Tarixin göy qübbəsini işıqlandıranlar
Minilliklərin nəhəngləri
Perikl
Miladdan əvvəl 495-429-cu illərdə yaşamış Perikl Alkmenoid kübar
nəslindən olan sərkərdə və dövlət xadimi olmaqla, Afinanın “Qızıl dövrünə”
başçılıq etmiş və faktiki olaraq bu məşhur şəhər-dövlətin m.ə. 443-429-cu illərdə
taclanmamış kralı olmuşdur. Siyasi cəhətdən radikal xadim olan Perikl
konstitusional islahatları xeyli inkişaf etdirdi, bu Afina demokratiyasının
dolğunlaşmasını xeyli sürətləndirdi. Bu islahatlar 462-461-ci illərdə həyata
keçirilmişdi. O, Spartanın qatı əleyhdarı idi və təəssüf ki, bu düşmənçilik Afinanın
və onun müttəfiqlərini Peloponnes müharibəsinə gətirib çıxardı. Müharibə 431-ci
ildən 404-cü ilədək olan müddətdə davam etdi. Perikl natiqliyi ilə məşhurlaşmışdı.
Fukididin xəbər verdiyi, m.ə. 431-430-cu illərin qışındakı onun matəm nitqi Afina
demokratiyasının prinsiplərinə və dövlət sisteminə ehtiraslı apologiya idi.
Periklin nəsli Afinada yaxşı tanınırdı. Onun atası Mikael dövründə barbar
sərkərdələrinə qalib gəlmiş Ksantipp Afinadan tiran Pisistratidləri qovmaqla,
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dövləti cəsarətlə tiraniyadan azad edən, afinalılara qanunlar və dövlət quruluşunu
qoyan Klisfenin nəvəsi Aqaristaya evlənmişdi. Qadın ərindən tarixlərə düşəcək bir
uşağı – Perikli doğmuşdu. Uşağın yeganə eybi onun başının böyüklüyü və uzunsov
olması idi. Məşhurlaşan Perikl bütün heykəllərində başındakı uzun dəbilqə ilə
təsvir olunur, heykəltəraşlar geyim vasitəsilə bu böyük şəxsiyyətin hesab etdikləri
fiziki eybini beləcə örtmək istəyirdilər. Onun başının quruluşuna istehza edən
şairlər də az olmamışdır.
Perikl uşaq vaxtı musiqi tərbiyəsi almışdır, lira çalmağı öyrənmişdir. Platon
onun müəlliminin mifik xeyirxah kentavr Xiron olduğunu söylədiklərini deyir.
Perikl həmçinin eleyalı filosof Zenonun dinləyicisi olmuşdu. O, burada təbiəti
öyrənməklə məşğul olmuş və digərlərini təkzib etmək elminə yiyələnmişdir. Lakin
ona ən yaxın adam Klazomendən olan Anaksaqor olmuşdu. Müasirlərinin “Zəka”
adlandırdıqları bu adam Periklə uca düşüncə obrazı təlqin edə bilmişdi.
Qabiliyyətli şagird kimi o, təkcə fikirlərin yüksək obrazını deyil, həm də nitqin
yüksəkliyini mənimsəmişdi. Onun sifətinin ciddi ifadəsi, sakit yerişi, geyimindəki
sadəliyi, bütün çıxış vaxtı hətta nəyisə vurğulayanda səsinin tonunu dəyişməməsi
və digər xüsusiyyətləri onun mahir natiq olmasından xəbər verirdi. Belə bir
əhvalatı Plutarx misal gətirir ki, bir nəfər bütün günü meydanda onu söyür və
təhqir edirmiş, lakin Perikl öz işini görməkdə davam etməklə, bu hədyanlığa
dözürmüş. Axşam evinə gedəndə bu adam onun arxasına düşmüş və söyüşlərini bir
an da olsun dayandırmamışdır. O, evinə girəndə, qaranlıq olduğuna görə öz
nökərinə göstəriş verdi ki, əlinə fənər götürsün və həmin adamı evinə qədər
ötürsün.
Gəncliyində Perikl camaatdan qorxurdu, çünki o, tiran Pisistrata çox
oxşayırdı. Xüsusən səsinin məlahətindəki nitqinin yüngüllüyü və sürətindəki
oxşarlıq adamlara qorxu təlqin edirdi. Məşhur olması, nüfuzlu dostlara malik
olmasına görə o, ostrakizmdən qorxurdu və buna görə də ictimai işlərlə məşğul
olmurdu. Axı Afinanın ən görkəmli dövlət xadimləri, polis qarşısında
müqayisəyəgəlməz xidmətləri olmuş adamlar bu cəzadan qaça bilməmişdilər.
Azacıq şübhə, demokratik quruluşun devrilməsi niyyəti kimi qiymətləndirilə bilirdi
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və bu Afinanın istənilən vətəndaşının 10 il müddətinə sürgün edilməsinə səbəb
olurdu. Afinanı alınmaz qalaya çevirmiş Femistokl 471-ci ildə ostrakizmə məruz
qaldıqda, pers çarı Kserksin yanında sığınacaq tapmalı olmuşdu. Perslər üzərində
469-468-ci illərdə üç böyük qələbə çalmış, həm pers donanmasını, həm də quru
qoşunlarını darmadağın etmiş Kimon da Spartaya yürüşün uğursuzluğuna görə
464-cü ildə ostrakizmlə cəzalandırıldı. Belə nəhəng dövlət xadimlərini haqlayan
cəza Perikldən də yan keçməyə bilərdi.
Perikl təkcə gözəl təhsil almamışdı, təkcə əla natiq deyildi, o, tezliklə həm
də istedadlı dövlət xadiminə və sərkərdəyə çevrildi. V əsrin 60-cı illərinin
ortalarında o, siyasi fəaliyyətə başladı və qısa müddətdən sonra Afina
demokratiyasının liderlərindən biri olmaqla, bütün ömrü boyu ona sədaqətlə
xidmət etdi. Məhz onun qrupu daxili idarəetmə islahatını keçirmək təşəbbüsü ilə
çıxış etmişdi, bu isə Afinadakı demokratik sistemi öz zəfərinə çatdırdı. O,
aristokratik

