vurub sonra yuyunur kimi üzünə çəkmək, sonra üzə çəkmək,
sonra da qollara çəkmək maddi bir təmizliklə əlaqəsi olmayan mənəvi təmizlikdi.
Bəli, dəstəmazı təyəmmümlə almışdıq. Ancaq cənazə namazı necə qılındı? Mən bunu heç vaxt
öyrənməmişdim ki... Öyrənməyə heç vaxt da yoxdu. Əziz Toğrul əminin cənazə namazını mən qıla
bilmədim, sadəcə seyr etdim. Dünyanın hər yerində milyonlarla gənc cənazə namazını qılmağı bilməzlər.
Bilməzlər, çünki müsəlmanların hamısı Allahın onlara verdiyi vəzifəni yerinə yetirməzlər.
Ar olsun müsəlmanların müsəlman olmayanlarına.
İlk dəfə o gün niyə namaz qılmadığımı düşündüm.
***
Səhərə yaxın Əhməd məni təpikləyərək oyatdı:
– Qalx, ə, sənə mühüm xəbərim var!
Təəccübləndim. İnamım qalmadığı üçün həyəcanım da qalmamışdı:
– Nə olub, nə xəbəri?
Məni silkələdi:
– Əvvəl özünə gəl, sonra deyəcəyəm.
Qalxıb yerimdə oturdum:
– Danış, özümə gəldim.
Dik-dik gözümün içinə baxdı:
– Əslində istəməzdim sənə bu xəbəri mən verim. Ancaq adım pisə də çıxsa, sənə yaxşılıq etdiyimi
bilirsən. Sənə çimməyinə, üzünü qırxmağına köməklik etdiyimi, sənə güzgü verdiyimi də unutma.
Dişlərimi qıcıyaraq donquldandım:
– Hə, unutmadım. O çox böyük yaxşılıqdı. İndi nə olub?
– Bilirsən, sənə yaxşılıq etmək üçün arvadına xəbər göndərib sənin burada olduğunu, yaşadığını
bildirmək, sənə sürpriz etmək istədim. Ancaq...
Özünü kədərlənmiş kimi göstərərək, sözünə davam etdi.
– İçimizə sızan namussuz faşistlər sənin evinə basqın ediblər.
Rola girmək növbəsi indi məndə idi. Özümü kədərlənmiş kimi göstərərək, yerimdən atıldım:
– Doğrudan deyirsən?! Hə, sonra nə oldu? Nə olar, tez danış. Yoxsa ürəyim partlayacaq.
Qəsdən sözü uzadırdı:
– Bir dayan. Danışacam. Ancaq insan bəd xəbəri o dəqiqə deyə bilmir. Səbrin olsun.
Ürəyimdə «Alçaq» dedim. «Səndə bəd xəbəri verəndə kədərlənəcək qədər insanlıq sifəti var?» Roluma
davam etdim:
– Nə olar, tez danış. Ürəyim dayanacaq!
Gözlərimə yenə o alçaq baxışı ilə baxdı:
– Bilirsən, Kaan...
Birdən dayandı.
– Doğrudan, uşağın var idi?
Ürəyimdən min dənə şeytani fikir keçdi. Məzələndim:
– Var. Mən gələndə qızımın bir yaşı var idi, həyat yoldaşım da hamilə idi.
Birdən sözünü dəyişməyə başladı. Deməli, uşaqlarımı soruşması planı pozmuşdu. Nə də yalanı üzə
çıxacaqdı az qala.
– Bilirəm ey, bilirəm ancaq huşumdan çıxmışdı. Ona görə soruşdum.
– Sən nə deyəcəkdin, onu danış.
– Deyəcəkdim ki, aramızdakı əclaf faşistlər sənin evinə basqın edib, arvadının namusuna toxunublar.
Əllərimlə üzümü tutaraq, özümü çox kədərlənmiş kimi göstərərək, dedim:
– Bu xəbəri eşitməkdənsə, kaş öləydim. Özümü çox pis hiss edirəm.
Çarpayıma uzandım. Sırf dərd çəkdiyimi görmək üçün o gün məni daş karxanasına göndərmədi. Mən də
necə lazımdı dincəldim. Xəyali arvadımın sayəsində kommunizmdən bir gün oğurlamışdım.
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Əhməd də ara-sıra gəlib məni yoxlayırdı. Ağladığımı görmək istəyirdi. Mən də özümü şok olmuş kimi
göstərirdim.
Alçaq köpək!...
Ona olan kinim hələ də davam edir. Bütün çəkdiklərim bir tərəfə, ondan çəkdiklərim bir yanaydı.
Əhməd mənə yeni işgəncə üsulu tapmışdı. Başqa işgəncə axtarmışdı. O biri işgəncələr də ara-sıra davam
edirdi. Ancaq üç saat yatmağa qoyurdular.
Ertəsi gün yenə eyni yerə gedirdik. Sandıq tarlasının qənşərinə gələndə yenə baxdım. Sandıqlara ən yaxın
sandıq yolumuzun yüz metrliyində idi. Sandıqların içində nə olduğunu bilsəydim, ürəyim rahat olardı.
Eyni əzab-əziyyətlə daşları qırıb tökdük. O gün on nəfər öldü. Onları da elə orada çuxur qazaraq
basdırdıq. Cənazə namazı qılmağa icazə vermişdilər. Ancaq İldırım əmi dörd-beş nəfərlə danışıb niyyət
edərək, işləyə-işləyə cənazə namazı qılırdılar... «Belə də namaz olar?», – dedim.
İldırım əminin gözləri yaşardı:
– Allah istəsə, olar.
Günlərimiz beləcə keçirdi.
Əhməd namussuz yenə də yanıma gəldi:
– Sənə bir şey deyim?
– De!
– Bilirsən, sənə bəd xəbəri həmişə mən verirəm deyə çox pis oluram. Namusuna toxunandan sonra
arvadın uşağa qalıb.
– Deməli, belə... Necə xəbər tutdun?
Yekəxana-yekəxana cavab verdi.
– Biz elə-belə adam deyilik. Bir saata bütün dünyadan xəbər tutarıq.
Ürəyimdə onun üzünə tüpürürdüm. Bu dəhşətli zülmkarlıq idi.
Onu da deyim ki, Çin kommunizmində, – hesab edirəm ki, digər kommunizmlərdə də belədir, – fərdlər,
fərd bazisindəki təlimləri çox şüurla edirlər. Bu şüurlanmanın müsəlmanlarda olduğuna inanmıram. Bir
inqilabçı bir vəziyyət qarşısında necə hərəkət edəcəyini, necə davranacağını bilir. İslam aləmində bu belə
deyil. Başqaları ilə məsləhətləşəcəklər, fikirlərini soruşacaqlar; sonra o fərd o mövzu haqqında bir fikrə
gələcək...
Ancaq kommunist şovinistləri belə deyillər. Onlara deyilən vəzifəni düşünmədən yerinə yetirirlər.
Əhməd milyonların içində onlardan biri idi.
Əhmədin sadistliyi aylar çəkdi. Onun sadist planlarında arvadımı zorladılar, uşaq doğdu. Təkrar
zorladılar... Sonra arvadım küçə qadını oldu!... Həmişə belə xəbərlər gətirirdi mənə. Deməli, arvadım
olsaydı, belə olardı.
Bir də Nayt adlı biri vardı. O da çinli və tam sadist idi. O, başqa cür işgəncə verirdi. Ancaq heç kimin
işgəncəsi Əhmədin işgəncəsi qədər mənə təsir etməzdi.
Burada ara-sıra anamı və bacımı da düşündüyümü söyləməli idim... onların yaşadıqlarını bilirdim.
Görəsən, nə vaxtsa... Nə vaxtsa görüşə biləcəkdikmi?
Hər zaman fikirləşirdim bunu.
Dünya, dünya!... Kim deyərdi ki, bir gün əvvəllər insanların yeganə xilas yolu bilib canımı fəda etdiyim
kommunizm məni anamdan, atamdan, yarımdan, qardaşlarımdan ayıracaq! Buna inanmaq olardımı?
Eh, heyif mənim gənclik xəyallarımdan...
Daş karxanasından dönürdük. Hava qaralmışdı.
Ayaqlarımıza qandal vurmaq mərasimi başladı. Həbsxana ilə karxana arasında təxminən bir saatlıq yol
var idi.
Ağlıma bir fikir gəldi. Daşların arasında gizlənib, bu gecə sandıqlarda nə olduğunu öyrənəcəkdim.
Bütün məhkumlar getdi. Gözdən itdikdən sonra yerimdən çıxdım. Cəld addımlarla yeriməyə başladım.
Hava qaralmışdı. Ancaq ay az qala gündüz kimi hər tərəfi işıqlandırırdı.
Əlimə belə fürsət düşmüşkən, niyə qaçmamağım hamı üçün maraqlı görünə bilər. Söyləyim. Bura böyük
şəhər kimi bir sahə idi. Hər tərəf yüksək elektrik cərəyanı verilmiş məftillərlə əhatələnmişdi. Hər əlli
metrdən bir inqilab mühafizəçiləri var idi. Biz də bunları əvvəlcədən bilirdik. Qaçmağa cəhd edən o dəqiqə
öldürülürdü. Ancaq indiki vəziyyətdə yaxalanmağım o qədər də təhlükəli deyildi. «Yatıb qalmışam. Məni
qandallamağı yaddan çıxardıblar. Mən də özüm gedirəm» deyəcəyəm. Ona görə qaçmağı heç fikirləşmədim.
Kimin yaşamaq ümidi ölmə ehtimalından çox idisə, o bu işi görə bilərdi.
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Sandıqlı tarlaya gəldim. Məftillərin altından keçməyə yer yoxdur. Məftilin altını qazdım. Elektrik məni
vurmasın deyə, bədənim girən qədər qazdım və məftilin altından keçdim.
Sandıqlara yaxınlaşanda burnuma ifunət iyləri gəlməyə başladı. İyirmi beş-otuz metr yaxınlaşanda elə bir
mənzərə ilə qarşılaşdım ki, az qalmışdı ürəyim dayansın!
Yaxınlaşdım... On addım qədər məsafə qalmışdı ki, qulağıma əcaib səslər gəlməyə başladı.
Demək olar ki, sandıqların yarısından belə səslər gəlirdi. Bu səslərin nə səsləri olduğunu heç cür ayırd
edə bilmirdim.
İki sandığa yaxınlaşanda az qalmışdı ağlım başımdan çıxsın. Bu qədər işgəncə görəndən sonra
itirmədiyim ağlımı az qala indi itirəcəkdim. Dəhşətdən titrədim. Ucadan:
«Ay...», – dediyimi xatırlayıram.
Sonra səndələdim. Başım fırlandı, yerə yıxıldım. Deyəsən, bir saat huşsuz qalmışam. Dəqiq xatırlamıram.
Gördüyüm mənzərəyə inana bilmirdim. İkiyə qatlanmış bir insan bu sandığa dürtülmüş, sandıqların ağzı
qıfılla bağlanmışdı. Sandığın üst tərəfinə əlavə iki dəmir qaynaq edilmiş, içindəki insan isə adamlıqdan
çıxmışdı.
Allahım!... Allahım!... Allahım, bu necə bir şey idi, belə! Gördüyüm bu qədər işgəncələrə tab edən ağlım
indi aciz qalmışdı. Ön tərəfi açıq olan sandıqdakı adam inildəyirdi.
Səslədim. Məni eşitmədi. İkinci sandığa yaxınlaşdım. Oradakı adam da ölmüşdü və hətta çürümüşdü də...
Dəli kimi sandıq-sandıq gəzdim.
Bu sandıqdakı ölmüş... buradakı da ölmüş... Buradakı can verir. Sayını xatırladığım qədər sandıq gəzdim.
Sonunda birini sağ tapmışdım. Onunla göz-gözə gəldik. O gözlərin yorğunluğunu, mənasını heç vaxt
unuda bilmərəm... Sözlə deyə bilmərəm. Mənə elə qorxu ilə baxırdı...
«Mən də məhkumam, məndən qorxmayın», – dedim. Gördüyüm vəhşilikdən elə bir dəhşətə gəlmişdim
ki, başqa heç nə demədən dəqiqələrlə baxdım. Sonra fikirləşdim ki, bəlkə, bu yuxudur? Bunu çox
fikirləşdim.
Adamın gözlərinə düşən ay işığında gördüyüm mənzərə qarşısında əmin olmuşdum ki, bu insan,
doğrudan da, Çin işgəncəsindən keçmişdi.
Ağlayaraq soruşdum:
– Neçə vaxtdır buradasan? Türksən, çinlisən?
Fısıltı ilə cavab verdi:
– Mən hələ təzə gəlmişəm. Çinliyəm. Bir yol tap, məni xilas et, övladım. Nə olar, dözə bilmirəm. Mənə
bir yaxşılıq et. Məni boğub öldür.
– Yox! Bunu heç vaxt edə bilmərəm!
Ağlamağa başladı:
– Dözə bilmirəm. Nə olar, mənə yazığın gəlsin! Neçə gündür bu sandığın içindəyəm. Növbəsi gələn ölür,
ancaq mən hələ ölmədim.
– Səni buradan xilas edəcəyəm! Bir az vaxt keçsin. Birdən növbətçilər məni görərlər.
Sandığın üstünə uzandım.
– İndi söhbət edək. Günahın nə idi?
– Mən milliyyətçi bir müəllim idim. Sonra inqilabçı oldum. Kommunizm gələndə məni müəllimlikdən
çıxarıb qapıçı qoydular. Bilirsən niyə? Çünki mən sonradan inqilabçı olmuşam. Bu da mənim çox xətrimə
dəymişdi. Xalqın içində «kommunizm böyük bir yalandır. Elə faşizm kimi, başqa işgəncə edən «-izmlər»
kimi insan qürurunu tapdalayırdılar», – dedim.
Adam qırıq-qırıq və halsız danışırdı.
– Məni guya xalq mühakimə edəcəkdi... Tutub gətirdilər. İki il karserdə qaldım. Sonra bura gətirdilər.
Burada ən çox yaşayan on beş gün yaşayırmış. Buranı «ölüm tarlası» adlandırırlar... Ölənə qədər nə su, nə
də yemək verirlər. Nə olar məni xilas et... Dözə bilmirəm. Beynim az qalır ərisin.
Onu dinlədikcə əsim-əsim əsirdim. Bu rejim və işgəncə verən digər rejimlər sadist olmasaydılar,
öldürəcəkləri insanları bir dəfəlik öldürüb, işlərini görərdilər. Ölümü niyə bu qədər uzadırdılar? Sadəcə
sadist ruhunu qane etmək; vəhşilikdən doymadığı üçün!
Bu kişini xilas etməyə çalışdım. Sandığı qırmaq istədim, qıra bilmədim. Üstündəki qıfılı tez qırdım. Onu
oradan çıxartmışdım. Ancaq adam yeriyə bilmədi. Bir saata yaxın onunla əlləşdim. Nəhayət, canının
qorxusundan yeriməyə başladı. Keçdiyim məftilin altından onu da keçirdim. Sonra yolu başa saldım:
– Get, dəmir tor çəkilən yerə qədər düpdüz aşağıya get. Orada bir yer tapıb çıxarsan. Ancaq ehtiyatlı ol.
Tora elektrik buraxıblar.
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Fikirləşdim ki, əgər tutulmasa, qaçmağa nail olar. Yaxalansa, onsuz da öldürüləcək. O biri dünyadakı
yerini bilmirəm. Ancaq bu dünyadakı yerindən xilas olacağına qəti əmindim.
Artıq sandıqları gəzə bilmirdim. Əksəriyyəti ölmüş insanlarla dolu idi. Dəhşət içində səndələyə-səndələyə
gəldiyim yerdən çıxdım. Həbsxanaya tərəf gələrkən, yolda yıxılmışam.
Özümə gələndə ayaqlarımdan asılmışdım. Dayanmadan fasiləsiz qamçılanırdım. Həm də ana-ata söyüşü
söyürdülər.
Mən bu qamçılardan çox, sandıq tarlasında gördüyüm dəhşətin təsiri altında idim. Qamçıları hiss də
etmirdim. Hədəqəsindən çıxmış, dəhşət saçan gözlər... və ya heç açıla bilməyən gözlər... İnsan ölüsünün
çürümüş halı!
Gördüklərimi heç kimə danışa da bilmirdim... Sadəcə «mənə qulaq asın» qışqırdım, «mənə qulaq asın!».
Əhməd gəldi yanıma. Saqqız çeynəyə-çeynəyə soruşdu:
– Əziz Kaan, nə olub?
Dəli olmuşdum elə bil. Ağzıma gələni dedim. Sonra yenə davam etdim:
– Ə, it!... Ə, namussuz! Ə, atası bilinməyən, bic! Əgər bunun əvəzini səndən çıxmasam, mənə istədiyin
hər şeyi söylə!
Ona asılı vəziyyətdə baxırdım. Saqqız çeynəyən kişi nə pis görünür. Bir də saqqızı ağzında mırçıldadamırçıldada çeynəyərsə... İllər keçəndən sonra da o saqqızı çeynəməyin iyrəncliyini, o iyrənc səsini unuda
bilmədim.
Artıq əsəblərim elə bir hala düşmüşdü ki, dözə bilməmişdim. İlk dəfə özümü sındıraraq ağladım:
– Məndən nə istəyirsən, Əhməd? Artıq bütün işgəncələrinə razıyam. Ancaq səni görməyə əsla razı
deyiləm! Dözə bilmirəm, səni görməyə dözə bilmirəm.
– Yaxşı, haradaydın?
– Yatıb qalmışam. Qandal vuran qrup məni görməyib. Mən neynim? Gecə yarısı oyanıb vəziyyəti başa
düşəndən sonra buraya tərəf gəlirdim ki, yolda yıxılmışam. Məndən nə istəyirsən, fahişə balası?
Bir-birinin ardınca qamçı vurdu mənə, ancaq mən yenə hiss etmədim. Gecə gördüklərimin təsirindən
ağladığım halda, indiki ağrı bəhanə idi mənə...
Məni saatlarla döydülər. Sonra kameraya gətirdilər.
Ayaqlarım, əlim-üzüm şişmişdi...
Bu işgəncənin ağrısı canımdan getməmiş, yanıma yenə Əhməd gəlmişdi? Onu görəndə birdən dik ayaq
üstünə hoppandım.
– Allah bəlanı versin, köpək! Sən yenə gəldin?
Birdən-birə üstünə atılıb, var gücümlə onu yerə sərdim. Üstünə oturub ara vermədən sifətinə yumruqlar
endirdim.
– Al, sənə, şərəfini satan, köpək! Al sənə satılmış alçaq!
Əslində bunlara «köpək» deyəndə kədərlənirəm. Heç bir köpək bunlar kimi alçaq deyil. Hətta köpəyin
alçağı yoxdur. Ancaq heyfimi ala bilmədiyim üçün onlara köpək deməyə öyrəşmişdim.
Onu çətinliklə əlimdən aldılar.
Bir az rahatlanmışdım. Bunun əvəzini ağır ödəsəm də, onu döydüyümə peşman olmadım.
Yerindən qalxdı. Məhkumlara baxdı. Kin dolu ifadələrlə söyləndi:
– Biz Kaanla qabaqcadan danışmışdıq, güləşəcəkdik. Xəbərsiz məni altına aldı. Yoxsa cəsarət edə
bilməzdi.
Bu yalanı qururundan söyləmişdi. Yanıma gəlib, qulağıma fısıldadı:
– Bunun hesabını sənə çox ağır ödədəcəm. Buna görə də hələlik kef elə.
Üzünə baxıb sifətinə tüpürdüm. Ancaq o yenə də saqqız çeynəyə-çeynəyə üzümə baxdı:
– Zavallı. Bilsən ki, sənə nə edəcəyəm bunları eləməzdin.
Bilirdim. İntiqamı böyük olacaqdı.
Ancaq hər şeyə razı idim. Onu ürəyim istəyən kimi yumruqlamışdım. Hələlik qalanı əsas deyildi.
Bir həftə daş karxanasına gedə bilmədim. Məni karserə atdılar. Qaranlıq, beton kamera mənə saray kimi
gəlirdi. Uzanıb, yaxşıca yatdım.
Bir həftə sonra yenidən karxanaya apardılar. Orada ikinci mühafizəçi Lini bir yerdə, təklikdə yaxaladım.
Ondan xahiş etdim:
– Sizdə əsil bir ruh hiss edirəm. Siz kimsiniz, xahiş edirəm mənə söyləyin.
Yan-yörəsinə baxdı. Alçaq bir səslə cavab verdi:
– Gəl sənə danışım... Mənim də danışmağa ehtiyacım var.
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Məhkumlardan xeyli uzaqlaşdıq. Məni qamçılayır. Guya mən də qışqırırdım. Danışmağa başladı:
– Mən... Mən professoram... Kommunizm gəldikdən sonra beş terror siyasəti haqqında bir-neçə kəlmə
söylədim... Məni buraya məmur təyin etdilər. Professorluğumu da əlimdən aldılar. Buralara dözə bilmirəm.
Ancaq kommunizmin toruna düşmüşəm bu dəfə. Bəziləri xalq arasında istədiklərini söyləyib zəhər içdilər.
Sırf bu rejimin əlinə düşməmək üçün. Mən professor idim. Onlar adi adamlardı. Ancaq onlar məndən tez
başa düşmüşdülər kommunizmin nə olduğunu. Kommunizm zülmü qanunlaşdırmadı... Rəsmiləşdirmədi...
Amma zülm qanunlarını insanların mənliyinə, xasiyyətlərinə yerləşdirdi. Bax, dünyanın başa düşmədiyi
nöqtə də elə budur!...
***
DÖRD ARZU
Kommunizmin təməl prinsiplərinin biri dindən narkotik vasitə kimi istifadə etməkdir. İnsan hüquqlarına
hörmət edən İslam dini yəhudilik, bütpərəstlik kimi dinlərlə tərəzinin eyni gözünə qoyulur.
Xürafatçı dinlərdəki bütün uydurmaları İslam dininə də aid edərlər və kommunizmin gözündə bütün
dinlər eynidir.
«Qalileyi kilsə mühakimə etdi», – demir. «Din din etdi», – deyir. Beləliklə, inkvizisiya məhkəməsinin
etdikləri bütün dinlərin boynuna atıldı.
Gördüyüm hadisələri illərlə təhlil etməyə çalışdım.
Yüzlərlə doktor, professor gördüm. Məhkum edilmişdilər. Onlarla birlikdə eyni işgəncəyə məruz
qalmışdım. Təbii ki, məhkumların çoxu müsəlman idi.
Məni heyrətləndirən o idi ki, inqilab yolunda çox şeyi qurban vermiş inqilabçılar var idi. Çox sonralar
öyrənəcəkdim ki, «Haqqa nankorluq edən quldan nə gözləmək olar?!»
Allaha qarşı nankorluq idi kommunizm. Ona görə də onun öz tərəfdarları belə qorxu içində yaşayırdılar.
Mühafizəçi Li fürsət tapdıqca mənimlə söhbət edirdi:
- Qatı milliyyətçi idim. İrqimdən olmayanı insan hesab etmirdim. Sonra kommunizmi tədqiq etdim. Səhv
yolda olduğumu gördüm. «Kommunizm insan hüquqlarına ən çox hörmət edən rejimdir», – dedim. Gecəgündüz işlədim. Hətta bir dəfə başım dərslərə elə qarışmışdı ki, arvadımın doğum vaxtı olduğunu da
unutmuşdum. Tez-tez iclasımız olurdu. Mən ziyalı bir professor kimi tələbələrimi belə yetişdirəcəkdim.
