




















larını  öyrənir.  İnsanlar  öz vicdanı  qarşısında  hesabat  verir.  İnsanlar  öz  zövqlərinin  əsirinə  

çevrilir.  Hətta  insanlar  öz   içərilərində  gizlətdiklərini  də  törətdikləri  əməlləri  ilə  büruzə  

verirlər.  İnsanlar  insanlıq tendensiyasını  istər-istəməz  qəbul  etməyə  çalışır  və  ya  qəbul  

edir.  İnsanlar  olumu,  yaşayışı və  ölümü  anlayır.  İnsan  insandırsa,  insan  olaraq  onu  

bilməlidir  ki,  ...və  onu  dərk  etməyə borclu  olmalıdır  ki,  o,  özünə  arzuladıqlarını  digər  

həmcinsi  olan  insanlara  özündən  qabaq arzulamalıdır. Yaxşılıq  edə  bilmirsə,  pisliyi  heç  

etməməlidir.  Və  ya  əksinə:  özünə  nəyi  bir arzulayırsa,  özgəyə  onu  min  arzulamalıdır.  Bu  

baxımından  bu  kitaba -- “Toxunma,  sınarsan” adlı  kitaba  daxil  olan  əsərlərimin  əsas  

qəhrəmanları,  əsas  obrazları   bu  real  həyatın  ideal yox,  əsl  real  obrazlarıdır.  Həyatın  

mənasına  görə  bu  obrazlar,  bu  qəhrəmanlar  mənim gözümdə  həyatda  olduğu  kimi  görünür,  

düşüncələrimə  görə  həmin  qəhrəmanlar  göründüyü kimi  təsvir  edilir  və  həyatın  görkəmi  

baxımından  isə  təsvir  olunan  obrazların  vasitəsilə insanlığın  daxili  sirləri  açılır.  Hər  kəsin  

yaxşı  əməli  də  var,  pis  əməli  də.  Hər  kəs  öz əməlinə  görə  cavabdehlik  daşıyır.  İnsanlığın  

daxili  sirri  də  elə  burdadır.  “Mərdi  qova-qova namərd  etmək”:  Bu  incə,  böyük,  dərin  

mənalı  bir  el  məsəlidir.  Kitabda  göstərilən qəhrəmanların  üz-üzə  durması  bir  həyat  

səhnəsidir.  

 Adam  var  sözdən  söz  götürür,  adam  var  sözə  söz  qoşur,  adam  var  sözü  söz  

eləyir. Adam  var  sözə  pay  verir,  adam  var  sözdən  pay  alır.  Adam  var  dalaşanda  sözlə  

dalaşır, adam  var  barışanda  sözlə  barışır. 

 Məncə  həyatdakı  adamların  hamısı  bütün  hərəkətlərini   iki  üsulla  yerinə  yetirir.  

Biri fiziki,  digəri  zehni,  biri  bədən  hərəkətləri,  digəri  söz  hərəkətləri  ilə...  Fiziki  bədən 

hərəkətlərinin  geniş  anlamda  izzahı  əzələ-hərəkət  sistemi  ilə  gördüyü  bütün  işləri  və  

sonda... geniş  münaqişə,  müharibə  əməlləri  ilə  açıqlanır.  Söz  hərəkəti  isə  mülayim  tərzdə  

sirayətedici  hərəkətdir.  Söz  hərəkətinin  ən  gözəl  xususiyyəti  onun  insan   

 





















































dan soruşulanda   isə  “dişim-başım  ağrıyır”- deyə   cavab  verirdi.  Bunu  ona  bir  tərəfdən  

Araxlı Qulu,  digər  tərəfdən  isə  onun  özü  məcbur  etmişdir. 

 Lakin  iş  işdir.  Gerçək  hadisəni  gizlətmək  mümkün  deyil.  Xanların  başına  gələn  

hadisə  el-oba,  kənd-kəsək  arasında  ildırım  sürəti  ilə  yayılır.  Əhvalat  oba-oba,  el-el,  

mahal-mahal  uzun  müddət  dil-ağız  söhbətinə  çevrilir.  Tarixləşərək  bu  günə  qədər  gəlib  

çatır. 

 

Bu  yolların  təmiri  

İsti  döydüm  dəmiri 

Öz  kəndində  Qoşnalı 

Basıb  döymüş  Əmiri 

                                                                

        İzacənizlə  və  iştirakınızla  keçək  ikinci  əhvalata.  Aran  cammatının  yenə  dağlara – 

yaylağa gedən  vaxtları  imiş.  Tərəkəmə,  köçəri  həyat  tərzi  keçirən  çobanlar  ehtiyaclarını  

ödəmək  üçün həftədə  bir  dəfə  bazara  bazarlıq  etməyə  gedərdilər.  Bu  əhvalat  elə  bazar  

günü  bazarda  baş verib. 