areopaqın

süqutuna

və

Xalq

yığıncağının

funksiyalarının

genişlənməsinə köməklik göstərdi. O, ilk dəfə Helieyanın, 500-lər Şurasının
iclaslarında iştiraka görə və digər vəzifələrə əmək haqqı verilməsini tətbiq etdi. O,
tərəfdarları ilə birlikdə polislərin bərabər ittifaqını Afina dövlətinə çevirmək
siyasətini işləyib hazırladı. Afinalılar Afinanı Elladanın siyasi və mədəni
mərkəzinə çevirmək üçün böyük zəhmət çəkən Periklin fəaliyyətinə tam etibar
edirdilər, onun siyasətini bəyənirdilər. Belə etibarın bariz nümunəsi Periklin 444cü ildən 429-cu ilə qədər birinci strateq kimi yüksək vəzifəyə seçilməsi oldu. Bu
demokratik Afina tarixində yeganə hadisə idi, çünki bu dövlətin əsas konstitusiya
prinsipi vəzifəli şəxslərin hər il seçilməsi idi. Təkcə sıravi vətəndaşlar deyil, yunan
dünyasının görkəmli adamları da Periklin dövlət müdrikliyini və hərtərəfli savadını
yüksək qiymətləndirirdilər. Onun yaxın dostları və məsləhətçiləri sırasına filosof
Anaksaqor, alim Damon, böyük yunan heykəltəraşı Fidi, tarixin “atası” hesab
olunan Herodot daxil idi. Perikl Yunanıstanın ən yaxşı mədəniyyət xadimlərini
həvəslə Afinaya cəlb edirdi. Rəssamlar, heykəltəraşlar, filosoflar, faciə və
komediya yazanlar bir çox şəhərlərdən Afinaya axışırdı. Beləliklə, Periklin
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dövründə müdriklik ilahəsinin adını daşıyan şəhər Yunanıstan mədəni həyatının
mərkəzinə çevrildi.
Afinanın uğurlu xarici siyasəti onun rəqibi Spartanı və axırıncının yaxın
müttəfiqi Korinfi ciddi surətdə qıcıqlandırmaya bilməzdi. V əsrin 40-cı illərinin
sonunda isə afinalılar Qara dənizyanı ərazidə öz ağalıqlarını qurmaq planlarını
həyata keçirməyə başladılar. 437-ci ildə yaxşı silahlanmış eskadra və seçmə hoplit
dəstələri Periklin başçılığı altında Ponta göndərildi. Səfər çox uğurlu oldu, 600
afinalı Xalq yığıncağının qərarı ilə yaşamaq üçün Sinopaya göndərildi və bu şəhər
Qara dənizdə Afina dövlətinin dayaq nöqtəsi oldu. Afina dövlətinin nüfuzu iri Qara
dənizətrafı mərkəzlərdə çox gücləndi, bu geniş əraziyə nəzarət onun bol
resurslarına da nəzarət etmək imkanı yaradırdı. Lakin afinalılar bununla
kifayətlənmədilər və Böyük Yunanıstan yaratmaq yolunda öz nəzərlərini Cənubi
İtaliya