Ancaq kommunizm gələndən sonra mənə zülm edənlər, o vaxtlar məni alqışlayırdılar. «Milliyyətçi professor
inqilabçı oldu», – deyə mənim adımı hər yerdə çəkirdilər. Ancaq indi nəticəsini görürsən.
O da kommunizmin «gözəl» vədlərinə aldanmışdı. Milyon dəfə peşman olmuşdu. Ancaq kommunizmdə
peşmançılıq fayda vermir. İnsan hisslərinə əhəmiyyət verməyən, zərrə qədər azadlıq vermədiyi halda, hər
zaman ağız dolusu azadlıqdan bəhs edən kommunizm hələ də dünyadakı müsəlmanların bilmədiyi bir
səbəbdən yaşayır... Bax, mən o səbəbi tapdım.
***
Hərdən sevdiyim Aybalamı xatırlayıram. İndi, görəsən, o, haradadır? Kaş ona bir şeir yazıb göndərə
biləydim.
«Gəldi qara bir tufan
Səndən qopardı məni
Alıb apardı bilinməzlərə
Bilsən, necə darıxmışam sənsiz», –
deyə bilsəm...
Xəyallarımda elə hey onunla danışırdım onsuz da.
Ancaq Turqutu fikirləşdiyim qədər heç kimi fikirləşmirdim.
Ah!... Ölməzdən əvvəl bircə dəfə onu görə bilsəm. Dünyada ikən insan dünya gözüylə görmək istəyir.
Demək ki, axirətdə də axirət gözümlə görmək istəyəcəyəm.
Eh... Nə edim. Bu dünyada görməsəm də, axirətdə görməyə razıyam.
Turqut mənə od qoyur. Bu od yanar dağların oduna bənzəməyən çox fərqli bir oddur.
Atamı öldürtdü! Anamı və bacımı çöllərə saldı! Ocağımızı söndürdü! Ah, Turqut bunu necə edə bildin.
Bunu səndən soruşa bilsəm:
– İndi necəsən, Turqut? Dərimi özün soymadın, başqasına sifariş verdin. İndi razısan, Turqut?
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Ah, bunu bircə dəfə soruşa bilsəydim.
Kamerada hamımız ölü kimi uzanmışdıq. Yenə də ölənlər vardı. Səhər qalxanda cəsədləri yığır, onları
böyük bir əl arabasına atırdıq. Lap elə zibil atan kimi... sonra bu cəsədləri aparırdılar.
Sən demə, bu cəsədlərdən bizim üçün sabun düzəldirmişlər. Aman Allahım! Bu vəhşi insanlar necə
cəhənnəm zəbarilərinə oxşadılır. O zəbarilər mələkdirlər və onlar günahkarlara cəza verirlər. Günahı
olmayan bir nəfərə də cəza verməzlər. Onlar kimi ədalətli olmayan bu alçaqlar, o zəbarilərə necə bənzədilə
bilər, fikirləşə bilmirəm.
Bəzi səhnələrin mənasını indi başa düşürəm. Daş karxanasında ölənləri bəzi mühafizəçilər orada
basdırmağa icazə vermirdilər. İllah da həbsxanaya qədər bizə daşıdardılar. Biz də cəza vermək üçün belə
edirik, deyərdilər. Sən demə, bizə cəza verməkdən başqa, onlardan sabun düzəldəcəkdilər.
Allaha çox şükür ki, Toğrul əmini sabun olmaqdan xilas etdik.
Əhmədi fikirləşirəm. Görəsən, mənə necə cəza verəcək?
«Səndən intiqamımı alacağam», – demişdi. Görəsən, bu necə bir intiqam olacaq.
Əvvəlcə məni karserə saldırdı. Bura belinə qədər su ilə dolu bir yer idi. Tam iki ay orada qaldım.
İnsanın necə dözümlü olduğunu Çin işgəncəsində başa düşmüşdüm. Əslində bu işgəncənin əsil adı «Çin
işgəncəsi» deyildi. «Dinsizlik işgəncəsi» idi. Adına «Çin işgəncəsi» deyəndə, başqa dinsizlərin belə
işgəncələr verməyəcəklərini sanmayın.
Arada məni belimə qədər su ilə dolu olan bu karserdən çıxarıb, quru karserə salırdılar. O vaxt bu karser
mənə saray kimi görünürdü.
Bu mərhələ də bitdi.
Sonra Fələstin çarmıxına çəkdilər məni.
Niyə bu çarmıxın adı «Fələstin çarmıxı idi?» Rəvayətə görə, fələstinlilər yəhudiləri belə çarmıxa
çəkirmişlər. Namərd yalançılar. Halbuki, tam əksi olubmuş. Yəhudilər fələstinliləri çarmıxa çəkirmişlər. O
İsrail yəhudisinin sadistləri belə işgəncə verərlər. Fəqət hansı müsəlman belə edər? Etsə belə o İslama zidd
olan hərəkət etmiş olar. Onun bu cür hərəkəti İslama xoş gəlməz və bu işgəncəsi İslamı təmsil edən heç bir
müsəlmanın ürəyincə olmaz. Fəqət nə qədər işgəncə etsə də, o insan inqilabçı da ola bilər, inqilabı da təmsil
edə bilər.
Bilirəm, bəzi inqilabçılar məni söyüb tam tərsini iddia edəcəklər. Onlara bir sualım var. Hansınız
kommunizmi mənim qədər yaxından gördünüz? Hansınızın canı onun çənginə keçdi? Hansınız mənim
çəkdiklərimi çəkdiniz ki, kommunizmi məndən daha yaxşı tanıdığınızı söyləyəsiniz? Sizin söylədiklərinizə
isə… Mən sadəcə gülürəm, gənclər… Sizcə, haqlı deyiləm?
Bu «Fələstin çarmıxı» deyilən çarmıx (bu adı məncə yəhudilər qoyublar) mənim üçün dincəlmək kimi bir
şey idi. Təbii ki, o biri əzablarımdan sonra «Fələstin çarmıxı» adını qoyanlardan o işgəncə quyularının da
adını soruşmaq istərdim. Bəs o insan dürtülən quyuların, o sulu karserlərin?... Daha sonra daraqların…
İnsanı darayan, dərisini soyan daraqların. Onlara «Çin darağı», «Çin quyusu» deyə bilməzsiniz. Bunların
hamısı Sovet Rusiyasında da yaranıb.
Bu halda bunların hamısı kommunizmin işgəncə alətləridir? Xeyr. Bunların hamısının adı «Dinsizlik
işgəncəsi»dir. Elə kommunizm də dinsizliyin bir növüdür. Allahın göndərdiyi dinlərin heç birində işgəncə
yoxdur, çünki Allah bütün haqq dinlərində işgəncəni qəti qadağan etmişdir. Kimə qarşı olursa-olsun bu,
haramdır… Buna görə də, İslam dinini daha çox sevirəm. Ən böyük düşmənə belə işgəncə qadağan
edilmişdir.
Əhməd mən çarmıxda olanda yenə də gəldi. Başı aşağı asılmışdım. Ayaqlarım gərdirilərək, ayrı-ayrı
dəmirlərə bağlanmışdı.
Orada sümüklərimin qırılmamasına görə anamın südünə borclu olduğumu fikirləşdim. İki il yarım məni
əmizdirib. Beləcə, sümüklərim çox güclənib.
Ah, mənim qərib anam, ah! Səni bircə dəfə görə bilsəm, səni bircə dəfə qoxlasam, sonra da sənə
söyləsəm:
– Südün məni dinsiz olmaqdan qurtara bilmədi. Ancaq sümüklərimi qırılmaqdan qurtardı. Mənə o qədər
süd verdiyin üçün sənə təşəkkür edirəm, anacan!
Əhməd yenə eyni sualı verdi:
– Necəsən, Kaan?
Ağzıma gələn bütün söyüşləri söyəndən sonra dedim:
– Həyatda üç arzum vardı. İndi dörd oldu. Bunların ən böyüyü Turqutu görmək idi. Amma sən Turqutu
da keçdin. İndi isə ən böyük arzum səni gəbərtməkdir!
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Qəhqəhə ilə güldü.
Çəkdiyim ağrılar bir tərəfə, Əhmədin «Necəsən, Kaan?», – deyə soruşmağı bir tərəfə idi. Bəlkə də, buna
inanmayacaqsınız, ancaq bu belə idi.
«Fələstin çarmıxı» deyilən bu çarmıxda fasilələrlə tam bir il asıldım. Əhməd mənə iki il işgəncə
çəkdirmişdi. Beləliklə, hələ adını və harada olduğumu öyrənə bilmədiyim həbsxanada altıncı ilimi
doldurmuşdum.
Bu gün Əhməd köpəklərinə əmr verərək, qollarımdan tutdurub quyunun başına apartdırdı. Əhmədin
ağzında saqqız var idi. Əlində dəyənək əmr verirdi. Yenə də qalın dəmirlərin üstündən yeriyərək, quyunun
ortasına gəldim.
Gecə yarısı olmuşdu. Əhməd mühafizəçi Liylə quyunun başına gəldi. Onu qarşımda görən kimi kənara
çəkildim. İldırım sürəti ilə Əhmədi tutub quyuya atdım.
Aşağıda çırpınır, «Xilas et məni, Li, xilas et», – deyə qışqırırdı. Onu ləzzətlə seyr etdim. Deməli, məndə
də xeyli sadistlik varmış. O çırpındıqca mən zövq alırdım.
Yuxarıdan aşağı qışqırdım:
– Necəsən, Əhməd? Oy bağışla, Loh? Hər halda çox yaxşı olarsan. Siçovullar çox acıblar, ətin onlara
ləzzət edəcək!
Çox keçmədən Əhməd öldü.
Liyə baxdım. Gülümsəyərək cavab verdi:
– Mən heç nə görmədim. Sən isə gördün?
Kameraya gəlib çarpayımda rahat-rahat yatmışdım.
Nələr çəkdirmişdi mənə! Ona olan kinim hələ də bitməyib. Onu heç vaxt unuda bilmədim. İlk işim
olanları Fatehə danışmaq oldu. Fateh sevincindən oynamağa başladı.
Əhmədin yoxluğunu iki gün heç kim hiss etmədi. Quyuda görsələr də, tanıya bilməzdilər. Bəlkə də, elə
biləcəklər ki, oraya başqa bir məhkum düşüb.
Arada gəlib kameradan da soruşdular. Canımı qorxu aldı. Görəsən, Li məni satmışdı? Məni aldatmırdı ki?
Qorxum hər gün çoxalırdı. Sonda öz-özümə təsəlli verdim:
– Vecinə alma, Kaan. O köpəyi yox etdin. Ölsən də, heç nə olmaz.
Oh… rahatlaşdım.
Hər tərəfi axtarırdılar. Ancaq Əhmədi tapa bilmədilər. Rahatlaşdığımı desəm də, içimdə yenə də qorxu
var idi. Qorxumu Liyə söylədim. Mənə təsəlli verdi:
– Qorxma, ölsəm də demərəm.
Doğrudan da, heç nə demədi. Ürəyimdə: «Deməli, çinlilərin də arasında namusluları var imiş», – dedim.
Ancaq bir vaxtlar namuslu çinli olmadığına inanmışdım.
Fateh fürsət tapdıqca məni qucaqlayır, «Qardaş, ver əlini öpüm», – deyərdi. O da mühafiz Tənke ilə yola
getmirdi. Tənke Fatehin əsəblərinə toxunurdu. Bir gün yanıma gəlib əllərimin ikisini də öpməyə başladı:
«Qardaş, sağ əlini Əhməd üçün öpdüm. Sol əlini də Tənke üçün, onun da məsələsini həll et, nə olar».
Gülüşdük.
Heyrət ediləsi idi, neçə illərdən sonra ilk dəfə belə sevinclə gülə bilmişdim.
Burada altı il də qaldım. Min nəfərlik kamerada yüz nəfər qalmışdıq. Qalanları işgəncələrə dözməyərək,
ölmüşdülər. Bu rəqəm ancaq bizim böyük kameramıza aid idi. O biri kamerada ölənləri də nəzərə alsaq, bu
birilərlə insandan sabun düzəldilməsi demək idi.
Eh xalqa asudə, rahat həyat verəcək kommunizm. Sən demə, xalqdan sabun düzəldəcəkmiş.
Bu illər ərzində yalnız üç dəfə qəribə bir şəkildə mühakimə edildim. Məhkəməyə çıxartsalar da, nə fərq
edəcəkdi, çünki haqqımızda verilən xəbər həm dəlil, həm nəticə idi. Dinsiz sistemlərin hüquq və mühakimə
anlayışlarının xülasəsi elə bu idi. Satılmaq, həm də məhkəmənin bitməsi demək idi.
Xalq məhkəmələri imiş.
Güldürməyin məni...
***
ODDAN TÖRƏYƏN OD
1953-cü ildə salındığım həbsxanalarda 1969-cu ilə çatmışdım. Ancaq o qədər işgəncələrə baxmayaraq
hələ ölməmişdim.
Məni bir çox məhkumla birgə bu dəhşətli həbsxanadan bir saylı Urunçi həbsxanasına apardılar.
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Hər halda indikindən çox işgəncə görməyəcəkdim. Oraya gedincə çox təəccübləndim.
Məni otuz nəfərlik bir kameraya atdılar. Heyrət! Bəs kamerada qadın-kişi qarışıq qalırdı. Burada böyük
kameradan yox idi. Ancaq vəziyyət eyni idi.
Yenə aclıq… Yenə səfalət… Yenə qamçı… Yenə daş karxanaları… Yenə ağıla gəlməyən işgəncələr…
Kamerada zinada günahlandırılan qadınlar vardı. Ancaq iyirmi bir illik həbsxana həyatında heç zina ilə
günahlandırılan kişi görmədim.
Qadınların içərisində bir gənc qız nəzərimi cəlb etmişdi. Bu qız o biri məhkum qadınlara bənzəmirdi.
«Qadın-kişi bərabər hüquqlu olduğu üçün qadın, kişi kameralarına ayırmağa ehtiyac yox»muş.
Burada odla pambıq bir yerdə yaşamağa məcbur idilər. Beləcə də qadın-kişi bərabərliyi sərhədləri
müəyyən edilə bilmədiyi üçün tam bir bərabərlik yaşamırdı.
Beş qadının adını unutmadım. Bunlar Sacidə, Maynur, Aygül, Məleykə və Sevimgül idi.
Sevimgül çox fərqli idi. Ağır təbiətli, kişilərlə münasibəti olmayan, işgəncə çəkməyə öyrəşmiş, mədəni
və gözəl bir qız idi.
Bir dəfə ondan günahını soruşdum. Qəribə-qəribə üzümə baxdı. Mənalı bir cavab verdi:
– Bu quruluşda doğulmaq elə günahdır!
Çox gözəl və mənalı bir cavabdı. Ancaq mən daha ətraflı cavab istəyirdim.
İllər keçəndən sonra ilk dəfə bir başqası məni maraqlandırmışdı. Sevimgülün gözəl əxlaqı bunun ən
əhəmiyyətli səbəbi idi. Ancaq o mənə üz vermədi. Təbii ki, haqlı idi. Kim bilir neçə nəfər eyni sualı ondan
soruşmuşdu.
Mən təzə-təzə özümə gəlsəm də, Turqutu unuda bilmirdim. İçim yanırdı. Onu görməmiş ölmək
istəmirdim.
Burada bir güzgü tapıb özümə baxdım. Yazıq canım. Nə hala düşmüşəm.
Növbəti qış gəlmişdi.
Qadın-kişi fərqi qoyulmadan, modern ideologiyalar qadını-kişini ayırmırlar(!), bizi uzaqlara aparıb
axşama kimi işlədir, sonra zindana geri qaytarırdılar.
Burada qandallanan ayağımıza əlavə ağır dəmirlər də bağlayırdılar. Soyuqda üşüyürdük.
Bir gün yenə sıraya düzülmüşdük. Qandallanmağı gözləyirdik. Növbə ilə qandallarımız bağlanırdı.
Birdən zabitlərdən biri qışqırdı:
– Sıraya düzülün! Həbsxana müdiri məhkumları təftiş edəcək, buraya gəlir.
Onsuz da sıraya düzülmüşdük. Ancaq indi daha da diqqətlə düzüldük. Hamımız eyni cür geyinmişdik.
Nəyimizi yoxlayacaqdılar ki, heç bilmirəm. Sırada xeyli gözlədik.
Nəhayət, həbsxana müdiri gəldi.
Halım heç özümdə deyildi. Müdir sıranın bir başından başladı, məhkumlara baxa-baxa bizə tərəf gəlirdi.
Həbsxana müdiri ağır xasiyyətli biri imiş. Üzü heç gülməzdi. Məhkumlardan belə eşitmişdik.
Müdir mənim qənşərimə gələndə hamımızdan birdən «Necəsiniz?», – deyə soruşdu. O anda bədənimin
buza döndüyünü hiss etdim.
Bu səs… Bu səs Turqutun səsidir! Aman Allahım! Mənə səbir ver!
Gözlərinə baxdım. Bəli, bəli xeyli qocalmışdı, ancaq o idi. Məni dəhşətli titrəmə tutdu. Az qaldım
yıxılam.
Aman Allahım! Mən indi nə edim?
Üzümü nə qədər gizlətsəm də, gözlərimdən dayanmadan gözyaşları süzülürdü.
Sizi lənətə gəlməyəsiniz, ay gözlər. İndi ağlamaq vaxtıdır? Dayanın, məni ələ verməyin.
Ağlarkən diqqətini cəlb edib məni görməməsi, tanımaması üçün başımı çevirdim.
Yüzlərlə məhkumun üzü müdirə tərəf olduğu halda birinin ona baxmamağı müdirin diqqətini cəlb etməyə
bilməzdi.
Məni səslədi:
– Ey, sən! Başını niyə çevirirsən?
Üzümü təkrar ona çevirdim. Məni tanımadı. Ancaq ağladığımı hiss etdi. Necə ağlamaya bilərdim?! O
mənim qardaşımdı. Sonradan caniləşmişdi. İndi də caniliyinin əvəzini belə çıxırdı.
Onunla keçən günlərimizi xatırladım. Nə gözəl uşaqlığımız vardı. İki can-ciyər dost və yoldaşdıq.
Kommunizm gəldi. Aramıza girdi və önümdə dayanan bu adam mənə iyirmi ildir işgəncə çəkdirir. Ataanasını da satdı! Sən demə, əvəzinə həbsxana müdiri vəzifəsi alacaqmış!
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Bir anda xatirələrə qərq olmuşdum. Xatırlayıram, bir gün çəkdirdiyimiz şəkillərə baxırdıq. Bir şəkildə
ondan bir az aralı durmuşdum. Mənə hirslənmiş, «niyə məndən uzaqda dayandın. Bu şəkli cırmaq
istəyirəm», – demişdi.
Biz belə idik o vaxtlar. Hər şey bir tərəfə, bu hala necə düşdüyümüzə ağlasam yenə də azdır. Halbuki
ağlamaq üçün o qədər səbəbim var idi ki, …
Ağladığımı hiss etdikdən sonra mənə daha da yaxınlaşdı. Sərt səs tonu ilə soruşdu:
– Ey, sən, niyə ağlayırsan?
Başımı aşağı saldım. Hiddətləndi:
– Cavab ver, niyə ağlayırsan?
Yaşlı gözlərimi onun gözlərinin içinə dikdim. Bir müddət ona baxdım, sonra ucadan ona cavab verdim:
– Mənim ağlamaq üçün səbəbim çoxdur. Sizə hansını söyləyim?
Gözlərinin içinə elə baxırdım ki, gözlərimi ondan çəkə bilmirdim.
O da mənə diqqətlə baxırdı. Birdən rəngi saraldı… Təəccüblə üzümə baxdı. Təkrar-təkrar davam etdi
baxışları. Bir müddət donub qaldı. Sonra soruşdu:
– Sənin adın nədir?
Gözyaşlarım sel kimi axa-axa cavab verdim:
– Kaandır, əfəndim.
Çaşıb qaldı.
Tanışlıq verə bilməzdi. Mənim məhkum olmağım ona ziyan vura bilərdi. Birdən-birə əmr verdi:
– Yaxşı. Bunları aparın.
Xeyli getdikdən sonra dönüb ona baxdım. Eyni yerdə heykəl kimi duraraq eləcə mənə baxırdı.
Kameraya gələndə özümdə deyildim. Sanki Turqut hələ də önümdə dayanmışdı. Onu təklikdə görmək və
ürəyimdəki sualı vermək arzusu daha da qabardı:
– İndi necəsən, Turqut?
Bu sualı mütləq ona verəcəm.
Turqut məni elə yandırmışdı ki, hələ də tüstülənirdim. Sonralar həmişə fikirləşirdim. «Görəsən,
müsəlmanlar nə günah etdilər ki, kommunizm yarandı?!»
***
Sevimgülü seyr edirdim. Yazıq qız! Günahı nə idi ki, buradaydı? Məsum duruşu, cavan yaşında üzündə
əmələ gələn qırışları vardı.
Daş karxanasında da bəzən ona baxırdım. Kişilərlə eyni şərtlərdə işləyirdi. Dinsizliyin yaratdığı
bərabərliklə…
Bir yolunu tapıb yenə soruşdum:
– Sən inqilabçı idin?
– Kommunizm gəldikdən sonra kimin başqa bir şey olma haqqı vardı ki?
– Sən günahını hələ də deməyəcəksən?
Kamerada müsəlmanlar daha çox idi. Mənim Sevimgülə başqa niyyətlə yaxınlaşdığımı fikirləşib
xəbərdarlıq edənlər də olurdu.
Müsəlmanların bu xasiyyətindən keçmə. Bir qadına sataşıldığını zənn etsələr, öz bacıları kimi onu
müdafiə edərlər. Əgər əsil müsəlmandırsa, müsəlman ruhu hər yerdə eynidir.
Sevimgül mənim təmiz niyyətimdən şübhələnmirdi artıq. Bir ildən sonra «Yaxşı, qardaş», – deyərək
danışmağa başladı:
– 1943-cü ildə Şərqi Türkistanın Urumçi şəhərində dünyaya gəlmişəm. İbtidai təhsilimi eyni şəhərdə tatar
dilində oxudum. Orta təhsilimi uyğur dilində bitirdim. Şərqi Türkistan Tibb fakültəsində oxumağa başladım.
Əsasən, çinlilərin çoxluq təşkil etdiyi bir yerdi. Bizim yeməklərimizlə onların yeməyi bir yerdə olurdu.
Bir gün yeməkdəki ətin rənginin çox açıq olduğunu gördük. Yoldaşlarımızdan soruşduq:
– Bu ətin rəngi niyə ağdır?
Səlahətlilər cavab verdilər:
– Donuz əti ağ olur.
Mədəmin alt-üst olduğunu hiss etdim.
Biz İslamın digər əmrlərini bilməsək, əməl etməsək də donuz ətinin haram olduğunu çox yaxşı bilirdik.
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Şərqi türkistanlı on iki gənc toplaşdıq. Dedik ki, «Bu, belə olmaz. Haqqımızı tələb edək. Bizə ayrı yemək
verilsin».
Fəal və qorxusuz gənclərdik. Bir də ki, niyə qorxmalı idik ki? Kommunizm faşizm deyildi ki, qorxaydıq?