      Şər-şəbədə,  oğurluq,  dələduzluq  və  s.  pis  əməllərlə  məşğul   olan  bir  neçə  dağ  

adamları aran  adamlarına  bir  neçə  dəfə  sataşmaqla  onların  atını,  malını,  davar-duvarını  

əllərindən  alıb aparırdılar.  Həmin  dağ  adamlarının  gözü  bazarda  Əli  adlı  bir  aranlının  

atına  düşür.  Atı Əlinin  əlindən  şərləməklə  almağa  çalışırlar.  Xüsusi  məqsəd  və  xüsusi  

fəndlə  onlar  atdan yapışıb:  “bu  at  bizimdir,  bunu  itirmişik,  bu  atı  oğurlamısan  və  i.a.  

və  s. ”deməklə  onlar  atı Əlinin  əlindən  alıb  aparmaq  istəyirlər.  Buna  görə  böyük  bir  

mübahisə  yaranır  və...  az  qalır dava  düşsün...  Bu  zaman  ağsaqqallar  məsələni  yoluna  

qoymaq  üçün  işə  qarışmalı  olur.  Şər-şəbədə  edən  və  “at  başı  tutan”  tərəfdən  Əmir  

adlı  bir  kişi,  atının  başı  tutulan  tərəfdən  isə Qoşnalı  adlı  bir  kişi  ağsaqqallıq  etmək  

niyyəti  ilə  aralığa  girir. 

 Mübahisəni  yoluna  qoymaq  və  şəri  kəsmək  üçün  el  adə 





 

 

 

Xanlarla   Əmirin  və  haqqını  qoruyan,  haqla  gedən  xeyirxah  Qulu  ilə   Qoşnalının  

əhvalatları  bu  sonluqla  bitir.  Əhvalat tarixləşib  o  gündən  bu  günə  kimi  yaddaşlara  köçür. 

       Xanlarla  Qulunun,  Qoşnalı  ilə  Əmirin  əhvalatı  sona  yetməyində   dil-ağız  söhbəti 

olmağında  və  ibrətli  bir  tarix  yazmağında  olsun,  əzizlərim,  sizə  xəbər  verim  Dəli  Tərlanla   

Molla Mərdandan... 

     Hə,  əzizlərim,  nəzərinizə  çatdırım  ki,  Qulu  Tərlanın  doğmaca  dayısı,  Qoşnalı  isə  

onun doğmaca  əmisidir.  Bu  səbəbdən  də   Tərlan  özünü   əməli  ilə  isnad  verir  və  onun  

kimliyi  sübut  olunur.  Belə  bir  el  məsəli  də  var  ki,  oğul  ya  dayısına,   ya  da  əmisinə  

oxşayar. Qız  isə  ya  xalaya,  ya  da  mamaya     (bibiyə). 

     Axı,   mən  sizə,  unutmamısınızsa,  Tərlandan  xəbər  verməli  idim.  Odur  ki,  deyim,  

qulaq asın,  könlünüz  şad  olsun... Bəli,  Molla  Mərdanın  əlində,  onun  yabasının  döşündə  

gölə basılmaqla   naçar  qalıb  ölümdən  dönən  Dəli  Tərlan  nəql  olunduğu    kimi   Molla  

Mərdanı tutur.  Əvvəl-əvvəl  onun  başına  yüyən  salır,  sonra  onun  ayaqlarını  üst-üstə  

tuşaxlayır,  daha sonra  isə  onu  atının  quyruğuna   bağlayıb  sürüyür.  Lakin... lakin  ona  bir  

çırtma  da  vurmur. Bu  hadisə  də   Qulu  ilə  Xanların   və  Qoşnalı  ilə  Əmrin  hadisəsinin   

təkrar  bənzəri  olduğu üçün  ağız-ağız,  el-el,  oba-oba,  mahal-mahal  dolaşır.  Hadisə  nəinki  

təkcə  baş  verdiyi  Tamlı kəndində,  hətta  ətraf  bölgələrdə  də   ildırım  sürətilə  yayılır.  

Təkrar-təkrar  dilə-dişə  düşür, ağızda  ağıza  gəzir.  Əhvalat  iştirakçısının  birinə  dərd-qəm,  

töhmət,  xəcalət  gətirir,  digərinə  isə xoş  ad-san,  qürur,  baş  ucalığı... 

    Hadisə  olduğu  kimi   baş  verdiyi  andan  tarixə  düşür. Tarixləşib  yaddaşlara köçür. 

Yaddaşlarınız  korşalmasın.  Amma,  onu  da  sözarası  bildirim  ki,   özü  özünə  edənə  el  

yığılsa edə  bilməz.  Necə  ki,  Xanlar  etdi,  eləcə  də  Əmir  etdi,  Mərdansa   onların  yolunu  

təkrar  etdi. Hələ  üstəlik  özünə  xəsarət  yetirməklə  xəcalətini  onlardan  ikiqat  üstün  etdi,  

artıq  etdi... 

 












































































































