O, xalqın arzularını dinlərdi. Asıb-kəsdikləri var idi, ancaq onlar vətən xainləri idi. Rus casusları idi. Biz isə
adi insani hüquqlarımızdan birini istəyirdik. Əgər insanın qəlbində zərrə qədər iman olsa, ona kifayət edər.
Fakültə rəhbərliyinə müraciət etdik, olmadı. Biz də «azad quruluşda cəmiyyət qurub, haqqımızı tələb
edərik», – dedik və cəmiyyət qurduq. Məqsədimiz səsimizi dövlətə eşitdirməkdi.
Başçımız Əbdüləziz adlı Uyğur türk idi. O, çox fəal bir gənc idi. «Biz türklərə heç kim donuz əti yedirə
bilməz», – deyirdi.
Doğrudan da, türklərdən heç kim – bu digər irqlərə də aiddir – dinsizləşmədikcə donuz əti yeməzlər. Mən
hər zaman belə fikirləşirdim.
«Donuz əti haramdır», – deyən də Quran ayəsidir, içki içməyin, zina etməyin, adam öldürməyin, namaz
qılın, zəkat verin əmrləri də digər əmrlər kimi Quranın ayələridir. Görəsən, niyə donuz əti yeməmək
qadağasına əməl edildiyi kimi Allahın o biri əmrlərinə riayət edilmir? Bunun cavabını hələ də tapa
bilməmişəm.
On iki yoldaşımızla qurduğumuz cəmiyyətdə mən də fəal rol oynayırdım. Öz aramızda fəxr edirdik.
- Kommunizm fərqlidir. Faşist quruluşda olsaydıq, bu cəmiyyəti yarada bilməzdik.
1963-cü ilin 29 apreli idi. Fakültəmizdə bir qarışıqlıq vardı. Müəllimlərimiz təlaş içində idi.
Sən demə, bütün məktəblərə xəbər verilmişdi. Hamımızı eyni tarixdə meydana apardılar. Minlərlə
tələbənin gözü qarşısında bir natiq mikrofonu götürdü və bütün tələbələrin eşidəcəyi bir səslə danışmağa
başladı:
– Əziz yoldaşlar! Kommunizm faşizmə alternativ bir quruluş kimi doğuldu. Fəqət Sovet Rusiyası
kommunizmə qara ləkə vurdu. Sovet Rusiyası kommunizmi tətbiq etmədi, edə bilmədi. Kommunizmin əsil
simasını biz, Çin Xalq Respublikası göstərəcəyik və bu quruluş sizlərə əmanət ediləcəkdir. Gələcəyin böyük
adamları, rəhbərləri siz olacaqsınız və sizin sayənizdə kommunizm çiçəklənəcək. Faşist ruslar bunu edə
bilmədi, ancaq siz bunu edəcəksiniz! Elə buna görə, buna görədir ki, ruslar bizə paxıllıq edirlər, aramıza
casus göndərirlər. Bu casuslar vətənimizi satırlar… vətənimizi ruslara vermək istəyirlər. Sizin içərinizdən də
bəzi xain alçaqları tapıb, satın alırlar.
Biz bu sözləri dinlərkən nifrətlə dolmuşduq. Bu tələbələr vətənimizi ruslara necə sata bilərdilər?
Kommunizmin rəhbərliyinə daxil olmaqla əslində çinlilərə satıldığımızı biz hələ hiss etmirdik.
Natiq soruşdu:
– Bu vətən xainlərini cəzalandıraq?
Hamımız birdən qışqırdıq:
– Cəzalandıraq. O namussuzları cəzasız qoymayaq!
– Yaxşı. Onda sizə onların adlarını oxuyuruq.
Təəccüblə dinlədik adları. Bunlar bizim adlarımızdı. Onlardan biri də mənim adım idi.
Bizi əhatəyə aldılar. Tələbələrə bizi göstərib dərs verərək həm zalımlıqlarını, həm də acizliklərini
nümayiş etdirdilər.
Əl-ayaqlarımızı bağladılar. Hərəmizi ayrı-ayrı maşınlara mindirərək, bizi rus casusu yaxalayan
qəhrəmanlar ədası ilə apardılar.
Sevimgül bunları danışarkən gözətçi kameraya gəldiyi üçün susdu. «Qalanını sonra danışaram, Kaan
qardaş», – dedi.
Marağımdan partlayırdım. Görəsən, ona hansı işgəncələr verilmişdi? Bu alçaq quruluş işgəncə verəndə də
qadın-kişi bərabərliyinə riayət edirdi, yoxsa qadına daha ağır cəzanı verirdi?
Bu vaxtlar kameramızdakı İsmət əmi ilə tez-tez söhbət edirdik. Ona ürəyimi açmaq istəyirdim. Çox şirin
və kamil bir insan idi. Xalis müsəlman idi. İslamın əmrlərini o qədər gözəl başa salırdı ki, ona qulaq
asmaqdan doya bilmirdim.
Turqutun fikri məni çox sıxdığı üçün mən fürsət tapdıqca onun yanına gedirdim. Sən demə, İsmət əmi də
molla imiş. Bu həbsxanada ən çox gördüyüm məhkumlar molla və müəllimlər idi.
– İsmət əmi, ürəyim çox darıxır… çatlayıram, İsmət əmi. Üç gündür buralar məni daha çox sıxır. Bundan
sonra necə bir işgəncə çəkəcəyini bilməmək məni daha da darıxdırır.
Başqalarına bənzəməyən bir insandı İsmət əmi. Mənə mənalı-mənalı baxdı:
– Heç nəyə baxmadan yaşamaq bir nemətdir. Səbir et və bu nemətin qədrini bil.
Sonra davam etdi:
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– Doğrudan da, sənin həyatdakı faydan nədir?
Başa düşməmişdim:
– Nə demək istəyirsən, İsmət əmi?
– Deyirəm ki, həyat insana bir şeyi qazandırmalıdır. Sən nə qazanmısan?
Düşündüm. Bu sözdən nə başa düşməli idim, görəsən?
– Yəni mənə «öl» deyirsən?
– Xeyr. Yaşamağının faydası nədir, deyirəm.
– Bilmirəm. Ölməmək üçün yaşamağa çalışıram.
– Yaxşı. Ancaq öləndən sonra yaşadığın həyatın sənə nə faydası olacaq?
– Müəmmalı danışırsan, İsmət əmi. Səni başa düşə bilmirəm.
– Demək istəyirəm ki, sən niyə Allaha dönmürsən?Allahdan uzaqlaşmanın nəticəsini hamımız gördük.
Əvəzində başqa nə görmək istəyirsən?
– Mən həmişə «Allah» deyirəm. Ürəyim dayanmadan hər nəfəsdə «Allah» deyər.
– Yaxşı, həmin o ürəyin sənə «namaza başla, gündə beş dəfə səcdədə «Allah» de», – demir?
Təəccüblənmişdim:
– Əslində sən haqlısan, İsmət əmi. Toğrul əminin öldüyü gün mən də bunu düşünmüşdüm. Bilmirəm niyə
namaza başlamadım. Əslində Allahı çox sevirəm, bəlkə də, gündə yüz min dəfə ürəyimdə «Allah» deyirəm.
Güldü:
– Çox gözəl. Amma yüz min dəfə «Allah» deyib namazını gecikdirməkdənsə, gündə beş dəfə namaz qılıb
yüz dəfə «Allah» desəydin daha qazanclı olardın. Hər gün min dəfələrlə Allahı anan adam, gündə beş dəfə
Ona səcdə etməzmi, Kaan? Sən Ondan uzaq deyilsən? Allahını sevən səcdə etmədən necə Ona qul ola bilər?
Çox təsirlənmişdim. Necə gözəl demişdi: «Allahı sevən səcdə etmədən necə Ona qul ola bilər?» Bəli,
düşünməyə başladım. Mən saxta qul idim.
Elə o gün namaza başladım.
Namazdan sonra doyunca dua etdim:
– Ya Rəbb! Geciksəm də, axır ki, hüzuruna gəldim. Çəkdiyim işgəncələri, etdiyim günahların əvəzinə
qəbul et, lütfünü məndən əskik etmə, Allahım!
Ürəyimdə dillə deyə bilməyəcək qədər bir sevinc var idi. Ancaq Turqutu xatırladıqca... Bu sevincim
ürəyimdə bir düyünə çevrildi. Ah, Turqut, ah!... Nəyə görə bizi oda atdın?
***
Bir gün hey öz-özümə fikirləşdim, başımıza gətirilənlər haqqında heç film çəkilmişdi? Heç belə bir kabus
görən var idi? Yoox! Kabusların da ağlına belə qorxulu səhnələr gələ bilməzdi.
***
Axşamüstü daş karxanasından gəlirdik. Xüsusi həbsxana cipi önümüzə çıxdı. O bizə tərəf gələndə biz
yana tərəf çəkildik.
Cip mənə çatanda içinə baxdım. Turqut donmuş halda mənə baxırdı. Mən də ona baxdım.
Yenə göz yaşlarım tökülməyə başladı. Həm ona baxır, həm də öz-özümə danışırdım:
– Niyə elə baxırsan, Turqut? Məni belə görmək sənə əzab verir, yoxsa zövq? Ah, kaş bunu biləydim!
Bax, seyr et, Turqut. Sən baxmasan, kim baxacaq mənə?
Ürəyim taa içəridən yanırdı. Onu hər görəndə belə titrəyib, belə əzab çəksəm, bu işgəncə Əhmədin
işgəncəsindən betər olacaq.
Dözə bilmirəm, Allahım. Turqutu görməyəcəyim bir yerə apar məni!
Turqutun gözlərindəki ifadə mənə od qoyur. Görəsən, mənim gözlərimdəki ifadə ona necə təsir edir?
Mənim ciyərim yanan kimi o da yanır, görəsən?
Mən nə danışıram belə? O ata qatilində belə ürək necə ola bilərdi?
Bir neçə gün sonra bir gecə kamerada işa namazı qılırdım. Birdən məhkumlar arasında bir təlaş hiss
etdim. Biri qışqırdı:
– Müdir gəlir, qalxın düzlənin!
Namazımı pozmadan davam etdim. Onun mənə yaxınlaşdığını hiss etdim. Yoldaşlarıma dedi:
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– İçərinizdə namaz qılanlar da varmış demək... Yaxşı, yaxşı. Biz heç kimin namazına mane olmuruq.
Davam edin...
Sonra çıxıb getdi.
Səs tonunu təhlil etdim, səsi xaindi. Peşman olan insanın səsindəki ahəng, yumşaqlıq və incəlik yox idi.
Günlər beləcə keçirdi. Hər gün onu görmək gərginliyi məni alt-üst edirdi. Bu mənim üçün inanılmaz
işgəncə idi...
Bu Əhmədin işgəncəsini ötdü. Allahım, məni buralardan apar. Turqutun əsil faşizm olan kommunist
quruluşunun gözətçisi kimi qarşıma çıxmasına dözə bilmirəm! Turqutu görməyə dözə bilmirəm!
Həbsxana rəhbərliyinə ərizə yazmaq istədim. Gözətçidən kağız istədim, gətirdi. Qələmi, kağızı əlimə
aldım, yazacam.
Aman Allahım! Yazı yazmağı unutmuşam.
Şok olmuşdum.
Təkrar cəhd etdim. Xeyr, xeyr, heç bir dənə də hərf xatırlamıram. Tam iyirmi ildir bir hərf görməmiş, bir
kəlmə belə yazmamışdım.
Bir küncdə oturub fikirləşməyə başladım. Yazıb-oxumağı unutduqdan sonra özümü başqa bir insan kimi
hiss etməyə başladım. Ağlamamaq üçün özümü güclə saxlayırdım. Sanki o biri qardaşımı da itirmişdim.
Neçə gün sonra daş karxanasına gedərkən Sevimgüldən hekayəsinin qalan hissəsini danışmağı xahiş
etdim...
– Sonra nə oldu, Sevimgül? Danışarsan? Səni bir maşına mindirdilər. Eee, sonra nə oldu?
Danışmağa başladı:
– Sonra məni maşınla heç tanımadığım yerə apardılar. Bir karserə saldılar məni. Üç ay o qaranlıq yerdə
qaldım. Ailəmə xəbər verilmədi. Altı-yeddi addımlıq yerdi bura. Hər an qorxu içində yaşamaq və ən ağırı da
«vətən xaini» damğası vurulmaq bu darısqal yerdə dünyamı tar-mar etmişdi. İylənmiş yeməklər verirdilər.
Çörəklər yanıq, özü də elə quru olurdu ki, yeyə bilmirdim. Hər gün sorğu-sual edilirdim:
– Sizə kim rəhbərlik edirdi? Sizi kim öyrədirdi?
Həmişə də bu sualları verirdilər. Artıq bezdirmişdilər.
Halbuki bizim arxamızda heç kim yox idi. Dövlət işlərinə də qarışmırdıq... Ancaq mənə inanmır, illah da
arxamızda duran qüvvəni axtarırdılar.
Sonra məni Cumquryaya apardılar. Ora necə isti idi, heç bilməzsən. Aman Allahım! İstidən insanlar
qırılırdı. Əynimizdəki köynək belə on günə əriyirdi.
Heç yadımdan çıxmaz. Bir gün yoldaşımla burnumuza ət iyi gəldi. İyin gəldiyi yeri axtarmağa başladıq.
Sən demə, dərimiz yanırmış, ət iyi də dərimizdən gəlirmiş. Aman Allahım! Mən o işgəncəyə necə dözdüm?!
Qışda tam tərsi olurdu. Soyuq dondururdu. İşlədiyimiz vaxt xəbərsiz gəlib birdən qamçı ilə vururdular.
Günahımız sürətlə işləməməyimiz, yanımızdakılarla danışmağımız idi. Nə danışırdıq? Dinsizlər bu qədər
etdiklərinə baxmayaraq, yenə də bizdən qorxurdular...
Heç yadımdan çıxmır. Dəstəmizdə Sıracdin adlı bir gənc vardı. Bizi pomidor yığmağa aparmışdılar.
Birdən qışqırıq səsi eşitdik. Mən səs gələn tərəfə qaçdım. Çatanda gördüm ki, həmin gənci ayağından
ağacdan asıb o ki var vurur, vururlar.
– Bir də belə iş görəcəksən?
Gənc oğlan ağız-burnundan qan axa-axa cavab verirdi:
– Xeyr! Nə olar, daha vurmayın. Bir də belə etmərəm.
Sonradan öyrəndik ki, o, pomidor yığarkən onun birini yeyib. Dəhşətdir! Çox qorxmuşdum.
Dözülməz bir vəziyyət idi.
Tam üç il ailəmə xəbər vermədilər. Yanıma heç kim gəlmədi. Əzizlərim: anam, atam və qardaşlarım
ölmüşəm, qalmışam xəbərsiz idilər. Üç ildən sonra anamgil gəlmişdilər. Anam ağlayıb yalvarmış. «Mənə
balamı göstərin. Məndən hansı günahımın əvəzini çıxırsınız», – demişdir.
Bu fanatik dinsizlər çox rahat böhtan atdıqları üçün anama demişlər:
- Qızın casusların kim olduğunu bizə demir. Desəydi, o saat buraxardıq. Sənin xəbərin yoxdur, ancaq
qızın vətən xainidir!
Ah, mənim əzabkeş anam, ah! Kim bilir ürəyin necə odlanıb!
Mənə çox müxtəlif işgəncələr verdilər. Səhər doqquzdan axşam altıya qədər Maonun rəsmi qarşısında
ayaq üstə saxlayıb: «Maonun mənəvi hüzurunda fəxri salam verəcəksən», – dedilər.
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Müsəlmanlar heç kimə zorla «Bizim ilahımıza fəxri salam verəcəksən», – deməzlər, çünki İslamda zorla
müsəlman etmək yoxdur. Fəqət bütpərəstlərin əlinə imkan keçən kimi zorla öz ilahlarının hüzuruna
gətirirlər.
Axır ki məhkəməyə çıxarıldım.
Allahım, ittiham, nə ittiham!...
1962-ci ildə Gülcü və Çevçek şəhərlərindən səksən min insan Sovet İttifaqına qaçıb. Onların hamısını
mən qaçırtmışam.
Bu iddia məni şoka saldı. Mən hələ çox cavandım. Zalımları heç tanımırdım. Necə təəccübləndiyimi başa
sala bilmərəm. Bunların heç düşüncəsi var idi? Bu cavan qız səksən min adamı necə qaçırda bilər? «Bizim
zülmümüz qaçırdı» deməzdilər. Bir çox müsəlman türk bir zalımın qucağından o biri zalımın qucağına
qaçmağa məcbur olmuşdu.
Həyatım boyu unuda bilməyəcəyim bir şey baş verdi. İmkanım olsaydı, bütün dünya, bəlkə, insan yaşayır
ehtimalı ilə Marsa belə hayqırardım o gün. O, çox böyük yara idi mənim üçün. «Səksən min adamı
qaçırtdı», – deyə çəkdirdikləri işgəncələr onun yanında heç nə idi, çünki bu yaranı mənə müsəlmanlar
vurmuşdular.
Sən demə, müsəlmanlar dinsizləri də, manqutları da heç tanımırmışlar. Bunu o gün başa düşdüm.
Sevimgülün səsi qəhərli idi:
– Sən başa düşə bilməzsən o dərdi, Kaan qardaş. Sonra bizi uzaqlıqda olan Genqu kəndinə apardılar.
Bura çox böyük bir kənd idi. Çinlilərlə birlikdə bu kənddə Kazak və Uyğur türkləri də yaşayırdı.
İnsanlığa Allahın yaratdığı ölçüdən baxmasan, hansı türk boyu hansı irq olursa-olsun öz din qardaşına
düşmən olar, düşmən hiyləsinə tez aldanar. Mən buna Genquda şahid oldum.
Üç min adamı topladılar. Bizi onların içinə buraxdılar. Biz səkkiz məhkum idik. Məndən başqa bir qadın
da vardı. Mən ən arxada idim.
«Bunlar xaindirlər» deyə bizi təqdim etdilər.
Qulağıma qəribə səslər gəlməyə başladı. Nə olduğunu başa düşə bilməmişdim. Sən demə, öndəki
məhkumları durmadan vururmuşlar. Qadın məhkumun başına köhnə çaydana bənzər bir şey keçirmişdilər.
Bu çaydan kimi qaba basa-basa vurmuşdular. Qab qadının başına girmişdi. O biri məhkumlar da qanına
qəltan halda yerə uzanmışdılar. Türklər isə «Alçaq vətən xainləri», – deyərək onları təpikləyirdilər.
Dayanın! Onlar sizin din qardaşlarınızdır! Dinsizlər sizi aldadırlar! Nə olar aldanmayın!
Ancaq aldanmışdılar.
Mənim haqqımda «Bu qız səksən min adamı sovetlərə qaçırdı. Bu bir ixtilalçıdır. Vurun vətən
xaininə!...», – demişdilər.
Ortalarından keçirdim. Səsləri çıxdığı qədər «Xain, alçaq!...», – deyirdilər. Üzümə tüpürür və
rəhimsizliklə vururdular.
Mənə əzab verən bu hadisəni həyatım boyu unutmayacam. Bir müsəlman öz din qardaşına dinsizlərin
sözüylə necə zülm edər? Bunu necə edə bilər?
Bəziləri də «Sən türkistanımızı neçəyə satırdın?», – deyə bağırırdılar.
«Bu zülmün əsil mənbəyi kommunizmdir», – deyir bəzi məhkumlar. Məncə, bu düz deyil. Əsil mənbəyi
bizim dinimizi bilməməyimizdir, məncə.
Ağıllı qız idi Sevimgül.
Bəzi məhkumlar, ya da məhkum olmayan kişilər bir qadın, ya da qız gördükləri zaman sevdikləri qadını
xatırlardılar. Mən də Sevimgülü görəndə yadıma bacım Çiçək düşürdü. Bacım indi qocalıb yəqin, ancaq
mən onun cavanlığını xatırlayıram. Qadın, illah da ancaq bir qadını xatırlatmaz. Ananı, bacını, övladı,
bibini, xalanı da xatırlada bilər.
Sevimgül bir xatirəsini həmişə mənə danışardı.
Başqa məhkumların da xatirələrinə qulaq asardım. Onları sizə də danışacam.
Sevimgül məni çox təsirləndirmişdi. Cavan qız olmasına baxmayaraq, işgəncələrə dözümü məni
heyrətləndirirdi.
Bir gün də Cumquryada keçirtdikləri bir qış haqqında danışdı. Mən də qış aylarında çox əziyyətlər
gördüm. Ancaq Sevimgülün danışdıqlarının yanında onlar heç nə idi.
Bir dəfə çox şaxtalı bir qış günündə işləyirmişlər. Qalın paltar geyinməyən tezcə donub öldüyü üçün isti
paltar verirlərmiş.
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Məhkum dostlarının arasında bir adam varmış. Sevimgül onunla söhbət edirmiş. Həmin adam cavab
verirmiş, ancaq gözləri eynən heykəl gözü kimi heç qımıldanmırmış. Sən demə, şaxta onun gözlərini
dondurubmuş! Heyrət və dəhşət içində soruşardı:
– Heç belə də vicdansızlıq olar, Kaan qardaş?
Atamın sözlərini xatırlayaraq cavab verdim:
– Olar, Sevimgül, olar. Dinsizlik təəssüblə birləşərsə, insan hər şey edər.
***
Burada bir şeyi yaxşı başa düşdüm. İnsan, sən demə, bir heyvan görməyə belə həsrət qala bilərmiş. Mənə
elə gəlirdi ki, bir it və ya pişik görsəm, dünya mənim olar... İtimiz Çan və inəyimiz üçün darıxmışdım. Hətta
inanmaq çətin də olsa, mən heyvan gübrəsinin iyi üçün də darıxmışdım. Burnumun ucu göynəyirdi bu iy
üçün. Bax, necə bir hiss idi, ancaq mən bunu yaşadım.
Gör bu kommunizm nə imiş... Heyvan gübrəsi üçün də darıxdırırmış insanı.
GÜNAHKARLARIN FƏRQLĠ DÜNYASI
Sevimgül artıq ailəmin bir üzvünə çevrilmişdi. Ona zərər gəlməsin deyə xəbəri olmayanda belə onu
müdafiə edirdim.
Sevimgül vasitəsi ilə bir şeyi də başa düşmüşdüm. Sən demə, qadınlar bildiyimdən daha güclü imiş.
Mənə əvvəllər Sevimgülün başına gələnləri danışsaydılar «Heç elə şey olar? O qadın yaşaya bilməz», –
deyərdim.
Bunları Sevimgül və daha neçə nəfər yaşamışdı. Onun ruhi vəziyyəti aydın idi. Bir natarazlıq
görünmürdü. İradəsinə heyran qalmışdım. Belə bir böyük müvazinət məni təəccübləndirdi.
Başqa nələrə dözmüşdü? Çox maraqlı idi mənim üçün. Əslində hələ də əziyyət çəkirdi. Hamımız bir
yerdə ac qalır, bərabər qamçılanırdıq. Onu qamçı zərbələrindən xilas edə bilmirdim. Bu da mənə ölümdən
betər gəlirdi, ancaq əlimdən nə gələrdi?
Bilirsiniz, insanın gözü qabağında xilas etmək istədiyi birinə işgəncə verəndə işgəncə görəndən çox, seyr
edən əzab çəkir.
Bacım ağzı bağlanmış halda maşına mindirildiyi gün «Məni xilas et», – deyən baxışları hələ də ürəyimə
bir ox kimi sancılmışdı.
Sevimgül əslində bu kamerada hər gün işgəncə çəkirdi. Kişilərlə eyni kamerada yaşamağa öyrəşməmişdi.
Yayın o qızmar istisində Sevimgül qalın geyinir, eləcə də yatardı. Biz isə maykada belə gəzə bilməzdik.
Yazıq Sevimgül və kommunizmin əlinə düşən yazıq qadınlar! Bu vəhşi ideologiya əlində çırpınır, daha
əvvəlki əqidələrinə, kommunizm üçün etdiklərinə mat qalırdılar. Peşmandılar, ancaq nə xeyri...
Sevimgül tez-tez bundan danışırdı:
– Ağlıma sığmır, Kaan qardaş. Necə olmuşdu ki, mən kommunizmi faşizmdən üstün tutmuşdum?
Aldadıldığımı özümə sığışdıra bilmirəm. İnsanlıq qüruruma toxunur.
Sevimgülə heyranlığımın bir səbəbi də çox iffətli və ümidli olması idi. «Əlbəttə, bir gün buradan
çıxacağıq, Kaan qardaş. Bu qədər işgəncəyə dözüm verən Allah, istərsə buradan da xilas edər bizi.
Qorxmuram, bezmirəm və qorxmaq qüruruma toxunur», – deyərdi.
Afərin sənə, Sevimgül. Kaş bütün müsəlman qadınlar sənin kimi olaydılar!
– Başqa hansı işgəncələr çəkdin, Sevimgül?!
– Soruşma, Kaan qardaş. Heç ağlına da gəlməz onlar.
Ağlıma birinci zorlama gəldi. Üstüörtülü olaraq soruşdum. Qıpqırmızı qızardı:
– Yox, Kaan qardaş. Bütün dünya bilir ki, işgəncə edilən qadınlar zorlamaya da məruz qalırlar. Mən
zorlanmadım. Mənim başıma başqa şeylər gəldi. Dünyanın «Qadına qarşı bunlar edilə bilməz», – dediyi
kimi.
O gün ilk dəfə yaşamaqdan ümidimi üzmüşdüm. «Bir daha həyata geri qayıda bilmərəm», – demişdim.
Danışacağı yerdə gözətçi gəldi. Gözlərimə baxıb, «Başqa bir vaxt danışaram, Kaan qardaş», – dedi.
Necə olsa da, vaxtımız çox idi. Məhkumlar danışırdılar.
Namaz qıldığı üçün günün altında ayaqlarından ağaca asılıb gecə yarıya qədər qalan müsəlmanlar varmış.
Mənim qaldığım, ölüm tarlası olan həbsxanada müsəlmanlar birdən-birə yox olurdular. Səbəbini indi başa
düşürəm. Gedənlər bir daha geri qayıtmazdılar. Biz də «Yəqin işgəncələrə dözə bilməyib öldü», – deyərdik.
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Deməli, namaz qıldıqları üçün aparılır. Bəlkə də, ölüm tarlasındakı Cəhənnəmdə belə olmayan ölüm
sandıqlarına salınırdılar!
Boş yerə Toğrul əmi heç kim görməsin deyə namazını oturub qılmırdı. Gözətçi görəndə də «Belim üçün
idman edirəm», – deyərdi.
Heyrət! Öz-özümə heyrət edirəm. O zaman namaz haqqında heç fikirləşməmişdim də... Əfsuslar olsun!...
Demək, məni Çin işgəncəsi də tam oyandıra bilməmişdi.
İyirmi il sonra həyatım birdən dəyişdi. İşgəncə artıq gündəlik həyat tərzimizə çevrilmişdi. Ancaq buna
baxmayaraq mənim üçün əsil işgəncə Turqut idi. Aman Allahım! Onu hər görəndə ölüb-dirilirdim. Mən bu
iztirabla necə yaşayacam?!
Onun baxışları yuxularıma belə girir, o müəmmalı baxışlar təkrar-təkrar yuxularımdan çıxmırdı. Hər
gecə, hər gecə mütləq onu yuxuda görürdüm.
Gündüzlər onun özünü, gecələr də yuxusunu görmək qorxusu məni öldürürdü.
Ah, əziz atam, ah!... Oğullarının halından xəbər bilsəydin sağ qalmaqdansa, ölməyi üstün tutardın.
Bir yandan Turqutu fikirləşsəm də, bir yandan da Sevimgülü fikirləşirdim. Ondakı iradə, ondakı güc məni
heyrətləndirirdi.
İsmət əmi isə mənimlə hər görüşündə mütləq müqəddəs dinimizin təməllərindən danışar, qulların
vəzifəsindən söz açar və hər dəfə də dinimiz haqqında bir neçə hökm öyrətmədən məndən əl çəkməzdi.
Bir gün öz daxili aləmi haqqında danışdı:
– Bilirsən, Kaan, dinsizlər insanlıqdan, azadlıqdan danışanda mən onları çox sevərdim. Elə bilirdim ki,
onlar da məni sevirlər. Bir gün Quranın təfsirini oxuyanda bu ayəyə rast gəldim: «Ey iman gətirənlər!
Özünüzdən baĢqasını özünüzə sirdaĢ (dost) tutmayın. Onlar sizin barənizdə fitnə-fəsad törətməkdən
əl çəkməzlər, sizin zərərə və əziyyətə düĢməyinizi istərlər. Həqiqətən, onların sizə qarĢı olan ədavəti
ağızlarından çıxan sözlərdən aĢkar olur. Amma ürəklərində gizlətdikləri (düĢmənçilik) isə daha
böyükdür. Əgər düĢünüb dərk edirsinizsə, (onların sizə bəslədikləri ədavət barəsindəki) ayələri artıq
sizə izah etdik». («Ali-İmran», 118)
Fikir verirsən, Kaan? Bu ayədə o məsələ açıq-aydın izah edilir. Demək, onlar bizə qarşı bizim
bilmədiyimiz qədər çox kin bəsləyirmişlər. «Ayə» sözünün mənası nədir, bilirsən? «Hansı mövzudan bəhs
edirsə, o haqda dəqiq sübut» deməkdir, yəni bu ayə və ya digər adı ilə sübut, tamamilə inanmayanları
tanıdan bir sənəddir. Onun adı ayə, yəni dəlildir.
Ayəni oxumağa davam edək və bu ilahi dəlilin, əsil başa salmaq istədiyi məqsədə nail olaq:
«Bəli, siz o kimsələrsiniz ki, onları sevirsiniz, onlar isə sizləri sevməzlər. Siz Kitabın hamısına
(bütün ilahi kitablara) inanırsınız. ...» Bu ifadəyə fikir ver, Kaan. Onlar sizi sevməzlərmiş. Bunun səbəbi
nədir? Çünki biz Kitabın hamısına inanırıq. Əsil mömin olmayanlar, yarımçıq iman edənləri, Quranın
hamısına deyil də, bir qisminə əməl edənləri sevir, onlara «saf imanlı» deyirlər. Bütünlüklə inananları isə
«terrorist» adlandırırlar.
Bu ayələr məni çox maraqlandırmışdı.
İsmət əmi sözünə davam etdi:
– Ayəni başdan oxuyum: «Bəli, siz o kimsələrsiniz ki, onları sevirsiniz, onlar isə sizləri sevməzlər. Siz
Kitabın hamısına (bütün ilahi kitablara) inanırsınız. Onlar sizinlə görüĢdükləri zaman: «Biz də
inandıq», – deyir, xəlvətdə olduqda isə sizə qarĢı qəzəblərindən barmaqlarını gəmirirlər. (Ya
Mühəmməd!) De ki: «Acığınızdan ölün!» Əlbəttə, Allah ürəklərdə olanları biləndir». («Ali-İmran»,
119)
Burada «dil-dodaqlarını gəmirirlər» ifadəsi həqiqi mənada deyil, məcazi mənadadır. Bu məcaz onların
kinlərinin böyüklüyünü göstərmək üçündür. Bu məcazda həqiqət payı da vardır, çünki «Nifrətindən
hirslənən adamlar arasında dil-dodaqlarını gəmirənlər də var» deməkdir bu.
Ayələr nə qədər çox şey söyləyir, elə deyil? Allah buyurur ki, «... Onlar sizin barənizdə fitnə-fəsad
törətməkdən əl çəkməzlər, sizin zərərə və əziyyətə düĢməyinizi istərlər. ...» Doğrudan da, bunu hər
zaman hiss etmişəm. Dinsizlər müsəlmanlar arasında səhv buraxan birini, ya da bir saxtakarlıq edən birini
görən kimi onun günahını ifşa etmək üçün can atarlar. Ancaq müsəlmanların gördükləri yaxşı və faydalı
işlərin adını çəkməzlər. Həmişə ziyanımıza çalışırlar. Allah bunu eyni surənin 120-ci ayəsində açıq şəkildə
göstərir: «Sizə bir mənfəət yetiĢəndə onlar qəmgin olur, bir zərər toxunanda isə ona sevinirlər. Əgər
səbir edib özünüzü qorusanız (Allahdan qorxsanız), onların hiyləsi sizə heç bir zərər yetirməz.
ġübhəsiz ki, Allah onların nə etdiklərini biləndir».
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Budur, Kaan. Allah bunları izah edir və müsəlmanın vəzifələrini başa salır. Başqa bir ayədə də,
«Düşmənə olan kininiz, nəbadə sizə ədalətsizlik etdirməsin» buyurur. Nə gözəl bir tarazlıq yaradıb, elə
deyilmi?
Əlbəttə ki, elədir. Allahın yaratdığı tarazlıqdan daha güclü bir tarazlıq ola bilər?
Eşitdiyim, mənasını öyrəndiyim hər ayə mənə bir rahatlıq gətirirdi. Bu duyğularımı ifadə etməyə
bilməzdim:
– Yaşa, İsmət əmi! Ayələri öyrəndikcə ürəyim rahatlanır.
Gülərək cavab verdi:
– Sən indi bu ayələri «öyrəndiyini» deyirsən? Xeyr, öyrənmədin, sadəcə qulaq asdın. Mahiyyətini başa
düşdün. Öyrəndinsə, birini mənə olduğu kimi oxu!
Oxuya bilmədim.
– Övladım, adi bir mahnını belə bir dəfə qulaq asmaqla öyrənə bilməzsən. Bir az əziyyət çəkmək
lazımdır. Bu ayələri əziyyət çəkib öyrənmədən necə bilə bilərsən?
İsmət əmi bir az təfsir dərsi verdikdən sonra mövzunu dəyişdirdi. Həmsöhbətinin darıxmaması üçün
həmişə belə edərdi. Eyni mövzunu təkrar etməyi sevməzdi.
İsmət əmi bu həbsxanada çoxdan yatırdı. Marağımı hiss etdirmədən soruşdum:
– İsmət əmi, bu həbsxana müdirini çoxdan tanıyırsan?
– Beş ildir.
– Səncə, o necə adamdır?
– Yaxından tanımıram. Ancaq əsil kafir olduğu dəqiqdir.
– Niyə?
– Niyə olacaq? Onlar əsil olmayan kafiri heç həbsxana müdiri qoyarlar? Zalım quruluşda təyin edildiyin
vəzifəni mənə söylə, sənə kim olduğunu deyim.
Haqlı idi İsmət əmi.
Bilmirəm ağlıma haradan gəldi, İsmət əminin gözlərinə diqqətlə baxaraq soruşdum:
– Sənin neçə yaşın var, İsmət əmi?
«Qırx yaşım var», – dedi.
Ay Allah, sən demə, məndən kiçik imiş. Mən hələ özümü iyirmi beş yaşında bilirəmmiş. Ancaq İsmət
əmi çox düşmüşdü. Həddindən artıq çox... Səbəbini soruşdum. Özünü eşitməzliyə vurdu. Əl çəkmədim.
– Biz hər şeyi danışırıq, sən niyə danışmırsan? Söyləmək caiz deyil?
Kədərlə üzümə baxdı:
– Bəzi həqiqətlər var ki, halal da olsa, adam onu danışa bilməz. Onsuz da müsəlmana caiz iş görməsi əmr
edilməmişdir. Caizlərin fərzləri, vacibləri, sünnətləri, mübahları və müstəhəbləri vardır.
Artıq israr etmədim.
Neçə saatdan sonra onu arxa çarpayıların birində gözləri şişmiş şəkildə tapdım:
– Sənə nə olub, İsmət əmi? Bağışla, İsmət.
Ay Allah öyrəşmək nə pis şeydir. İndiyə qədər «əmi» dediyim adama indi adı ilə müraciət etmək nə
qədər çətindir. Niyə ağlayırsan?
Üzümə baxdı:
– İnsanın üzü onun daxilinin aynasıdır. İnsan da ürəyini həmişə boşalda bilməz. Ona görə də üz tez
qocalır.
İllər keçəndən sonra öyrəndim. Onun gözü önündə ailənin bütün qadınlarını zorlayıb, öldürüblərmiş!
Alçaq kommunizm.
Deməli, sən xalq tərəfdarısan, hə?!
Dinsizlik müasirlik, dindarlıq geridə qalmışlıqdır, eləmi?
***
Daş karxanasından gələndə yenə də çoxları öldü. Elə orada da basdırdıq hamısını. Adları yazılmamışdı
ki, silinsin də. Çəkdikləri əzablarla birlikdə axirətə köçdülər.
Müsəlman olanlar şəhid də sayılsalar, yenə də belə ölməyi adam heç kimə rəva görmür.
Həə, az qalırdı yadımdan çıxsın. Çox maraqlı bir qadın tipi təsbit etdim həbsxanada...
Bir xanım var idi. Otuz beş yaşı olardı. Adi bir şey üstündə həbsxanaya düşmüşdü. Çinlilər dövlət
əleyhinə olmayan işlərdə ittiham edilənlərlə yaxşı davranır, az cəza verirdilər. Bu xanımdan bir gün niyə
cinayət törətdiyini soruşdum. Mənə həyatını qısaca danışdı:
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– Biz Orxanla yeni evlənmişdik. Bir-birimizi çox sevirdik. Bir gecə gəlib onu apardılar. Bir daha onu nə
görə bildim, nə də ondan bir xəbər eşitdim. Onu beş il gözlədim. Beş ildən sonra ağlıma bir fikir gəldi.
Bölgələrdəki həbsxanalara yaxın yerlərdə yüngül cinayətlər edərək həbsxanaya düşəcəkdim. Elə də etdim.
Tam on ildir bu işlə məşğulam. İndiyə qədər əlli beş dəfə cinayət etdim. Əlli beş həbsxana gəzdim. Ölənə
qədər də axtaracam.
Allah sizə lənət etsin, dinsiz quruluş!
Bu bəd duaları yağdırarkən fasilə verir, özümü danlayırdım:
– Sən də bəsdir, saxtakar! Səncə, müsəlmanlar bu qədər müsibətə baxmayaraq, kef və səfa içində
yaşamaq kimi axmaq xülyalardadırsa, o dinsiz quruluşlar niyə məhv olmalıdırlar?!
***
Başqa bir həbsxanaya köçürülmək üçün istədiyim ərizəni məhkum yoldaşlarımdan birinə yazdıraraq içəri
ötürdüm. Həyəcanla cavab gözləyirdim. Bir həftə sonra gözətçi yanıma gəldi. «Ərizənin cavabıdır» deyərək
əlimə bir sənəd verdi.
Sənədi açıb baxdım. Xətt Turqutun idi. O anda necə olduğumu anlaya bilmədim, tək bircə hərf yaza
bilməyən mən cavabı oxumağa başladım.
«İstədiyiniz rədd edilmişdir!»
Əlimdə sənəd əsim-əsim əsirdim. Onun yazısını görmək belə mənə işgəncə idi. Bu hissəsini də başa sala
bilməzdim.
Niyə məni göndərmirdi?
O çox yaxşı bilirdi ki, onu görməyə dözə bilmədiyim üçün o ərizəni vermişdim.
Təkrar-təkrar baxdım o yazıya. Heç bir göz yaşı ürəyimi soyuda bilməzdi...
Ertəsi gün bizi «yerimizdə yoxlamaq üçün» karxanaya gəldi. Bircə dəfə gözucu ona baxdım. Qısa da
olsa, baxışlarımız toqquşdu. O da mənə baxırdı.
Yenidən önümə baxıb var gücümlə daşlara vurmağa başladım. Hər dəfə müxtəlif baxışlarla baxırdı mənə.
Niyyətini anlaya bilmirdim.
Qalın və gur səsini eşitdim:
– Bu günlük bəsdir! Haydı ölüləri basdırın, gedin!
Bir ölü....
İki ölü.....
Və saysız ölülər...
Artıq ölümə və ölülərə tamamilə öyrəşmişdik. Elə öyrəşmişdik ki, ölünün üstündən hoppanıb keçə
bilirdik.
Nəticədə insanın əslində danışan bir heyvan olduğuna inananlar, it meyiti ilə insan meyitlərini
eyniləşdirmişdi tərəfdarlarının gözündə. Hə də, madam ki, insanın xüsusiyyəti yalnız danışmağı idi, ölüm
onu susdurduğu zaman nitq qabiliyyətinin də bir mənası qalmırdı. Niyə də insan ölüsü ilə heyvan ölüsü bir
olmamalıydı ki?
Çinli bir müsəlman vardı. Bəzən məni çox təəccübləndirirdi. Bir gün mənə belə demişdi:
– Mən müsəlman olduqdan sonra müsəlmanlarda gördüyüm ən bariz səhv nə idi bilirsən? Dinsizlər –
bəziləri onlara ateist deyirlər. Mən bunun əleyhinəyəm. Ateist deyəndə xalq söylənmək istəyəni başa
düşmür. Bəli, dinsizdirlər! İnsanlarla heyvanın bərabər olduğuna dünyanın bir hissəsini inandırdılar. Ancaq
müsəlmanlar insanların heyvanlardan daha üstün olduğuna heç kimi inandıra bilmədilər.
Bu, o çinlinin fikri idi. Mən onunla tam razılaşmasam da, etiraf etməliyəm ki, bəzi xatirələr yadıma
düşdü.
Bunları niyə anladıram ki? Mən Turqutdan bəhs edirdim.
Bir neçə aylıq cəzası olan məhkumlardan biri həbsxanadan çıxanda başmaqlarını və saatını mənim üçün
qoymuşdu. Keşikçi bu əmanəti mənə çatdırdı. Hələ də cəllad keşikçinin əmanəti mənə gətirməsinə
təəccüblənirəm, çünki bu adam məhkum qamçılamadığı günü gün saymırdı. Onun üçün məhkumun malını
əlindən almaq heç bir şey idi.
Ancaq mən də saatı nə edəcəkdim burada?
Ağlıma bir fikir gəldi. Onu keşikçiyə hədiyyə etdim və onunla danışdım. Dedim:
– Mən sənə «məni qamçıla» deyəndə məni qamçılamağın şərti ilə bu saatı və başmaqları sənə hədiyyə
edirəm. Niyə vurduğunu soruşanda, «Maoya söydü», – deyərsən. Danışdıq?
Namussuz öz xeyrini güdənin biri idi. Razılaşdı.
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Günlər, həftələr keçirdi. Ancaq özümə qamçı vurdurmağa bəhanə tapa bilmədim. Mən Turqutun gözü
qarşısında dəhşətli şəkildə qamçı yemək istəyirdim. Həbsxanada qala-qala sadistlərin üsullarını
öyrənmişdim.
Ancaq hadisələri heç cür üst-üstə gətirə bilmirdim. Turqut olanda keşikçi olmurdu, keşikçi olanda Turqut.
Bir gün daş karxanasına gedəndə onunla rastlaşdım. Başımı əydim. İkilikdə qala bilməzdik ki,
xəyallarımdakı sualları verəm.
Birdən yanımdakı keşikçiyə söyməyə başladım.
– Sən namussuzsan! Köpəkoğlu!
Gözlənilmədən söyülən keşikçi çaşıb qalmışdı. Turqut on beş-iyirmi metr uzaqdaydı. Mənim səsimi eşidə
bilməzdi.
Keşikçi qamçısını qaldırıb arxa-arxaya vurmağa başladı. O məni vurduqca onu söyürdüm. Elə
rəhmsizcəsinə vururdu ki... Ancaq mən bu ağrıdan da nəsə bir «qazanc» güdürdüm. Onu anladım ki, bir
insan dövlətin sifarişi ilə nə qədər kin bəsləsə də, özünə qarşı söyüşlərə daha çox kin bəsləyir.
Turquta baxdım. Hiss etdirmədən bizə baxırdı. Onsuz da bir az aralıda başqaları da qamçılanırdı. Bu adi
bir hadisə idi.
Mən qamçılanarkən onun məni seyr etməsindən elə zövq alırdım ki, qamçının ağrısını hiss etmirdim.
«Məni xilas edin» deyə qışqırmağa başladım. Əlimdən nələr gəlirmiş, sən demə. «Məni xilas edin», – deyə
ucadan qışqırır, arxasınca isə keşikçiyə yavaş səslə «itoğlu it daha vura bilməyəcəksən» deyirdim. Mənim bu
sözüm onu lap qızışdırırdı. Bu dəfə üzümə-üzümə vurmağa başladı. Qamçı üzə dəyəndə lap ağrıdır. Bu dəfə
çox ağrıdırdı. Həqiqətən də, bağırmağa başladım. Görəsən, Turqut sevinirdi, yoxsa kədərlənirdi?
Kədərlənirdisə, mənə vurulan qamçılara dəyərdi, ancaq birdən sevinirsə!...
Sırf bunu başa düşmək üçün qamçı yeməyi gözə almışdım. Qan içində qıvrılırdım. Bu qıvrılma da
yalandan deyildi. Keşikçini elə hirsləndirmişdim ki, o, məni ölümcül hala salmışdı.
Yerdə yuvarlana-yuvarlana Turquta baxdım. Artıq dözməyərək gəlib keşikçidən soruşdu:
– Bu faşist nə edib?
– Məni söydü.
Bununla da kifayətlənməyib, qırmızı kafir əlavə etdi:
– Təkcə mənə yox, Maoya da söydü.
Turqut nə fikirləşdisə keşikçiyə əmr verdi:
– Bu köpəyə verdiyin dərs o söyüşün əvəzini ödəyib. İndi bu iti kamerasına apar at. Qoy orada köpsün.
Bəlkə, ağlı başına gəldi.
Zorla əllərimi qaldırıb, gözümün üstünə axan qanı silərək ona baxdım.
Baxışları dərin, çox dərindi... Ancaq bu baxışlardakı mənanı heç cür başa düşə bilmədim.
***
GÜNDÜZ SOSĠALĠST, GECƏ KAPĠTALĠST
Yeni gələnlərdən xalqın kommunizmə münasibətini öyrənirdik.
Xalq artıq kommunizmə əvvəlki kimi maraq göstərmirmiş. Əvvəlki həyəcanı da azalırmış. İyirmi ili təzə
tamam olmuş kommunizm sönməyə başlamışdı.
Maraqlıdır ki, «xalq bərabər olacaq» deyərək, əsasən də, qənimətçilər daha çox xeyir əldə edirdilər. Evə
də iş götürərək «gündüz sosializm, gecə kapitalizm» şüarı geniş yayılmışdı. Bunu eşitdiyim zaman şoka
düşdüm. Mao belə «bizim üçün kapitalizmin çoxu deyil, azı zəruridir» deməyə başlamışdı.
Hər örkən də mütləq doğanaqdan keçmir. Ancaq kafirlərin aqibəti mütləq eyni olur.
İnsanları elə bir vəziyyətə salmışdılar ki, cavanların çoxu ana-atalarının ölümünə belə ağlamırdı. Duyğu
hissləri qurtaranda göz yaşı da qurtarırmış.
Xalq məhkəmələrinin də xarabı çıxmışdı. Ədaləti görməyən xalqdan ədalət istəyəndə xalq «Hansı
ədalət?», – deyə soruşmuş.
Bəli, hansı ədalət? Ədalətin kommunizmdə tərifi necədir?
İslamda ədalətin bir tərifi var. «Haqq sahibinə haqqını vermək...» İslam sisteminin təməlində bu prinsip
vardır və ədaləti qanunlardan əvvəl qəlblərdə qurar. Buna baxmayaraq, İslamın hakim olduğu sistemlərdə
belə, az da olsa, əlbəttə ki, ədalətsizlik də görüləcəkdir. Ancaq bu vəziyyətdə ürəklərində ədalət hissi kök
salanlar, belələrinin haqsız hərəkətlərinə son qoymağı da bilərlər və «ədalətsizlik» iqtidara gələ bilməz.
43

Lakin başda kommunizm olmaqla bütün bəşəri ideologiyalar və quruluşlar ədaləti ancaq qanunlar vasitəsi
ilə təmin etməyə çalışmışlar. Ürəklərdə ədalət hissini yerləşdirməmiş, yerləşdirə də bilməmişlər. Ona görə
də kommunizm və başqa «-izm»lərdə haqqını ala bilən az adam vardır.
Yəni İslamda haqqını ala bilməyən çox azdır. Bəşəri ideologiyalarda və rejimlərdə isə haqqını ala bilən
çox azdır. Bu haqda da xəbərlər gəlirdi. Xalq «xalq məhkəmələri»nə olan inamını itirmiş. Bu da
kommunizmin sarsıldığı mənasına gəlirdi.
Sənə lənət olsun, kommunizm!
Bizi yaşatmadın, ancaq sən də yaşaya bilmədin. Sənin saçların mənimkindən daha tez ağardı.
Biznesmenlərə nifrət edən kommunizm, biznesmenlərin olmadığı bir ölkədə əsla irəliləmənin
olmayacağını başa düşərək onları gizlicə dəstəkləməyə başlamışdı.
Kommunizmin ən böyük səhvi öz ömrünü uzatmaq üçün qorxunu təməl etməsi idi. Bir fikir adamının
dediyi kimi:
«İnsanların yaşamaq ümidləri varsa, qorxudan susmaqları mümkündür». Ancaq yaşamaq ümidlərini
itirənlərə qorxu dəhşətli gəlməz və o insanı qorxutmaqla heç bir şeyə məcbur etmək olmaz. Qorxu təsirini
itirər.
Hələlik, bəlkə də, söylədiyim son cümlələr bu gün həyata keçməyib, ancaq sabah mütləq həyata keçəcək.
Bizə çatan məlumatlara görə intihar hadisələri çox yüksək həddə idi. Bəzi insanlar zəhər alverinə
başlamışdılar, hətta.
«Beyinlərdə islahat apararaq ziyalı kütlə yetişdirəcəyik» vədi verənlər, bir çox ziyalıları məhv etmişdilər.
Kommunizmdən otuz il əvvəl kommunizm əleyhinə kitab yazan yazıçını otuz ildən sonra xalqın gözü
qarşısında edam etmişdilər.
Cavanlara evlənməkləri qadağan edilmişdi. Yəqin onlar qırx yaşlarına çatanda evləndiriləcəklər ki,
əhalidə artım olmasın.
Dini təşəkküllə əlaqədar olan bütün universitetlərin fəaliyyətlərinə son qoyulmuş və onlar başqa
məqsədlərlə təsis edilmişdi. Şanqhan Universitetinin korpusları əkinçilik maşınlarına verilmiş, bəzilərini də
otel-motelə çevirmişlər.
Köhnə mülkiyyətçilər xalqın gözü qarşısında öldürülürmüş. Bəziləri isə «əmək formu» deyilən icbari
əmək düşərgələrinə göndərilirmiş. Sözdə «əmək düşərgəsi» olsa da, həbsxanadan fərqlənmirmiş və oradakı
milliyyətçilər yavaş-yavaş ölürmüşlər.
Nəhayət, deyəsən, kommunizm heç olmasa bir məsələdə bərabərliyə nail oldu; Əmək
düşərgələrindəkilərlə, işgəncə düşərgələrindəkilər eyni şəraitdə ölürdülər.
Bu, kommunizmin bərabərliyi idi.
Kommunizm fərqlidir. Kommunizmdə bərabərliyin başqa xüsusiyyətləri var.
***
İslami birliklər inkişaf etdikdən sonra hadisələri daha yaxşı təhlil etməyə başladım. Fikirləşdim ki, bir
ölkədə iş verən, işçisinə özü yediyi kimi yeyə biləcəyi, geyindiyi kimi geyinə biləcəyi qədər maaş versəydi...
Pulunun və malının qırxda biri qədər zəkat versəydi... Kasıblara yardım etsəydi... İş tapa bilməyənlərə dövlət
işsizlik maaşı versəydi... İş verən işçisinə, işçi iş verəninə qardaş münasibəti göstərsəydi...
Müsəlmanlar fəlsəfə və məntiq elmlərini islami ölçülərdə ələ alıb dəyərləndirsəydilər... Elmi sahələrdə
müsəlmanlar lazımi işlər aparsaydılar... Elmi kəşflərdə müsəlmanların da əvvəlki kimi öz yerləri olsaydı...
İnsan ruhuna lazımi qayğı göstərilsəydi... Kommunizm yarana bilərdimi? Əsla... Əsla, əsla yarana bilməzdi,
çünki o zaman təməli kommunizmin mənəviyyatsızlığı ilə eyni kökdən olan, ancaq gövdədə ayrılan
kapitalizm olmayacaq və ona alternativ axtarılmayacaqdı...
Ah, bu insanlar!
Tanımadığı İslamdan qaçaraq tanımadıqları dinsizliyin qucağına atırlar özlərini!
***
Dövlət «beş pisliyə qarşı mübarizə» kompaniyası başlatmışdı. Bunlar; rüşvət, vergi qaçaqçılığı, dövlət
malını oğurlamaq, razılaşmalarda saxtakarlıq etmək və dövlət sirlərini yaymaq.
Bu beş maddənin içində məni ən çox güldürən dördüncü maddə oldu. «Razılaşmalarda saxtakarlıq
etmək»... Baxmayaraq ki, dünya tarixində dinsiz quruluşlardan başqa, razılaşmalarda saxtakarlıq edən başqa
bir dövlət və ya fərd olmayıb.
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Namussuz birinin «Namusuna and olsun» deməsi də, namussuz bir quruluşun namusdan bəhs etməsi də
məndə eyni nifrəti oyadır.
***
QADINLARIN GÜCÜ
Sevimgülü fikirləşirəm.
Söhbət edəndə elə gözəl bir söz demişdi ki, hələ də o sözün təsiri altındayam. «Dünya işgəncə görən
qadınların zorlandığını onsuz da bilir. Mənim vəziyyətim isə fərqlidir. Mənimki dünyanın «Qadına belə şey
edilə bilməz» qənaəti ilə bağlı yaranan fikirdir. Burada incə bir yumor var.
Əslində dünya «Bunu qadına, insana edə bilməzlər» deyə zorlama hadisələri üçün danışmalıdır. Ancaq
dünya bunu artıq dilə gətirmir. Deyəsən, dünya işgəncəsi ruhların «zorlamasına öyrəşmiş» və zorlama
adiləşmişdi artıq!
Sevimgül bunu çox gözəl ifadə etmişdi. Həm də bilərəkdən deyil, şüuruma yerləşdirildiyi təsbit yolu ilə.
Mənim üçün çox maraqlı idi. Bu necə bir işgəncə idi ki, dünya «bu, qadına edilməz» deyirmiş.
Doğrudan da, görəsən, dünyanın hələ də təəccüblənəcəyi bir şey var? Dünya təəccüb deyə bir hissin
varlığından xəbərdardır?
Sevimgüllə bir dəfə daş karxanasından gələndə rastlaşdım. Yalqız idi. O, dağ-təpəyə baxmadan bu yolları
təkbaşına gedirdi. Bu, tez-tez belə olurdu. Bəzən də bu yollarda gecəyarısı təkcə qalırdı. Belə vaxtlarda
namusuna xələl gələcək deyə çox qorxurmuş. Hey Allaha yalvarırmış ki, «Ya Rəbbim! Canımı al, ancaq
namusumu ləkələtdirmə».
Bir qadın belə bir yerdə zorlansa belə Allahın nəzərində təmizdir. Amma buna bir də qulların nəzərnöqtəsi var. Bu da çox sarsıdıcıdır ki, zorlamaya məruz qalan qadınlar onları zorlayanı öldürüblər. Cinayət
edən qadınlar, Allahın nəzərində ləkələndiklərini fikirləşdikləri üçün öldürməmişdilər. Bunu öz daxili
aləmlərindəki duyğuları etdirmişdi. Bu hiss o qədər böyük idi ki, insana insan öldürtdürə bilir! Və bu hissin
adı vardır:
Namus!...
Bunu ancaq namuslular bilir. Namussuzlar zorladığı üçün öldürüldüyü zaman ölən şərəfsizi deyil,
öldürəni qınayırlar.
Haqlıdırlar. Təbii ki, özlərində olmayan şeyin başqasında olduğuna aid ehtimalları belə yoxdur. Onun
üçün hər zaman zorladığı üçün öldürüləni müdafiə edərlər. Dinə inad göstərmək üçün... Bilirlər ki, namus
dindən qaynaqlanır.
İsrarla ondan soruşdum:
– Haydı, Sevimgül bacı, bu hadisəni danış artıq.
«Danışım da», – dedi. Dərindən nəfəs alıb söhbətə başladı:
– Biz çox işgəncə çəkdik, Kaan qardaş. Çəkdiyimiz işgəncələrin ağrısını sözlə başa salmaq olmaz. Bu,
sizin də başınıza gəlib. Bizi Sibir adaları kimi bir yerə aparıb yer qazdırdılar. Sonra «buraya girin, burada
yaşayacaqsınız» dedilər.
Madiyar adında bir imam var idi. Mənim əzab ortağım idi. Müsəlmanların bizə tüpürüb daş atdıqları o
dəhşətli gündən bəri ona çox yazığım gəlirdi. O dəhşətli istidə «Su, su!», – deyə inildəyirdi. İnsanlıqdan,
mərhəmətdən uzaq olan inqilab tərəfdarları – gənclər ona su verirmiş kimi, su qabını uzatdılar. O da
susuzluqdan yanan ürəyi ilə suya tərəf əyildi... Qəhqəhə ilə gülüb ağzına torpaq doldurdular. Aman Allahım!
Nə dəhşətli səhnə idi. Sonra torpaqla dolu ağzını yerdə tapdalamağa başladılar. Ağzından, burnundan qan
fışqırırdı. Aman Allahım! O dəhşəti gördükdən sonra biz hələ də necə yaşayırıq?!
Sən demə, eyni cür işgəncələr o birilərinə də edilirmiş. Bir hissəsi orada ölürdü, ölməyənlər də
kameralarında minlərlə dəfə ölüb-dirilirdilər.
Sonra o gənclər üzlərini mənə çevirdilər. «Bunu bizə verin, cəzasını biz verək», – dedilər. Onsuz da çox
cəza vermişdilər. Sürümüş, vurmuş, ayaqlarımın dərisini soymuşdular. Ancaq hələ də işgəncə verməkdən
doymurdular! Orada çox qorxdum. Rəsmi ştatda olanın əlindən, fəxri xidmət edən zalımların əlinə
düşəcəkdim. Bunlar hər cür işgəncə edərdilər. Üstəlik bunlar müsəlman idilər. Rejimin yalanına inanmış, öz
qardaşlarına belə zülm edirdilər. İndiyə qədər Allah kömək etmişdi, namusuma toxunmamışdılar. Ancaq
bunların əlinə düşsəm... Çox, çox qorxmuşdum.
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Bir dəstə keşikçilərə yalvarırdı. «Onu bizə verin dərisini soyaq», – deyə. O biri dəstə «Xeyr, onu bizə
verin gözlərini çıxardaq», – deyirdi. Bir başqaları da «Siz onu bizə verin. İşini həll edib sizə qaytararıq», –
deyirdi.
Mən cavandım. Elə bilirdim ki, bu zülmlər ancaq kapitalist dövlətlərində var. O da filmlər vasitəsi ilə
aşılanmışdı bizə. Dünyada kommunizm istəyənlər necə də bədbəxt idi! Necə əzab çəkirdilər! Onları necə də
yazıq və qəhrəman göstərirdilər!...
İndi mən filmlərdə görmədiyim səhnələri yaşayırdım. Bu səhnələrdə rol oynamırdım. Mən guya
kommunizmin himayəsində idim. Kommunizm xalqı qoruyurdu(!). Həqiqətən də, məni qorudu. Ancaq
səadətdən, xoşbəxtlikdən... ona görə də sevinc mənə heç yaxınlaşa bilmədi.
Eh, Kaan qardaş, eh! Əsil dəhşətdən o qorxunc gündən danışmadan əvvəl bunu söyləyim.
Əsgərlər qadın-kişi demədən hamıya eyni əmri verirdilər. «Bu dağa su çıxardacaqsınız», – dedilər.
Bu necə ola bilərdi? O dağa su çıxarmaq mümkün deyildi ki! Su haradan və necə çəkiləcəkdi?
– Haydı! Dağa çıxırıq.
İşgəncəçilər qoca müsəlmanların belinə minib qışqırırdılar:
– Alçaq faşistlər! İndi dinin nə olduğunu görəcəyik! Bizi o daşın başına çıxarın!
Qoca adamlar daşıya bilmir, bəzən də yıxılırdılar. Belindəki kommunistləri yıxanlar o ki var
qamçılanırdılar. Sonra yenə də qəhqəhələr başlayırdı. O qəhqəhələr hələ də qulağımdan getmir və sanki
beynimə yazılıb.
***
Danışa-danışa gedərkən qarşıdan keşikçinin gəldiyini gördük. Yenə o dəhşətli hadisəni, dünyanın «bu, bir
qadına edilə bilməz» dediyi hadisəni öyrənə bilməmişdim. Nə hikmət idisə, bunu heç cür öyrənə bilmirdim.
Bir qadın kimi nələr çəkmişdi, görəsən.
Qadın …
«Qadın» deyincə üç nəfəri xatırlayıram:
«Kaan, məni xilas et, oğlum!» deyən anamı… Gözləri ilə «Məni xilas et», – deyə yalvaran bacımı… və
başqaları görməsin deyə mənə əlini deyil, barmaqlarını yelləyən sevdiyim Aybalamı… İndi dördüncü bir
adam da əlavə oldu onlara. … Sevimgül! .
Sevimgül başıaçıq bir cavan qız idi… İslamın hökmlərini, əmrlərini belə bilmirdi. Ancaq çox şəxsiyyətli,
son dərəcə qərarlı və əzmli idi. Onu xatırladığım zaman yadıma bir qadından çox, şəxsiyyət düşür.
Və soruşuram, «Qadının nə qədər güclü olduğunu sadəcə işgəncəçilərmi biləcək?», – deyə. Şəxsiyyət
sahibi olanların ancaq özləri bundan xəbərdar olacaqlar?!
Ancaq onlar yenə də var. Fikirləşirəm ki, mən ancaq varam. Yaşamıram, ancaq varam…
Onu da unutmadan deyim ki, canilər fikirləşə bilmirlər!
Amma yenə də vardırlar!...
ĠNTĠQAM HĠSSĠ...
İsmət yenə də mənə Quran kəlamlarını izah etmək istəyirdi. Yenə də daş karxanasına gedirdik. Bu
həbsxanada karxanaya qandalsız gedirdilər.
İsmət yol boyu Qurandan danışıb zamanı dəyərləndirmək istəyirdi.
– Bu dəfə sənə müsəlmanların necə olduqlarına aid dəlil, yəni ayə öyrədim, bu da mənim sənə hədiyyəm
olsun, Kaan.
Onu çox yorduğumu, zəhmət çəkməməsini söyləyib niyə mənimlə bu qədər maraqlandığını soruşdum.
Keçmişdə qalan yaraların verdiyi kədərlə, ancaq gələcəyə gözəl bir əsər yadigar qoymaq əzmi ilə cavab
verdi:
– Bu, səni çox sevmənin dəlilidir. Hamı sevdiklərinə sevdiyi şeylərdən verir. Pis əməllərlə məşğul olanlar
da öz yoldaşlarına pislik öyrədir. İçki içən bir adam dostuna içki təklif etməz? Onun yoldaşını, dostunu
fikirləşdiyi kimi, biz yoldaşımızı düşünmürük, yoxsa? Unutma, Kaan, hamı sevdiyinə, sevdiyini təklif
edər!.. İndi gəl, bu ayəni kəlməbəkəlmə əzbərlə:
«Ġman gətirib yaxĢı iĢlər görənləri Cənnətdə altından çaylar axan otaqlarda sakin edəcəyik. Onlar
orada əbədi qalacaqlar. (YaxĢı əməllər) edənlərin mükafatı necə də gözəldir». («Ənkəbut», 58)
Burada «otaqlar» deyəndə ağlına evlərin otaqları gəlməsin. Bax, burada «otaqlar» anlayışı Cənnətə aid
anlayışdır. «Altından çaylar axan bir yer və oraya insan yerləşdiriləcək» deyir sonra. Anasının bətnində olan
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bir uşaq bu dünyada olanları eşitsə də, başa düşə bilməz. Biz də beləcə Cənnətdə olanları başa düşə bilmərik.
Sadəcə bizə elə gəlir ki, nəsə başa düşürük. Bizim olmadığımız yer haqqında nə təsəvvürümüz ola bilər
ki?… Arif insanlar isə bu ayələri daha gözəl şəkildə başa düşərlər.
Bu ayənin son cümləsi məni daha çox düşündürür. «(YaxĢı əməllər) edənlərin mükafatı necə də
gözəldir». Soruşdum:
– Bu ayədəki «əməl» deyəndə nə nəzərdə tutulur?
– Allah rizası üçün ibadət etmək və insanlara fayda verən işlər görmək.
Sən demə, cəllad gözətçilərdən biri arxamızca gəlirmiş. Bayaqdan bizim söhbətimizə qulaq asırmış.
Birdən qarşımıza keçdi. Nifrətlə dolu baxışlar bizi başdan ayağa süzdü… və nifrətlə dolu bir səslə
qışqırdı:
– Alçaqlar! Demək din haqqında danışırsınız?!
Gözləri qəzəbdən bərəlmişdi. Get-gedə daha da qızışırdı:
– Ə, siz hələ dini unutmadınız? Bu zəmanədə də din olar?! Biz sizi hələ adam edə bilməmişik?
Sonra bic-bic güldü:
– Eybi yox. Bundan sonra adam olarsınız. Gəlin görək, bir az tez yeriyin.
Arxamızdan ikimizi də qamçılayır. «İndi görərsiniz», – deyirdi.
Həbsxanaya gələndə mühafiz Pol bizə əmr etdi:
– Burada qalın! Məni gözləyin!
Çox keçmədən dörd nəfərlə geri qayıtdı. Murdar baxışları ilə bizi yenidən süzdü. Pis niyyətli adamın
baxışları necə də qorxunc olur! Adamın tüklərini biz-biz edir.
Gözlərini qıyaraq söyüşlərlə davam etdi:
– İndi ikiniz də dindarlığın nə olduğunu görəcəksiniz.
Görəsən, bizə nə edəcəkdilər? İsmətlə bir-birimizə baxdıq. Bəzən bir baxış nə qədər çox şey söyləyirmiş!
Bunu burada daha yaxşı başa düşdüm.
Bizi ayaqlarımızdan ağacdan asdırdı. Sonra əmr etdi:
– Gecəyarıya qədər burada asılı qalsınlar. Gecə bir az fasilə verin. Səhərə yaxın yenə asın! Sabah nə
lazımdırsa, özüm edəcəm!
Ağrılar içində gecəyarıya qədər ayaqlarımızdan asılı qaldıq. Gecə Turqutun gəldiyini gördüm. Onu görən
kimi qışqırmağa başladım:
– Kömək, kömək et, ay ana! Ay ana, haradasan?! Gəl, gəl gör oğlun nə gündədir.
Turqut məni ağacdan asılmış olaraq görəndə birdən dayandı. Yanındakılara tərəf dönərək soruşdu:
– Bu faşistlər nə ediblər?
Tez cavab verdilər:
– Məhkumlar arasında dini təşkilat qurmağa çalışmışlar, yaxalanıblar.
Başıaşağı vəziyyətdə gözlərimi onun gözlərinə dikdim. Gözlərini məndən qaçırırdı.
Bir şey demədən xüsusi maşınına minib getdi.
Gecə ikimiz də asılı halda danışırdıq. Soruşdum:
– İsmət! Ayənin axırında «(YaxĢı əməllər) edənlərin mükafatı necə də gözəldir» deyilir ha. Sən necə
bilirsən, mən də əməlimin əvəzini görəcəm?
Yavaş səslə cavab verdi:
– Allah heç kimin əməlini əvəzsiz qoymaz!
Saatlarca ayağından asılı qalmaq artıq dözülməz vəziyyət yaratmışdı. Daxilimizdəki elə bil ağzımıza
gəlmişdi.
Qaranlıqda yanımıza iki nəfər gəldi. Yavaş səslə dedilər:
– İndi sizi açacayıq. Səhər soruşsalar, sabaha qədər asılı olduğunuzu söyləyərsiniz. Səhərə yaxın yenidən
asacayıq.
Kim idi bu iki nəfər? Niyə bizə yaxşılıq edirdilər? Hələ də bunu başa düşə bilmirəm.
Səhər tezdən yenidən bizi asdılar.
İşgəncəçi bir neçə saat sonra gəldi. Əlində bir bağlama vardı. Ancaq nə olduğunu bilmirdik.
İsmətin üzünü mənə çevirdi. Sonra söyərək onun saçından yapışdı:
– İndi dostunun anasını söy!
– Əə, başla! Bu itin anasını söy!
Elə bu vaxt Türqutu görsəm də, özümü görməməzliyə vurdum.
İsmət dinmirdi. Mühafiz bu dəfə mənim adımı çəkərək yenidən əmr etdi:
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– Əə, başla da. Bu Kaanın anasını söy!
İsmət ağlamağa başladı:
– Xeyr! Ölsəm də, bunu edə bilmərəm!
İşgəncəçi ətrafımızda fırlanırdı. Sonra iki nəfərə bizi qamçılamağı əmr etdi. Bir tərəfdən də məni
hədələyirdi:
– Bax, yaxşı-yaxşı bax! Bir azdan sənin növbən gələcək!
Sonra İsmətə tərəf çevrilərək:
– Söy də, söy bunun anasını! – dedi.
Turqutun bizə baxdığını bilirdim. İntiqam hissi mənə ən ağrılı səhvimi etdirdi. Üzümü İsmətə çevirdim,
var gücümlə qışqırdım:
– İsmət, anamı rahat-rahat söyə bilərsən, çünki anam dünyanın ən alçaq övladını doğub. O qadın elə
söyüləsidir!
Ağzıma gələni danışırdım. Göz yaşlarım axa-axa söyləyirdim bunları.
Məni bağışla, gözəl anam! İnadlaşmışdım. Alçaq oğlundan intiqam almaq istəyirdim. Ağlayaraq
qamçılanan İsmətə ucadan qışqırdım:
– Əə, söy də! Yoxsa dərin soyulacaq!
– Xeyr! Söyməyəcəyəm!
Mühafiz hırıldayaraq davam etdi:
– Elə bilirsiniz, bircə budur!
Əlindəki bağlamadan çıxartdığı Quranı yerə ataraq qışqırdı:
– Bunu tapdalayaraq həm dini, həm də Kaanın anasını söyəcəksən!
İsmət yerə yıxılmış halda qışqırdı:
– Xeyr!… Xeyr!... Bunu heç vaxt etmərəm!
İsməti təpikləməyə, tapdalamağa başladılar. Sonra yenidən asaraq qamçılamağa davam etdilər.
İsmət qanına qəltan olmuşdu. Ağzımızdan su axar kimi qan axırdı.
Arada donquldandı:
– Artıq ölürəm… Bəsdir…
Zalımlara bəs deyildi… Bəs ola bilməzdi…
Bir də baxanda İsmətin səssizcə yelləndiyini gördüm. Təbiətin qanunu idi, çünki ölülərdən səs çıxmaz.
Bir müddət İsməti seyr etdim. Onun asılı duran cəsədində belə bir əsalət vardı.
Ucadan dedim:
– Xoş getdin, İsmət. Əməyinin bəhrəsini görməyə getdiyin yerdəkilərə bizdən salam söylə!
Mənim növbəm gələndə vurdular, vurdular… saatlarla vurdular…
Neçə gündən sonra özümə gələndə nəinki qolumu, qıçımı, heç barmağımı da tərpədə bilmirdim. Bəli,
şişirtmirəm heç barmağımı da tərpədə bilmirdim. Bədənimdəki göyərtilər həftələr boyu getmədi.
Özümə gələndə ilk fikirləşdiyim Turqut oldu. Görəsən, mən qamçılananda mənə baxırdı? Bu mənə elə
maraqlı idi ki, bunun üçün hər şeydən keçməyə hazır idim.
Bir ara gözlərim Sevimgülü axtardı. Görə bilmədim. Sən demə, başqa kamerada imiş. Pis olmuşdum.
Ancaq necə olsa daş karxanalarında, ya da tarlada onunla rastlaşıb, ondan dünyanın «qadına qarşı edilə
bilməz» dediyi və ya deyə biləcəyini düşündüyü işgəncəni öyrənərəm.
Sonra İsməti xatırladım. Tez-tez eyni ayənin axırını təkrarladım:
– «… Heç kimin əməyi əvəzsiz qalmaz».
Getdi…
İndi o oradadır və əməyinin bəhrəsini görür.
Xəyal gücümdən istifadə edərək altından çaylar axan Cənnət otaqlarını düşündüm. Yəqin bir otağın
böyüklüyü dünya boyda olar. Ya da ona bənzəyən bir yerdir. Nəhayətdə əbədiyyətə qədər qalacağı bir
yerdir.
İyirmi ildir burada tanıdığım yüzlərlə insanı itirirdim...
Mən sevdim, onlar öldürdü...
Bir nəfər, iki nəfər, beş nəfər, otuz nəfər…
Daha artıq saya bilmirəm. Gözlərimin önündə yüzlərlə insan gəlib-getdi… Allah rəhmət etsin. Hamısı da
işgəncəyə dözə bilməyib öldü.
***
48

SƏSSĠZ XƏYANƏT
Bir də uzaqdan-uzağa tanıdığım Əhmədin hekayəsi var. Əhməd İqamberdi… Ondan da danışmaq
istəyirəm.
Əvvəllər hamı bir kommunizmdən bəhs edərdi. Kommunizmi istəyənlər üçün «Çin kommunizmi, rus
kommunizmi» anlayışları yox idi.
Sonralar onları ayırmağa başlayanda Əhməd İqamberdi kimilərin həyatları zindana çevrildi.
Əhməd İqamberdi tanınmış və cəsur bir adam idi. O da hamı kimi gözəl günlərin xəyalını edərdi. Yəni o
da digər cavanlar kimi xəyal arxasınca gedirdi.
Əhməd düşüncəli gənclərdən biri idi. Zəhmətkeşdi… Heç dayanmadan «işıqlı gələcək üçün» çalışırdı.
Niyyəti təmizdi. Vətəni satmaq deyil, vətən naminə ölümə belə gedərdi!...
Ancaq başqa cür təlqin edilirdi. Vətəni parçalayanlara aldanmış, onları xilaskar zənn etmişdi.
«Kommunizm bizə çox əzab verdi» deyirdi Əhməd. «Kommunizm Rusiyada necədirsə, Çində,
Türkistanda da elədir. Aldanmayın. Onlar əvvəlcə insanları dinsiz edirlər. «Böyüklərin bu sözlərinə qulaq
asmırdıq, bu sözlər bizi inandıra bilmirdi. Xalqın pis vəziyyətini düzəldəcək tək quruluş, bizim fikrimizcə,
kommunizm idi», – deyə əlavə edirdi.
Əhməd bu fikirlərdən əl çəkmirdi. Necə yəni kommunizm «zülm edərdi?!» «Bunlar yalandır, böhtandır»,
– deyirdi. Həqiqətləri sonradan başa düşsə də artıq gec idi.
Qəflətdən oyandıq. Ancaq çox şeyi itirdikdən sonra… Kaş daha əvvəl ayılsaydıq. O dünyada deyildikdə
heç bir faydası olmayan bir kəlmə var imiş «Kaş! …» Bu dünyada da kommunizm gəldikdən sonra onu
gətirmək üçün cənfəşanlıq edənlər üçün də «kaş»ın heç bir mənası yoxdur.
Dedik… Dəfələrlə dedik. «Kaş kommunizmə inanmasaydıq», – dedik.
Kaş «faşist» deyərək günahsız insanları öldürməsəydik! Kaş aldanmasaydıq!..
Yüzlərlə dəfə, minlərlə dəfə «kaş» dedik. Lakin faydası yox idi, artıq çox gec idi.
Əhməd Özbəkistanın paytaxtındakı Orta Asiya Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini bitirmişdi.
Sonra da Urumçidə Uyğur dili və ədəbiyyatından dərs demişdi.
«Şərqi Türkistanın səsi» (il 11, say 39-40), «Türk dünyası» tarix jurnalı (1993-cü il, noyabr, say 83) və
bir çox mətbuat orqanlarında yazıları çap olundu.
Bütün aldadılanlar kimi onun da insanlıq qüruru aldadıldığı üçün tapdalanmışdı.
Əhməd fəal bir gənc idi. Ancaq o da bir çox cavanlar kimi enerjisini səhv yolda sərf etmişdi. 1963-cü ilin
may ayında «Əkinçilik» jurnalının redaktoru olmuşdu. Bu jurnalı Şərqi Türkistanın Yazıçılar İttifaqı çap
etdirirdi.
1962-ci ilin 29 mayında Gülca şəhəri hadisələri baş verdi. Ondan əvvəl də kommunizm xəyalları boşa
çıxmağa başlamışdı.
Bu axmaq quruluş qurulduqdan çox keçməmiş qarışıqlıq başlamışdı. Kommunizm gələndən sonra nə
Türkistan, nə Çin, nə də Rusiya xoş gün görmədi. Təbii ki, burada mən xalqı nəzərdə tuturam…
Hələ biz düşərgədə olanda öyrənmişdik ki, son vaxtlar daha fərqli təbliğata başlamışdılar. Mübahisələrin
əsas mərkəzi «Çin kommunizmi yaxşıdır, yoxsa Rusiya kommunizmi?» sualı ətrafında idi. Kimi Çin
kommunizmini rus kommunizmindən, kimi isə rus kommunizmini çin kommunizmindən daha yaxşı hesab
edirdi.
Biz təəccübləndik. «Çin kommunizmi, rus kommunizmi» nə demək idi. Məntiqimiz burada aciz qalırdı.
Türkistanımızı xilas etməliydik. Çinə kommunizm gəldikdən sonra biz rahatlığın nə demək olduğunu
unutduq. Başqa seçimimiz olmadığı üçün bir zalımın zülmündən qaçıb o biri zalıma sığındıq.
Nə böyük qəflətdə idik!
1961-ci ildə Əhməd 50 yoldaşı ilə birləşib Rusiyaya bir məktub göndərdi. O zamanlar rus kommunizmi
ilə çin kommunizmi arasından su da sızmırdı. Məktubda yazdılar ki, «sizin yoldaşlarınız Çinə kommunizm
gəldikdən sonra bizə zülm etməyə başladılar. Ölkəmizə göz dikdilər».
Bu 50 nəfərin yazdığı açıq məktubda çox yer mənə əzab verir, ürəyimi ağrıdır. Ruslara «sizin köhnə
dostlarınız türklərə işgəncə verirlər» yazıblar, «bizi xilas edin» deyə yalvarıblar.
Gülca şəhərinə çinlilərin hücum etməsi hər kəsi təəccübləndirmişdi. Sən demə, sonrakıların yanında bu
hücum toy-bayram imiş.
Stalin öləndən sonra Mao ruslara da hakim olmaq istədi. Ancaq ruslar bunu rədd etdilər.
Bu da onların arasında ədavət yaratdı. İki dövlətin arası dəyəndə də, təbii ki, iqtisadiyyatımız alt-üst oldu.
Səfalət başladı.
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Burada əsil heyrətləndirici şey Əhmədin və yoldaşlarının məktubu idi.
Əhmədi «Əkinçilik» jurnalındakı vəzifəsindən çıxarıb əkinçi etmişdilər. Sürgünə göndərilmiş, təhqirlərə
məruz qalmışdı.
Sonra ruslarla çinlilər danışıb Türkistanı ikiyə böldülər. Qərbi Rusiya, şərqi Çin oldu. Daha doğrusu,
şərqi Türkistanı ruslar Çinə hədiyyə verdilər.
Ah, boşa çıxmış ümidlərimiz, ah!
Halbuki biz ruslardan mədət istəmişdik. Onlar isə bizi Çinin qucağına atdılar.
Bir gün Çin kommunizmi Əhmədi həbs edir. Əhməd təəccüblə soruşur:
– Nə günah etmişəm? Məni niyə həbs edirsiniz?
Heç vaxt cavab verməyənlər, təəccüblüdür ki, bu dəfə cavab verirlər:
– Sənin üç günahın var:
1. Vətənpərvər deyilsən.
2. Əksinqilabçısan.
3. Xarici qüvvələrlə əlbirsən.
Bunlar haradan çıxmışdı?
Hər şey sonradan başa düşüldü. Sən demə, ruslar Əhməd və yoldaşlarının xoş məramla yazdıqları
«imdad» məqsədli məktubunu çinlilərə xəbər veribmiş. Burada «peşka» olaraq yoldaşlarından birini istifadə
etmişlər.
Belə də namərdlik olar?!...
İslam alimləri necə də gözəl deyiblər «Namərdlik özü tək bir millətdir». Bəli, irqi və inancı nə olursaolsun, namərdlik ayrıca bir millətdir.
Sonra da Əhmədi həbsxanaya salırlar. Ayaqlarına əlli kiloluq dəmir bağlayırlar. On beş ildən qalma
qarğıdalı çörəyi verirlər. Uyğur dilində danışmaq qadağan olunmuş, qolları, ayaqları çarpaz bağlanmış və
belə vəziyyətdə Əhməd iki ay yarım qalmış. Açıldıqdan sonra iki ay qollarını aça bilməyib.
Paltarlarını çıxartdırıb şüşə qırıqlarının üstünə uzandırıblar Əhmədi. İynə batıraraq sinir sistemini
pozublar. Sonra da karserə salıblar. Mismarlı karserə… orada ona ağıla gəlməz işgəncələr veriblər. İllərcə
işgəncə çəkib…
Günahdır? Günahdır, kommunizmə inanmaq?! İnandıqdan sonra da düşməni dost sayıb kömək istəmək…
Elə gün olub yeməyi boru ilə veriblər.
Hər şey 50 nəfərlə birgə yazılan məktuba görə imiş. Tam doqquz il karserdə qalmış. Doqquz ildən sonra
gəlib «həbs edildin» deyiblər.
Əhməd qəzəblə ayağa duraraq bağırmış:
– Bu, necə işdir? Doqquz ildən sonra necə yəni həbs edirsiniz? İndiyə qədər bəs kim idim! Əlinizdə məni
həbs etmək üçün həqiqi sübutunuz da yoxdur! …
Bu həbsdən sonra da illərlə əzab çəkmiş Əhməd. Ancaq Əhməd İqamverdi həbsxanadan çıxdıqdan sonra
çəkdiyi zülmü hər fürsətdə dünyaya car çəkməyə çalışmışdır.
Usanmadı… hələ də Avstraliyada kommunizmi hər fürsətdə tanıtmağa davam edir. Kommunizmi
tərifləyənlərə deyirmiş:
– Dayanın! Siz kommunizmi nəzəri, mən isə təcrübədə tanıyıram. Ona görə də kommunizmin nə
olduğunu yalnız mən bilirəm, mən… Qoyun mən sizə başa salım.
Başa sal, Əhməd qardaş, başa sal.
Bəzən danışmaq gümüşdürsə, susmaq qızıldır. Bəzən ikisinin də heç bir faydası yoxdur, ancaq indi əsil
danışmaq vaxtıdır. Susmaq isə cinayətdir.
Bütün əhmədlər danışsın. Biz gərək hey danışaq.
Onu (kommunizmi) yaşayanlar, heç dayanmadan danışın.
Televiziya kanallarına çıxın və başınıza gələnləri danışın, radiolarda danışın. Yaşadıqlarınız filmləşsin.
Mətbuatda çıxış edin.
Qapı-qapı gəzib adamlara başa salın.
Nəfəs alan, ağlı kəsən hamıya danışın.
Onsuz da müasir xəyalpərəstlər hələ də kommunizmdən «rəngli röya kimi bir quruluş», – deyə danışırlar.
Bizsə, onun bir kabus olduğunu deyək.
Danışın, deyin;
Onsuz da zamanəmizin cavanlarının buna ehtiyacı var.
Bəli, rusların «peşkası» olmuş bir Türk gəncinin çuğulçuluğu Əhmədi və 49 yoldaşını məhv etmişdi.
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«Namərdlik özü bir millətdir, nə fərqi var ki,
Müsəlman deyilsə, türkü neynirəm?
Fələyin çarxı həmişə belə fırlanmaz ki,
Əvvəl-axır dayanar inşallah!»
***
MÜƏMMA
«Eh, Turqut!...
Diri-diri yandırdın məni. Bəs etmədi. İndi də tez-tez qarşıma çıxırsan!»
Hər gün belə sızlayırdım bu dözülməz əzaba.
Ancaq çox təəccüblü idi. Onu artıq görə bilmirdim. Az qala bir ay olurdu.
Belə daha yaxşı.
Özümə yeni bir yoldaş tapdım. O molla deyildi, müəllim idi. Əslində müəllimdən fərqli təhsil almış bir
molla sayılırdı.
Aman Allah, həbslərdə çürüyən nə çox molla və müəllim varmış! Qəribəsi o idi ki, dürüstlərlə yanaşı,
quruluşa köməklik göstərən mollalarla müəllimlər də burada idilər.
Deməli, digər mollalar, müəllimlər və biz kommunizmə qarşı çıxdıq. Tanıdığı o biri mollalar isə açıqaydın üsyan etmişlər. Ancaq kommunizmə nəinki etiraz etmiş, heç ona etirazı fikirləşməyənlər də vardı
burada!
Məsələn, tam önümdə bir molla müqəvvası dayanmışdı ki, bütün əsəblərimi pozurdu. Əslində bu adam
mollanın heç müqəvvası da ola bilməzdi, ancaq nə isə… Bax, bu adam belə bir adam idi. Quruluşdan
qorxduğu üçün yaltaqlanmış, bir çox müsəlmanı qurban vermişdi.
Hamı qorxa bilər. Qorxmaq eyib deyil. Adam nədən qorxursa-qorxsun, qorxunun əlaməti olaraq əgər
çirkin işlər görmürsə, sadəcə olaraq qorxduğu üçün gizlənirsə, bu, onun ən zəif müsəlman olduğunu göstərir.
Amma qorxduğu üçün gizlənmək əvəzinə özünü alçaldırsa, o vaxt qorxu təhqirə çevrilir.
Bu molla müqəvvası qorxudan quruluşa yaltaqlanmış. Bununla kifayətlənməmiş, tanıdığı dindarları
çuğullamış. Ancaq bütün yaltaqlıqlarına baxmayaraq, yenə də quruluşa faydasız olmuş.
Nəhayət, o da buradadır, bizimlədir. Mənə yaxınlaşmaq istəyir, ancaq bu cür insanları görməyə dözə
bilmirəm.
Namazımı vaxtı-vaxtında qılıram. Əhməd İqamberdi qısa surələri həbsxanada öyrənmişdi. Mən də onun
kimi etdim. Ancaq sözün düzü molla donuna girmiş bu saxtakardan, məni öyrədənləri çuğullayar deyə
qorxurdum. Buna görə də bəzi dərsləri ondan gizli keçirdik.
Nədənsə burada namazı gizli qılmağıma ehtiyac yox idi. Turqut zəmanət vermişdi. «Biz ibadət edənlərə
mane olmuruq», – demişdi. Bu yaxşı olsa da, yenə də o itə inanmırdım.
Ürəyim yaralı idi. Çəkdiyim işgəncələrin vurduğu yaraların dərinliyini başa sala bilmirəm. Ancaq
Turqutun vurduğu yara bunların ən dərini idi.
Xilas et, Allahım!
Yaralı yaramı daha da dərinləşdirən, məni böhrana salan hadisəni yaşayırdım.
Kamerada namaz qılırdım. Bir ağsaqqal arxa tərəfdəki çarpayıda yatırmış.
Birdən Turqutun səsini eşitdim:
– Bu faşist yenə namaz qılır?
Sonra yanındakılara əmr verdi:
– Siz çıxın! Mən bu faşistlə təkbətək qalmaq istəyirəm. Qapını da örtün.
Hamı çıxdı.
Namazda ən azı on dəfə Fatihəni yarısına qədər oxuyub, qalanını unutduğum üçün yenidən başladım. Əlayağım titrəyirdi.
O gün insanın bilmədiyim bir xüsusiyyətini də anladım. Sən demə, hər qorxunun, ya da həyəcanın
titrəməsi başqa cür olurmuş.
Mənə çox yaxınlaşdın hər an.
Boynumun arxasına rezin döyənəyi endirəcəyini gözləyirdim.
Hər dəfə səcdəyə əyiləndə təpik gözlədim. Ancaq heç bir şey etmirdi. Bu dəfə arxa tərəfimə keçdi. İkinci
rükətə başlayanda nə edəcəyimi tamam yadımdan çıxarmışdım. Heç nə fikirləşmədən səcdədə dayanmışdım.
İnanmaq çətindir, ancaq inanın, dostlar, bəsmələ çəkməyi belə unutmuşdum.
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Bir müddət sonra xatırlayıb namazıma davam etdim. Həm ağlayır, həm də namaz qılırdım. Hələ də arxa
tərəfimdə dayanmışdı.
«Getsənə, Allahın bəlası, get başımdan, əl çək! Səni görməkdənsə, Əzrayılı görməyi üstün tuturam. Məni
başa düş artıq!»
Son rükətin səcdəsinə durdum. Dua etmək üçün oturdum.
Tez kameradan çıxdı.
Dizlərimdə taqət qalmamışdı.
Səcdəyə əyilib ağladım, ağladım... Dəqiqələr boyu ağladım.
Mən səccadəyə əyilib ağlarkən çiynimə bir əlin toxunduğunu hiss etdim.
Başımı qaldırıb baxdım.
Bizim kameranın ən qoca ağsaqqalı idi. Gözlərimə baxıb soruşdu:
– Niyə ağlayırsan?
Mən xoşbəxt idim. Zülmün ən vəhşisinin tətbiq edilmədiyi, bu zindanda «niyə ağlayırsan», – deyə
soruşanım var! Əslində bu da bir nemətdir. Ancaq «niyə ağlayırsan» sualını verən adamı olmayan çox sayda
insan var və bunun əhəmiyyətini bu vəziyyətə düşməyən bilməz.
Baxışlarımı qaçıraraq cavab verdim:
– Heeç! Ürəyim sıxıldı, ata, ürəyim. Həm də çox sıxıldı.
Ağsaqqal davam etdi.
– O müdir sənin nəyindir?
Ətim ürpəşdi. Yalan demək bəzən işgəncə verir. Lakin bəzən özün-özünə işgəncə verərək yalan danışma
məcburiyyətində qalırsan.
– Heeç… Heç nəyim deyil.
Sadəlövh-sadəlövh məni süzdü:
– Təəccüblüdür! Müdir sən namaz qılanda saçlarını qoxlayıb-qoxlayıb ağladı. Sözün düzü, məəttəl
qaldım buna. O niyə ağladı? Sənin saçlarını niyə qoxladı?
Göz görə-görə ölmək budur, Allahım! Yandım!… Yandım!… Demək, saçlarımı qoxladın, eləmi, Turqut.
Əziz qardaşım, demək mənim üçün darıxmısan? Üzümə baxmağa üzün olmadığı üçün belə edirsən?
Peşmansan, Turqut? Bu hərəkətinlə kimi nə hala saldığını heç bilirsən?! Mənə od qoydun, Turqut! Kaş
bunu heç eşitməsəydim. İki cür odla yandırdın məni!
Alovlar içində idim sanki. Səccadəyə uzanıb hıçqıra-hıçqıra ağladım. Kim eşidirsə, eşitsin! Artıq heç
vecimə də deyildi. Ürəyimdə fəryad etdim:
– Turqut!… qardaş yarasına yenə də qardaş dərmandır. Gəl dərdimə dərman ol, Turqutum… çoxmu
peşmansan? Sən məndən çox yanırsan? Səni də məhv etdilər, məni də!… Peşman olduğunu de… Heç nəyə
baxmayaraq, səni yenə də bağışlayaram. Ürəyim yaralıdır mənim, yaralı ürəklər tez bağışlayarlar… Nə olar
söylə. Gizli-gizli saçlarımı qoxlama. «Peşman oldum», – de. Açıq-açıq qoxla saçlarımı. Mən də sənin
saçlarını qoxlayım. Nə olar!... Nə olar!...
Saatlarla ağladım, ağladım, ağladım.
O hissi heç cür başa sala bilmirəm.
Bir daha başa düşürəm ki, sən demə, insanlığın dillə ifadə edə bilməyəcəyi nə qədər çox hissləri varmış.
Özümə gələ bilmirdim… Saatlar keçirdi… Mən nə zamanı hiss edirdim, nə gecəni, nə də gündüzü.
Ağlımı itirmək dərəcəsinə çatmışdım. Ağlımı başıma yığ, Allahım!
Tez-tez yadıma düşür; Demək, saçlarımı qoxladı hə!…
Ya Rəbb!
Bu kimsəsiz qulun indi neyləsin? Nə edim, Allahım!
Özüm-özümlə nə edim?
Dünyada ondan başqa kimsəm qalmamışdı… Hamısını kommunizm əlimdən aldı. Nə olar, Allahım!
Turqutu mənə geri qaytar! Heç nəyə baxmayaraq peşman olsa, onu bağışlaya bilərəm. Sənin bağışladığın
qulu mən də bağışlayıram, Rəbbim!
Dəlilər, görəsən, mənim kimi idilər?
Heç nə görə bilmirəm. Səsləri eşidə bilmirəm. Acımıram, təkcə su içirəm.
Yaşamağımın yeganə əlaməti nəfəs almağım idi.
Görəsən, insanlar məni necə görürlər?
Heç nə bilmir, heç nə fikirləşə bilmirdim.
Mənə nə olduğunu bilmirəm.
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Biri «Hey» deyib məni oyatsa…
Özüm daxilimdəki «məni» silkələyə bilmir, özümə gələ bilmirdim.
***
ÇOX FĠKĠRLƏġĠB ÜMĠDLƏNMƏK
Günlər keçdi.
Heç gözləmədiyim bir vaxtda məhkəməyə çağırıldım. Keşikçi məni aparmağa gəldi. Həbsxana
müdiriyyətinin olduğu korpusa getdik. Gözləyirəm.
Ay Allah!... Bu məhkəmə haradan çıxdı? Məhkumların nəzarət-buraxılış məntəqəsində digər
məhkumlarla bərabər gözləyirəm.
Keşikçilərdən biri yanıma gəldi:
– Səni müdir bəy çağırır. Tez gəl!
Aman Allahım! Bu nə əzabdır mən çəkirəm? Yenə də bədənim buza döndü. Yenə də mənasını
bilmədiyim bir titrəyişlə titrəyirəm.
Ayağa durdum. Yenə də eyni şey oldu. Qulağım heç nə eşitmirdi. Beynimdəki uğultu az qala məni dəli
edəcəkdi.
Deməli, mənəvi işgəncə maddi işgəncədən daha ağır imiş. Heç bir işgəncə məni bu hala salmamışdı.
Sonra yavaş-yavaş özümə gəldim.
Adımı xatırladım. Adım Kaandır. Sonra başqa şeyləri xatırladım. Bəli, ağlım başımda idi. Ancaq özüm
harada idim, bilmirəm.
Birdən keşikçinin səsindən diksindim:
– Haydı, Kaan! Gəlin kimi nə nazlanırsan!
Təbii ki, gəlin nazlı olur. Ata evini tərk edən o idi. Bəy də başqa evə getsə, o da nazlanardı.
Onsuz da hamı nazlanır. Nazlanmağa bəzən ehtiyac duyuruq. Ancaq adam sevdiyi, ərk etdiyi adama
nazlanır… yaxşı, mən kimə naz eləyə bilərəm ki?...
Bir az tez hərəkət etməyə çalışsam da, əlim-ayağım sanki hiss etmişdi məni Turqutun çağırdığını.
Addımlamağa başladım. Müdirin kabinetinin önündə dayandıq. Keşikçi qapını döydü. «Buyur» səsindən
sonra keşikçi mənə: «Sən burada gözlə», – dedi.
Keşikçi içəri girib qapını örtdü. İndi nə olacaq? Allahım, mənə səbir ver!
Beş dəqiqə keçməmiş keşikçi içəridən çıxdı:
– Gir içəri. Müdirə hesab verəcəksən!
Qapını açdım. Yavaşca içəriyə keçdim.
Turqut kabinetdə oturmuşdu. Sanki məni qapının önünə mıxlamışdılar. Ona baxa bilmirdim.
Niyə? … Günahkar o idi! Bəs mənə nə olub?
Əslində o mənim üzümə baxa bilməməli idi. Ancaq mən baxa bilmirdim, nəyə görə isə…
Bu nə hiss idi?
İllər keçəndən sonra soruşdum: «Bu hissin hələ adı qoyulmayıb», – dedilər.
***
Mən ona baxa bilmirdim. Ancaq onun mənə baxıb-baxmadığı məni çox maraqlandırdı.
Elə titrəyirdim ki, dişlərim şaqqıldayırdı. Bu dəfə ağlamırdım, ancaq əsim-əsim əsirdim.
Ayaqlarımın ucuna baxmaqdan birtəhər oldum. Bir az sonra cəsarətimi toplayıb başımı yavaşca
qaldırdım. Birdən baxmağı fikirləşsəm də, ancaq yenə də baxa bilmədim.
Öz-özümə danışmağa başladım. Mən niyə bu gündəyəm? Mən dəliyəm? Xeyr, deyiləm. Bəs niyə? Onda
baxacam.
Başımı qaldırdım və baxdım.
Turqut başını masasının üstünə qoyub sakit-sakit ağlayırdı. Çiyinlərindən hiss etdim bunu. Hıçqırdığı
çiyinlərinin titrəməsindən məlum olurdu.
Heyrət!
Bəzən özüm-özümü tanıya bilmirəm.
Bəzən deyil, çox vaxt özüm-özümü tanıya bilmirdim. Bu gün, xüsusən, bu gün hisslərimə heyrət etdim.
Görəsən, mən niyə ağlamıram? Bu mənzərəyə dözə bilməz ağlardım, ancaq ağlaya bilmirdim.
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Turqut fasiləsiz ağlayırdı. Ancaq niyə ağlayırdı, görəsən? Dəqiqələr keçir, ancaq başını qaldırıb mənə
baxmırdı. Xeyli ağladıqdan sonra başını qaldırdı... Gözləri qan çanağına dönmüşdü. Gözlərini gözlərimə
dikdi. Gözlərində başqa bir hüzn vardı.
Görəsən, indimi soruşum?
– İndi necəsən, Turqut? Oturduğun bu kabinetin əvəzinə nələr verdin?
Sözlər dilimin ucuna qədər gəlir. Ancaq söyləyə bilmirdim. Bəlkə, peşmandır?... Bu göz yaşları sırf
qardaşı üçün darıxdığına görə deyil, peşman olduğu üçünsə? O mənə bu qədər xainlik etsə də, mən ona qıya
bilmirdim.
O məndən əvvəl dilləndi.
– Mənə bir yaxşılıq edərsən, Kaan?
Gözlərinin ta içinə baxdım. Mən ona nə yaxşılıq edə bilərdim ki? Mən cavab vermədən davam etdi:
– Nə olar, Kaan. Mənə bir yaxşılıq et. Kaan, məni öldür! Mən artıq bu əzaba dözə bilmirəm. Mən bu
yükü daşıya bilmirəm.
Alçaq bir səslə cavab verdim:
– Hansı yükü?
Sərsəmləşdi:
– Sənin yükünü. Səni bu vəziyyətdə görməyə dözə bilmirəm. Başa düşürsən? Hər gün ölüb-dirilirəm.
Peşman olmuşam, Kaan!
Heç nə başa düşə bilmirdim. İndi bu Turqut kommunizmə yaltaqlıq etdiyi üçünmü, yoxsa məni
çuğulladığı üçünmü peşman olmuşdu? Bunu öyrənmək üçün soruşdum:
– Nəyə görə peşmansan?
Gözlərindən yaş sel kimi axırdı:
– Belə sual vermə, Kaan! Bu sual məni məhv edir. Sən səbəbini bilmirsən?
– Bilmirəm. O qədər səbəb var ki …
Əsəbiləşdi:
– Səbəb sənsən, sən! Sən bunu niyə başa düşə bilmirsən?
Mən idim. Ancaq hansı xüsusiyyətimlə mən idim?
– Sözünü uzatma. Peşmançılığının əsil səbəbi nədir? Kommunizmə dəri soydurduğun üçünmü?
Kommunizmin buna layiq olmadığını başa düşdüyün üçünmü? Yoxsa iyirmi ildir mənə etdiklərin səni
peşman etdiyi üçün?
Üzümə dik-dik baxdı. Sonra ucadan bağırdı:
– Səni işgəncə çəkərkən görmək məni öldürür. Sən bura gələndən nələr çəkdiyimi başa sala bilmərəm.
Öldüm, ölümdən qayıtdım, Kaan. Sənin yerinə o işgəncəni çəkmək üçün az qalmışdı özümü ələ verim...
Aman Allah! Mən keyləşmişdim? Hələ də Turqutu başa düşə bilmirdim. Bu Turqut nə danışırdı? Etdiyi
alçaqlıqlar üçünmü peşmandı, yoxsa kommunist olduğu üçünmü?
Ona hisslərini aydınlaşdırmaq üçün baxdım. Neçə-neçə zülmlərin imzalandığı o masanın arxasında
Turqutun oturduğunu görmək də mənə qismət olmuşdu. İliklərimə qədər titrəyişim hələ də şiddətlə davam
edirdi:
– Nə danışırsan, Turqut? Səni başa düşə bilmirəm. Peşmanlığının səbəbini de. Nə üçün peşmansan?
– Sənə etdiklərim üçün.
– Kommunizmə xidmət etdiyin üçün heç peşman deyilsən?
Sərt səslə qışqırdı:
– İndi onu bura qatma!
Bu dəfə mənə gəldi qışqırmaq növbəsi:
– Onu qatmadan bundan sonra bir udum nəfəs də almaram! Necə yəni onu bura qatma! Heç elə də şey
olar?!
– Çox danışma, Kaan. Dedim ki, məni öldür!
Qəribə baxışla üzünə baxmağa davam etdim. Dişlərimi sıxaraq soruşdum:
– Mən yenidən insana çevrildikdən sonra sifarişlə adam öldürməyi tərgitdim. Ölmək istəyirsənsə, sifarişlə
öldürməyi sənin köpəklərin daha yaxşı bacarırlar. Sən bu işi onlara tapşır.
Gözlərini silərək başqa bir təklif etdi:
– Mənə fürsət ver, səni qaçırdım.
Bu təklif mənə güllə kimi dəymişdi:
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– Əla, heç vaxt mən sənin köməyinlə qaçmaram! Sənin köməyinlə qaçıb sənin qurumuş vicdanını
rahatlaşdırmaram. Anamın, atamın, bacımın, qardaşımın körpəsinin qanlısının qara vicdanını rahatlaşdıra
bilmərəm. Ölsəm də, bunu eləmərəm. Bir də məni dəbdəbəli kabinetinə (!) çağırma. Səni görəndə az qalıram
dəli olum.
– Mən sənə etdiklərim üçün çox peşmanam, Kaan! Sənin üçün çox darıxmışam.
Yenidən ağlamağa başladı:
– Onsuz da qoymamışam ki, darıxacağım bir adamım qalsın.
– Yaxşı. Kommunizm bütün bunlara dəydimi, Turqut? Mənə həqiqəti söylə. Məni dağa-daşa salma.
– Onu bura qatma.
Çox əsəbiləşdim. Ona tərəf addımlayaraq bağırdım:
– Qanımı soran sistemdən necə danışmayım? Necə yəni onu bura qatma? Bu necə təklifdir belə? Bundan
sonrakı hər nəfəsimdə mütləq bunu söyləyəcəm...
O da yerindən qalxıb mənə tərəf gəlməyə başladı. Yumşaq səslə:
– Əsəbiləşmə, Kaan! Səni bircə dəfə qucaqlamaq, sənə sarılmaq istəyirəm. Heç olmasa, buna icazə ver.
Sənin üçün çox darıxmışam.
Olduğum yerdən qımıldamadım:
– Sualıma cavab ver. Ondan sonra baxarıq.
– Tərsliyin hələ də durur, Kaan. Heç dəyişməmisən.
– Xeyr, bu tərslik deyil. Bu, mənim şəxsi xüsusiyyətimdir. Peşmansanmı, dedim?
Bu sualıma cavab verməyib mövzunu dəyişdirdi.
– Məni yalvartma. Eyni təklifi təkrar edirəm. Səni buradan qaçırmaq istəyirəm, Kaan. Qaç, xilas ol! Bu
işgəncə sənin haqqın deyil. Sənə yaxşılıq etmək istəyirəm. Məni başa düş və mənə fürsət ver.
Tüklərim biz-biz oldu:
– Hansı üzünlə mənə kömək edəcəksən? İnsan kimi, yoxsa işgəncəçi kommunist kimi? Əvvəlcə bunu
«müəyyənləşdirək» deyirəm. Ancaq cavab vermirsən.
Yerə baxdı. Sonra başını ağır-ağır qaldıraraq gözlərimə baxdı. Yenə alçaq səslə cavab verdi:
– Mən inqilabçıyam, Kaan. Bunu bilirsən. Kommunizmin tərəfini tutan...
Sanki başımdan qaynar su tökdülər. Nifrətlə gözlərinə baxdım. Çığıra-çığıra cavab verdim:
– Köpək! Mənimlə hələ də bir kommunist kimi danışırsan? Sənin hələ də kommunist olduğunu bilsəydim
sənin kimi satqın alçaqla elə bilirsən, danışardım heç? Təklifinə gəlincə, yenə də eyni cavabı verəcəm. Mən
qürurumu itirməmişəm ki, sənin kimi şərəfsizin köməyinə möhtac olum. Heç vaxt bunu etmərəm. Sən məni
iyirmi ildir buralarda çürüdürsən. Anamı, atamı, hər şeyimi əlimdən aldın. Lazım gəlsə, ölərəm, ancaq sənin
köməyinə gözümün ucu ilə belə baxmaram. Sənin vicdanını heç vaxt rahatlaşdırmaram!
Sonra səs tonumu alçaldıb davam etdim:
– Köpəklik etmə. Başqa həbsxanaya keçməyimə mane olma. Səndən başqa bir şey istəmirəm ki, başa
düşürsənmi? Sənin mənə ən böyük yaxşılığın bu olardı. Səni görməyə dözə bilmirəm! Başa düş!
Başını önünə əymiş şəkildə gözlərini yerə dikib məni dinlədi. Qapıya tərəf addımlayırdım ki, yenə
səsləndi:
– Kaan! Sən heç itləri qucaqlamadınmı? Nə olar, elə bil, mən də bir itəm, bircə dəfə məni qucaqla. İnan
ki, buna çox ehtiyacım var.
Geriyə dönüb ona cavab verdim:
– Ömrümdə sənin kimi alçaq itlə rastlaşmadım ki, qucaqlaşım.
***
Kamerama gedəndə özüm-özümdən elə çox razı qalmışdım ki, «Sənə halaldır, Kaan! Sən, doğrudan da,
izzətli adamsan. Pis vəziyyətdə yaşamağına baxmayaraq, o itdən kömək istəmədin. Şəxsiyyətini
alçaltmadın», – deyə özüm-özümü təbrik etdim.
Kameraya gələndə özümdə deyildim.
Nə vaxtsa buradan çıxmaq ümidim yox idi deyə heç sevinmirdim.
İnsanlar çox fikirləşib, az ümid etməyi öyrənməlidirlər.
Alçaq kommunizm! Demə, ümidlərimizi belə qandallayacaqsanmış.
***
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BĠRCƏ DƏFƏ ALQIġLAMAQ AZADLIĞI
Biz inqilabçı olanda bir hekayəmiz vardı. Buna görə də «Pavlovun iti» sözünü tez-tez işlədirdik. Bax, bu
«Pavlovun iti» sözünün hekayəsini bizə belə danışmışdılar.
Pavlov adında bir kapitalist varmış, itini sömürürmüş. Ona qarındolusu yemək vermirmiş. Ancaq onu hər
yerdə işlədirmiş. Pavlovun bir xasiyyəti varmış. Qırmızı ətləri itinə göstərər, itin ağzının suyu axar, ancaq əti
verməzmiş. İt ətə tərəf dartınsa da, yenə də Pavlova qüsursuz xidmət göstərər, itaət edərmiş. Fizioloq
Pavlovun itinin, şərti refleksi öyrənmək təcrübəsini təhrif edərək danışmış, bizə də səhv məlumat vermişdi.
Öz mənafeləri üçün bizə qəsdən yalan deyirdilər. Buna bənzər neçə-neçə yalanlara aldanırdıq.
Kapitalistləri «Pavlov», onlara aldananları da «Pavlovun iti» hesab edərdik.
İndi də bu hekayəni xatırlayıram. Yenə də heç nəyin dəyişmədiyini görürəm. Kapitalizmdə də,
kommunizmdə də, sən demə, «Pavlovun iti» nə qədər çox imiş!
Bu itlərdən biri də Turqut idi.
Məhkəməyə gedəndə elə hey onu fikirləşirdim. Lənətə gəlmiş xain, başımı xarab etmişdi. Nə qədər
çalışsam da, hakimlərin qarşısında danışa bilmədim. Özümə gələ bilmədim.
Soruşurdular:
– Günahın nə idi?
– Bilmirəm.
Yenə eyni suallar və cavablar.
– Necə yəni, bilmirsən?
– Onsuz da mənim üçün heç nəyin mənası yoxdur. Necə istəyirsiniz, elə də fikirləşin. Mühakimə edin,
asın, kəsin, ancaq məndən heç nə soruşmayın. Onsuz da, mənə inanmayacaqsınız. Elə isə sual verməyə nə
ehtiyac var?
Geriyə qayıdanda Turqutla rastlaşdım. Ona qarşı əvvəlki hisslərim qalmamışdı. Mənə kədərli baxışlarla
baxırdı. Ona yaxınlaşıb təkliyindən istifadə edərək qulağına pıçıltı ilə dedim:
– Sən əla növ kafirdin, keyfiyyətini heç itirməmisən. Sənə xəbərdarlıq edirəm, bir də mənim önümə
çıxsan, səni ələ verəcəm.
Gözlərimə çox qəribə baxdı! Şübhələnməyə başladım. Mənə elə gəldi ki, onun gözləri bir şey, dili isə
başqa şey söyləyirdi. İnsanları baxışlarından yaxşı tanıyıram. Dil bəzən yalan söyləyə bilər, ancaq gözlər
qəlbin güzgüsüdür. Yoxsa bu əclaf baxışları ilə də rola girmişdi? Allahın bəlası Turqut, məni fikirdən-fikrə
salırdı.
Kameraya gələrkən Sevimgülü gördüm. Uzaqdan-uzağa salamlaşdıq. Sonra kameraya gətirildim.
Namazı qılıb çarpayıma uzananda saxtakar molla yanıma gəldi:
– Necəsən, qardaş? Məhkəmə necə keçdi?
– Həmişəki kimi.
– Necə yəni?
– Eyni şeylər oldu.
– Qardaş, sən mənimlə danışmaq istəmirsən?
– Düz başa düşmüsən.
O yanımdan getdi.
Sizə əvvəl də bəhs etdiyim, çox sevdiyim müəllim gəldi yanıma.
«Sevdiyim», – dedim ağlıma gəldi. Mən uğursuz adamam, görəsən? Kimi sevsəm, ölür!
Məni bağışlayın, ancaq burada mənim sevmədiklərim də ölürdü. Düzdür, İslam etiqadına görə heç bir
şeydə uğursuzluq yoxdur. Adama düşməyəni uğursuz edən adamlar və məkanlar vardır. Ancaq bu
düşməməklə uğursuzluq fərqli şeylərdir.
Mən də bəzən çox gözəl başa salıram, a!.. Öz aramızdı, əslində məndən yaxşı natiq çıxardı.
Müəllim soruşdu:
– Məhkəmən necə keçdi?
– Bərbad keçdi, müəllim. İnsan onu mühakimə edənin ədalətinə inanmırsa, özünü müdafiə etməyə də
artıq ehtiyac görmür. Sözünü israf etmək istəmir.
– Nəticəsi nə oldu?
– Yenə də buradayam. Heç nə demədilər. Nə cəzamın nə qədər olacağını dedilər, nə də azadlıqdan söz
açdılar. Müəllim, halımı soruşma. Elə qəribə olmuşam ki, ölsəm belə çox da qorxulu bir şey olmayacaqmış
kimi gəlir mənə. Hakimlərə elə bir meydan oxudum ki, görsəydin məni alqışlayardın.
Bağışlayın, səhv etdim, alqışlaya bilməzdilər.
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Belə bir məhkəmədə bu şəraitin həqiqətən də olub-olmadığını fikirləşdim. Gördüm ki, bu mümkün deyil.
Bəli, kommunizmdə insan sevdiyi bir şeyi alqışlamaq haqqına malik deyildi. Əgər alqışlanan şeyi
kommunizmdən qəbul etmirdisə...
Xahiş edirik, bir alqışlıq azadlıq!...
Bir alqışlıq azadlıq...
Heç vaxt kommunizmdə bunu axtarmayın...
Sonralar öyrəndim ki, manqurtlaşmış bütpərəstlər də bunlardan geri qalmırmış. Ancaq bu manqurtlar
yenə də «Pavlovun itini» yamsılamağa davam edirmiş. Bütün manqurtlaşmış kökü dinsiz olanlar da...
Xeyli söhbət etdim müəllimlə.
Arada özünü mollaya bənzədən də yanıma gəldi:
– Mənə heç nəyi danışmadın. Ancaq müəllimə hər şeyi necə danışdın, heç eyib deyil, Kaan?
– Niyə eyib olsun? Mən hamıya hər şeyi eyni şəkildə danışmaq məcburiyyətindəyəm? Üstəlik də
ətrafımda etibar etmədiklərim varsa.
– Sən mənə etibar etmirsən, bunu bilirəm.
– Müsəlmandan zalıma xəbərçilik edənlər müsəlman deyillər. Həm də elə adamlarla danışanda allergiya
oluram. Neyləyim, özümdən asılı deyil. Yaltaqları heç sevmirəm.
Qəribə-qəribə üzümə baxdı:
– Sənin etiqadına görə yaltaqlar peşman ola bilməzlərmi, Kaan.
Sürətlə başımı çevirib üzünə baxdım.
Çox gözəl sual idi. Ancaq mən onun cavabını bilmirdim. Hələ də bilmirəm.
***
Bir gün heç gözləmədiyim bir halda xəstələndim. Taqətdən elə düşmüşdüm ki, min qamçı da vursalar
tüküm də tərpənməzdi. Günlərlə xəstə yatmışam. Dayanmadan tərləyir, od tutub yanırmışam. Bundan başqa
əsirmişəm. Heç xəbərim olmayıb.
Özümə gələndə yadıma düşdü. Yuxumda başımın üstünə anam gəlmiş, mənə su içirdirdi. «Canımciyərim, mən sənin xəstəliyinə dözə bilmərəm!», – deyirdi.
Heyrət! Atamı da gördüm, bacımı da. Hamısı başımın üstünə yığılmışdı.
Arada Turqutu da gördüm. O da qapının arxasından ancaq gözlərini görə biləcəyim şəkildə başını uzadıb
mənə baxırdı. Yenə gözlərində hüzn vardı. Yenə də gözləri yaşla dolmuşdu. Allahın bəlası Turqut. Məni
yuxuda da gözləri ilə aldadırdı.
Gözəl anam mənim. Heç qocalmamışdı. Bacım da həmçinin. Atam isə xeyli düşmüşdü.
Böyük qardaşımı isə heç vaxt yuxumda görə bilmirdim. Deməli, ona elə nifrət etmişəm ki, yuxularım
belə onu mənə xatırlatmırdı.
Ah, kaş harada olduğunuzu biləydim, anam! Ölməmişdən əvvəl sizi görə biləydim!... Xəstə olanda sənin
yerin lap çox görünür, anam. Qocalıb əldən düşsəm də, daxilimdəki körpənin sənin nəvazişinə ehtiyacı var.
Bilsəydim məzarının yerini, səni ziyarət edərdim heç olmasa. İndi məzarına belə ehtiyacım var.
Alçaq kommunizm! Bizi məzarın belə həsrətini çəkəcək hala salacaqdın! Hələ də sən yenilikçi, Allahın
göndərdiyi nizam köhnədir, eləmi?
O adam yazıqdır ki, sənin nə olduğunu görə-görə hələ də oyanmır!
Lənət olsun dinsizlik burulğanında özünə yol axtaranlara, dinsizlərin xidmətçilərinə!
Sonradan öyrəndim ki, mən xəstə olanda Turqut kameraya gəlib mənə baxıb-baxıb gedib.
İt hələ də məni incitməyə davam edir.
Ancaq ona inanmayacağam.
Bir dəfə yanıma gələrək mızıldandı:
– Tərslik etmə, Kaan... Səni buradan qaçırım.
Günahlarından təmizlənmək istəyir şərəfsiz. Elə bilirdi ki, əgər varsa, o zərrə qədər vicdanını
rahatlaşdıracaq. Ancaq mən izzətini qoruyub saxlamış biri kimi bu təhqiri götürmərəm.
Daxilimdə mənə rahatlıq verməyən bir hiss də vardı. «Bəlkə, mən ağını çıxarıram. Bəzi vaxtlar Turquta
qarşı çox qəddaram», – deyə fikirləşirəm. Nə edim? Özümdən asılı deyil.
Mən bir şeyə inanıram. Mənim fikrimcə, şərəflə ölənlər tabutda da belə vüqarlıdırlar. Mən əminəm ki,
buralarda ölsəm, tabut belə görməyəcəm. Olsun, tabutsuz da olsa, ölüm ölümdür.
Alçaq kommunizm!
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Azadlıq, ədalət, insan hüquqları, yenilikçilik şüarları ilə gəlib bizi tabuta belə həsrət qoyacaqsanmış, sən
demə!
QORXU
Yeni gələn məhkumlardan təzə xəbərlər eşidirdik.
Əvvəlki cazibəsini itirən kommunizm xalqı əlində saxlaya bilmək üçün müxtəlif üsullara əl atırmış.
Sahibkarlara bankdan kredit verilmir. İşçiləri də onlara qarşı qızışdırırlarmış. Sonra kommunistlərin
həmkarlar ittifaqı gəlib «biz sizin haqqınızı görün necə alacayıq», – deyir. Banka təlimat verirmiş. Banka
sahibkara bu zaman pul verib, onun işçilərinin maaşlarını verməsini təmin edirmiş. Oyunu başa düşməyən
yazıq işçilər də elə sahibkarın öhdəsindən kommunizm gəldiyinə inanırmışlar.
Hər şeydə belə fitnələr varmış.
Mənə ən ləzzət edən iki şeyi danışmasam olmaz. İnqilabçı kommunistlər əvvəllər Allahdan qorxmağa
geridə qalmışlıq kimi baxırdılar. İndi isə özləri Allahdan başqa hamıdan qorxurdular. Hamıya «casus» kimi
baxırdılar.
Bu, mənə, doğrudan da, ləzzət edirdi.
Bir də kommunizmin boyunduruğu altında olanlar artıq xəyal da edə bilmirdilər, çünki xəyal azadlıq olan
yerdə edilir. Azadlıq yoxdursa, xəyal da yoxdur. Bütün xəyallar puç olur. Puç olmağa da məcburdur, çünki
xəyallar məhv edilirdi.
Sizə əcəb olur!
Məni xəyallarıma çatmağa qoymadınız. Ancaq özünüz xəyal etməkdən belə məhrum oldunuz.
Bu adama heç ləzzət etməzmi?
***
Təəccübləndiyim bir şeyi də eşitdim. Uzaqda yaşayan anası və atası ölənlər dəfnə getmək üçün icazə
istəyəndə, kommunist partiyası katibi «ölünüzə kədərləndiyiniz enerjini xalqa xidmət enerjisinə çevirin.
Ölən onsuz da ölüb gedib. Unudun getsin», – deyirmiş.
Deməli, insanın dirilərinə hörmət etməyən bu dinsizlər, ölüsünə nə hörmət edəcəklər ki!
Dini unudan kapitalist quruluşunda dindən uzaqlaşanlar ölülərini alqışlarla müşayiət edirlərmiş.
Kommunizmdə isə bəzən alqış var, bəzən də yoxdur. Onsuz da dinsizlər ölülərini alqışlarla yola salırlar.
Ölən adam üçün ona əl çaldılar, ya çalmadılar heç bir fərqi yoxdur onsuz da. Onlardan hər ikisi uzaqdır.
Kommunizm üçünsə dirilərin heç bir əhəmiyyəti yox idi.
Ancaq heç bir quruluşun xalqa heç bir faydası yoxdur. Deməli, adi xalq üçün hər iki quruluş əkiz
quruluşdur.
***
Turqut yenə məndən əl çəkmirdi. Yenə də bir fürsət tapıb söhbət açdı. Bu dəfə yalvarırdı:
– Səni qaçırmağa icazə ver. Daha dözə bilmirəm.
Yenə kinli gözlərlə baxdım:
– Anamı, atamı, bacımı, qardaşım uşaqlarını və məni qurban verib satın aldığın o vəzifəndən və fikrindən
dönmədikcə, sənin əlinlə qaçmaq nədir, susuzluqdan ölsəm, bir qurtum su da istəmərəm. Bir daha mənə bu
təklifi etmə! Sənə həyatımda bir dəfə də əl qaldırmamışam. Ancaq yenə o təklifi etsən bu prinsipimi
pozacam. Xəbərdarlıq edirəm.
Dayandı.
– Doğrudan, bunu edərsən?
– Ağzını bir də aç, görərsən necə edirəm!
İnadkarlıqla təklifini yenilədi:
– Təkrar edirəm. Gəl, məni vur!
Özümü eşitməməzliyə vurub addımladım. Bilirdim ki, onu vurmağımı istəyirdi. Beləliklə də, vicdanını
yüngülləşdirmək istəyirdi.
Bu imkanı ona vermədim.
Sən demə, bəzi günahkarları vurmaq, onlar üçün onlara mükafat vermək kimi bir şey idi. Bunu o an
anladım. Mən də lazım olanı etdim. Sözümdən dönsəm də onu vurmadım.
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Bu həbsxanalara düşəndən sanki psixoloq olmuşdum. Adamların ruhi vəziyyətlərini çox tez başa
düşürdüm.
Bəlkə də, mənə elə gəlirdi.
***
Turqut nə qədər etsə də, məni qaçmaq fikrinə sala bilmədi.
Eyni yerdə bir il qaldım.
Bir gün heç gözləmədiyim bir halda məni idarəyə çağırdılar. Bu dəfə müdir müavini məni çağırırdı.
Getdim... Müdir müavini ilə pulemyot kimi danışdıq:
– Kaan sənsən?
– Bəli, mənəm.
– Neçə ildir yatırsan?
– İyirmi bir.
– Buradan çıxmaq istəmirsən?
– Yox, heç istəmirəm.
– Niyə?
– Buradan çıxmağa ümidim yoxdur. Bu ümidi çoxdan itirmişəm. Və heç gözləyənim də yoxdur.
– Səni azad etsək nə edərsən?
– Əvvəlcə necə azad olduğumu soruşaram.
– Sənin üçün nə fərqi var?
– Mənim üçün fərqi var.
– Sən dikbaşsan deyəsən.
– Xeyr! Sadəcə fikirlərimdə qərarlıyam.
– Yekəxana adama oxşayırsan.
– Sizə əyilmədiyim üçün belə fikirləşə bilərsiniz.
– Sən məndən qorxmursan?
– Xeyr! 21 illik işgəncə həyatım mənim qorxu hissimi öldürüb.
– Sən ağıllanmış adama oxşamırsan.
– Siz ağılı təhlil edə bilməzsiniz.
– Bu bizə təhqir deyil?
– Elə düşünmədim.
– Elə düşünsən nə edərsən?
– Haqqını yemərəm. Sizə layiq olan hər şeyi deyərəm.
Yerindən durdu. Qışqıra-qışqıra davam etdi:
– Çox yekəxanasan. Ancaq səni bu gün buraxıram. Məhkəmədən sənin azadlığa buraxılmaq qərarın gəlib.
Haydı, hazırlaş və çıx get.
Heyrət! İyirmi il sonra keçirilən məhkəmə iyirmi bir ildən sonra məni sərbəst buraxır.
İnanımmı, görəsən?
Yoxsa bunun arxasında başqa bir oyun vardır?
Elə bilməyin ki, qorxumdan narahatam. Bundan sonra heç nə vecimə deyil!
Çin işgəncəsindən betər, üzr istəyirəm, dinsizlik işgəncəsindən betər işgəncə var idi ki, qorxum? Necə
olsa, mən hər şey görmüşdüm.
«Hazırlıq» dedi mənə.
Heyrət!
Mənim nəyim var idi, hazırlaşım da? Çantama qoyacağım bir köynəyim belə yoxdur. Sanki çantam var
idi?
Müdir müavininə döndüm:
– İstəyirsiniz sizə bir söz deyim?
Təəccübləndi:
– Səni muştuluqladım, elə deyil?
Gözlərinə baxdım:
– Muştuluğunuzu istəyirsiniz?
– Elə olmalı deyil?
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Taa gözlərinin içinə baxaraq davam etdim:
– Muştuluğunuzun əvəzinə bunları söyləyirəm. Sizə əmr edilən işgəncələrin bir gün əvəzini istəyəcəklər.
Bunu heç fikirləşmisiniz?
Təəccüblə, ancaq heyran-heyran üzümə baxdı. Namərdlərin mərdlərdən xoşu gəlməz. Mərd adamlara
hörmət edərlər.
Mərdi namərdcə öldürsələr belə...
***
Soruşdum:
– Yaxşı, ancaq mənim başqa paltarım yoxdur. Bu paltarı soyunsam nə geyinəcəm?
Müdir müavini üzümə baxaraq adi bir şey kimi soruşdu:
– Paltarını neynəmisən?
Fikirləşdim.
Axırıncı dəfə mənim nə vaxt paltarım olmuşdu? Tam iyirmi bir ildir başqa paltar görməmişdim.
Yadıma düşdü.
Kəndimizdə maşının arxasında süründürülən gün əynimdə ağ şalvar vardı. Ondan sonra əynim həbsxana
paltarından başqa paltar tanımadı.
Mənə gülməyin, ancaq paltar üçün də adam darıxırmış. Mən bunu çox əzabdan sonra başa düşdüm. Sizə
mənim çəkdiklərimin başınıza gələrək, başa düşmənizi arzulamıram. Heç bir müsəlmana, hətta heç bir
xaçpərəstə, nəinki xaçpərəstə, heç bir dinsizə də bunu arzulamıram.
Müdir müavinin səsinə diksindim:
– İndi neynəyəcəksən. Pulun var?
Mənə nə olub belə? Hər sözdən bir söz çıxardıram... Pul?... Doğrudan a... «pul» deyə bir şey vardı. O
necə bir şey idi, görəsən? Həm onu, həm də nəyə lazım olduğunu da unutmuşam.
İnanın ki, bu ana qədər (21 il) heç pulu xatırlamadım.
– Pulu nə edəcəm, dedim.
Duruxdu.
Heyrət! Bu həbsxanada kimsə məhkumun nəyə ehtiyacı olduğunu fikirləşirdi.
Hava da elə soyuq idi ki ...
Mən də fikrə daldım.
Başını qaşıyan müdir müavininin, sanki birdən ağlına bir şey gəldi.
– Hə doğrudan, sənin üçün bir dəst paltar hazırlamışıq.
Necə inanım? Bundan başqa niyə inanım ki?...
– Paltarı mənə sizmi tapıbsınız?
– Bəli. Niyə təəccüblənirsən ki?
Gözlərinə sual dolu baxışlarla baxdım:
– Sizcə, təəccüblənməkdə haqsızam?
Elə bilməyin ki, qızardı. Onlar qızarmağı bacarmırlar. Bacarırlar, ancaq...
Təəccüblənməyinə baxmayaraq qəbul etdim:
– Yaxşı. Madam ki, məhkumlara paltar hazırlayırsınız, kommunizmdən heç olmasa, bir paltarsa alım, heç
olmasa. Necə də olsa, ondan alacağım çoxdur.
Yeni paltarı geyindim. Tam qapıdan çıxırdım ki, Turqut gəldi. Müdir müavini Turqutu görən kimi
yaltaqlanmağa başladı:
– Bax, lap vaxtında gəldi. Onu ilandan xilas etdiyin üçün səni bu paltarla hörmətli müdirimiz təmin edib.
Ona təşəkkür et.
Birdən-birə başım fırlandı.
– Nəə! Bu paltarı hörmətli müdir verib?
Müdir müavini gülümsəyərək cavab verdi.
– Bəli də. Onu xilas etməyinin əvəzidir.
Turquta baxdım. O da mənə baxırdı. Nəzərlərimiz toqquşdu. Bir neçə saniyə baxışdıq.
Demək, ilan nağılı quraşdırmışdı.
Turquta tərəf dönərək qəti səslə dedim!
– Təşəkkür edirəm, müdir bəy. Mən yaxşılıq etdiyim adamlardan heç nə istəmirəm.
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Sonra paltarları tez çıxarıb bir küncə atdım. Eləcə alt paltarı ilə qalmışdım. Onu da həbsxanada bir neçə
gün yatıb azadlığa çıxan bir məhbus vermişdi. Penjamanın köynəyi yox idi, ancaq şalvarı təzə idi.
Çox təəccüblənmişdilər.
Yarı çılpaq halda həbsxananın darvazasından çıxdım.
Hava buz kimi idi. Bir saata yaxın yeridim. Arada yanımda bir maşın dayandı. Vəziyyətimi soruşdu,
danışdım.
Sonra məni evinə aparıb əynimə paltar vermək istədiyini söylədi. Qəbul etmədim, çünki qorxmuşdum.
Bu da onlardan biri ola bilərdi. Adamın mənə çox yazığı gəldi. Paltosunun altındakı köynəyi çıxarıb mənə
verdi. «Deməli, kommunizmin öldürə bilmədiyi təmiz çinlilər, vicdanlıları da varmış» deyə fikirləşdim.
Mərkəzi küçədə idim.
İnsanlara baxırdım, ancaq mənə heç kim baxmırdı. Əslində baxdığım adamları əməlli-başlı görə
bilmirdim. Gözümə kəlləmayallaq görünürdülər.
Sanki yerlə göy yerini dəyişdirmişdi.
İndi neynəyəcəkdim, hara gedəcəkdim.
Nə yerim vardı, nə də yurdum.
Alçaq kommunizm!
Deməli, «xalq, xalq», – deyə-deyə məni kimsəsiz qoyacaqdın!
Fikirli-fikirli yeriyirdim.
Hava qaralmaq üzrə idi.
Bir parka gəlib çıxdım. Sonradan bu parkın Urumçi şəhərinin mərkəzində olduğunu öyrəndim.
«Burada gecələyərəm» deyə fikirləşdim ki, bir səs məni diksindirdi:
– Kaan!
Dönüb baxdım. Bu, Turqut idi. Qaşlarımı çatıb soruşdum:
– Məndən nə istəyirsən?
Ağlayaraq mənə yaxınlaşdı:
– Səndən səni istəyirəm, Kaan. Mənimlə barışmağını, məni bağışlamağını istəyirəm, it kimi peşmanam.
– İtlər nə bilir, peşman olmaq nə deməkdir. Nəyə görə peşmansan? Etdiklərinə görə, yoxsa inandıqlarına
görəmi? Etdiklərinə görə peşman olmağın səni bağışlamağıma kifayət etməz. İnandıqlarına görə peşman
olmağın lazımdır ki, insan olub-olmadığını bilim.
Gözlərimin içinə ürək odlayan bir baxışla baxdı:
– Mən sən deyəndən on beş il əvvəl peşman olmuşdum, Kaan. Ancaq yaşamağım üçün peşmançılığımı
gizlətməyim lazım idi. Peşman olduğumu dilə gətirməyə fürsət tapa bilmirdim.
– İndi fürsət tapa bildin?
Həsrət dolu baxışlarla baxdı gözlərimə:
– Tanışlıqla həkimdən arayış düzəltmişəm. Yaxın vaxtlarda o lənətə gəlmiş işdən çıxacam. İndi mənim
evimə gedək. Artıq məni heç kim təqib etmir. Bir yol tapıb buralardan uzaqlara, çox uzaqlara gedərik. Məni
bağışlasan, lap hamballıq edib dolanarıq. Məni bağışlamağın üçün hər şeydən keçərəm. Nə olar məni başa
düş. Sən bilirsən ki, aldanmaq necə bir korluqdur. «Səni bağışlayıram» de, səni doyunca qucaqlayım. Nə
olar, Kaan! Mən on beş ildir səndən də betər işgəncə çəkirəm. Mənim yerimə olsaydın, bəlkə, məni başa
düşərdin.
Gözləri, bəli gözləri həqiqəti söyləmişdi. Çox peşman idi. İndi dili də həqiqəti danışırdı. Həqiqətən, mən
də onun üçün çox darıxmışdım. Onsuz da ondan başqa bu dünyada heç kimim yox idi.
Mən də ağlamağa başladım:
– Mən sənin üçün heç darıxmamışam, Turqut?! Burnumun ucu göynəyirdi sənin üçün. Sən mənim
saçlarımı gizlicə qoxladın. Ancaq mən bunu da edə bilmədim. Madam ki peşmansan, səni qucaqlamamağa
heç bir səbəbim yoxdur.
Ağlayaraq qucaqlaşdıq:
– Bağışla məni, Kaanım, bağışla. Böyük bir sehrbaza aldanmışdım.
Ağlamaqdan heç nə danışa bilmədik.
Elə bərk-bərk qucaqlaşmışdıq ki, elə bil ki, indicə kimsə bizi bir-birimizdən ayıracaq. Uzun müddət
beləcə qalmışdıq.
Xoşbəxtliyin də şərtləri vardı. İndi bu şərtlərdən birini yerinə yetirmişdik.
Arada göz yaşlarını silərək dedi:
– Bilirsən, Kaan, illərdir bu günün xəyalı ilə yaşayırdım. İndi rahat ölə bilərəm.
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***
Bunlardan sonra dayanmadan kommunizmin iç üzünü başa saldıq. Haradasa kommunizmlə, Türkistanla,
aldanmışlıqla əlaqədar bir kitab görsəniz, unutmayın ki, adı nə olursa-olsun, onu mən yazmışam. Ya
ləqəbimlə yazmışam, ya da bir başqa «mən»dir onu yazan.
Unutmadan onu da deyim ki, bir daha Sevimgülü görə bilmədim. Ancaq onu hələ də unutmamışam.
Onun aqibəti mənim üçün hələ də çox maraqlıdır. Dünyanın bilmədiyi o işgəncə nə idi?... Bunu da öyrənə
bilmədim.
Sonra Turqutla Çindən qaçmağa nail olduq.
Əl-ələ verib bizi eşidənləri səslədik.
Müxtəlif adlardan istifadə etdik. Ancaq həsrətlərimiz həqiqi idi. Həqiqətən özü idi, əsil həyat təcrübəsi
idi.
Elə bilirsiniz bizə kimsə əl uzatdı?! Kommunizm qanımızı sorarkən, siz bizim üçün nə etdiniz? Dünyanı
elə bir irqçilik bürümüşdü ki... Biz onların irqindən deyilik, türkük deyə heç kim bizim tərəfimizi tutmadı.
Biz onlar üçün kim idik ki?! Siz onları tanıyırsınız.
Həə! Türklər necə, bizim tərəfimizi tutdularmı?
Bir hissəsi hə. Bəziləri isə eşitmədi belə.
Bu eşitməyənlərin bəziləri səhvini başa düşüb ancaq şeirlər yazırlar.
TÜRKĠSTAN
Ürəyinə oraq-çəkic sancıldığı gün
Dağ və daşların bağrı qan oldu
Çox şey dəyişmədi, o gün və bu gün
Hələ də başa düşməyən var, sənə nə oldu?
Sənə səndən başqa kim yandı, kim ağladı?
Soruşduqmu heç, sən qan qusarkən?
Çin işgəncəsi necə ürək dağladı,
Bizdən biri varmı, görən arxanda?...
Ey, dünya! Şeirlər, şüarlar kifayət deyil! Oyan və bizi dinlə!
Şərqi Türkistanın, Qərbi Türkistanın əzilən, yox edilən bir yurdun və kimliyin məzlum səsini dinlə!
Dinsizliyin iki övladı olan kapitalizmi də, kommunizmi də gördük və yaşadıq. Xüsusən də, kommunizmi
biz yaxşı tanıyırıq. Siz sadəcə eşitdiniz. Ancaq onu biz yaşadıq.
Hətta biz o qədər yaxşı tanıyırıq ki, Marks və Lenin belə kommunizmin nəticələrini bizim qədər yaxından
görmədi.
– SON –
ġölə Yüksək ġənlər deyir:
«İstər cəmiyyətimizi, istərsə də cəmiyyətin rəhbərlərini və ümumi quruluşun əyrintilərini sorğu-suala
çəkən, ancaq cəmiyyətin arasında bir müsəlman fərd olaraq «analım naminə mən nə edirəm, nə edə
bilərəm?!», – deyərək ən çox da özünü sorğu-sual edən bir yazıçı kimi tanıdığımız Əminə Şənlikoğlunun
«Çin işgəncəsi»ni böyük həyəcan və zövqlə oxudum.
Hörmətli yazıçını canı dildən təbrik edirəm».
Hüseyn Üzməz nə dedi?
«Əminə Şənlikoğlu … Elə bir kitab yazıb ki, … gecə səhərə qədər yata bilməmişəm.
«Çin işgəncəsi»ni oxuyarkən müsəlmanların çəkdikləri ağrıları qəlbimin ta dərinliklərində hiss etdim.
Onlarla birlikdə yaşadım… onlarla birlikdə öldüm… İşgəncədən gözləri yumurta sarısı kimi yanaqlarından
axan imamın: «İndi gəlirəm, ya Rəsuləllah», – deyərək son nəfəsini verdiyi an göz yaşlarımı saxlaya
bilmədim. Dəqiqələrlə sarsıla-sarsıla ağladım. O məzlumların intiqamını aldıqdan sonra elə bir şərəfli ölümü
mənə nəsib etməsi üçün Rəbbimə yalvardım. Oxuduqlarımdan sonra İslam bir yana, insanlığımdan utandım.
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Bir faciənin romanı…
Bu kitab sadəcə adi bir roman deyil! Hekayə deyil! Xatirə, ya da xəyal məhsulu heç deyil!... Od kimi,
atəş kimi yaşanmış bir həyatdır… həqiqətin özüdür!.
Əminə Şənlikoğlu bu əsəri ilə bütün «əbədi nəzəriyyələri çox geridə qoyub… Bir bulaq kimi axıcı, rəvan,
bir od kimi yaradıcı dildə yazılıb… sünilik, məcburilik, bənzətmə, özünü göstərmə, bəyənilmək həyəcanı
heç yoxdur… ürəkdən gələn bir iman… Dupduru bir ixlas… imisti bir səmimiyyət…
Romanın bir yerində əsərin qəhrəmanı belə deyir:
«Müxtəlif adlardan istifadə etdik!... Ancaq hisslərimiz həqiqi idi!»
Səni ürəkdən təbrik edirəm, mənim mübariz bacım».
Qeyd: Hüseyn Üzməzin dörd səhifəlik təriflə dolu yazısından öz icazəsi ilə hissələr seçilmişdir. Yazının
ardıcıllığı pozulubsa, buradan qaynaqlanır.
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