və

Siciliyanın

üzərinə
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Yunanıstanda

Afinanın

hegemonluğunun qurulması Afina dövlətini bütün yunan dünyasının siyasi
birliyinə çevirməklə yanaşı, Spartanın izolyasiyasına səbəb olacaqdı. Bu həm də
Korinfin iqtisadiyyatına ölümcül zərbə vurardı. 440-cı illərin ortalarından afinalılar
öz qərb siyasətlərini planlı qaydada həyata keçirməyə başladılar. 435-433-cü
illərdə afinalılar Kerkira adasındakı qızışan daxili mübarizəyə cəld şəkildə qarışdı
və bu varlı adanı Afina dəniz ittifaqına qəbul etdilər. Yaxşı donanması olan ada
Afina ittifaqının hərbi qüdrətini gücləndirdi. Afina Cənubi İtaliyaya və Siciliyaya
nüfuz etmək üçün 443-cü ildə maraqlı tədbir həyata keçirdi. Dağıdılmış Sibaris
şəhərinin yerində Cənubi İtaliyada ümumyunan koloniyası yaratdı. Kifayət qədər
kolonistlər yığıldı, görkəmli yunan mədəniyyət xadimləri yeni yaşayış yerinə
getmək arzularını bildirdilər. Onların sırasına tarixçi Herodot, arxitektor və
şəhərsalan Hippodam (o, yenicə Pireyi yenidən tikib qurtarmışdı), sofist Protaqor
və yeni şəhərin qanunlarının tərtib edilməsinə öz xidmətini təklif edən filosof
Empedokl daxil idi.
Afina demokratiyasının rəhbərləri xarici siyasət uğurlarını inkişaf etdirərək
yunanlar arasında öz rəhbərliklərini möhkəmləndirmək üçün ümumellin konqressi
çağırmaq ideyasını ortaya atdılar. Plutarx yazır ki, “Perikl xalq qürurunu daha da
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oyatmaq və vətəndaşları böyük işlərə səy göstərməyə təlqin etmək üçün Xalq
yığıncağına təklif verdi ki, harada, Avropada və ya Asiyada, böyük və ya kiçik
şəhərlərdə yaşamasından asılı olmayaraq bütün ellinlər Afinadakı ümumi qurultaya
öz nümayəndələrini göndərsinlər ki, burada barbarlar tərəfindən yandırılmış ellin
məbədləri, qurbanlar barədə məsləhətləşmə aparsınlar. Bu allahlara verilmiş anda
uyğun olaraq, Elladanın xilasına gətirib çıxaracaqdı. Onlar barbarlarla vuruşanda
bu andı dənizdə və dünyada hamının təhlükəsiz üzməsi barədə içmişdilər. Bu
məqsəd üçün afinalılar yaşı 50-dən yuxarı olan iyirmi adam göndərdilər”. Səfirlər
ellinləri Afinaya gəlmək və sülh haqqında və Elladanın birgə hərəkətləri barədə
müşavirələrdə iştirak etmək üçün dilə tuturdular.
Ümumellin konqressinin çağırılması hamıdan əvvəl Afina üçün faydalı idi,
bu onun Yunanıstandakı siyasi nüfuzunu möhkəmləndirərdi, ellinləri Afinanın
yunan dünyasında tanınmış rəhbər olması fikrinə alışdırardı. Təbiidir ki, Sparta və
Peloponnes ittifaqı belə konqressin çağırılması əleyhinə çıxdı, görülən tədbirlər
konqressin çağırılmasına əngəl törətdi və konqress baş tutmadı.
Digər tərəfdən, Sparta da öz nüfuz dairəsini genişləndirirdi. Bir çox qonşu
dövlətlər Peloponnes ittifaqına daxil olmuşdu, Orta Yunanıstanın böyük hissəsi
spartalıların təsiri altında idi.
Yunanıstanda öz quruluşuna və sosial-siyasi istiqamətinə görə iki fərqli
yunan polislərinin hərbi-siyasi blokunun mövcudluğu və onların arasındakı
gərginliyin artması hökmən müharibəyə gətirib çıxarmalı idi. Afina və onun
müttəfiqləri quldarlıq iqtisadiyyatının intensiv formalarını, sənətkarlıq istehsalını,
əmtəə təsərrüfatını, ticarəti inkişaf etdirməyə can atırdı. Sparta və onun əksər
müttəfiqləri isə əksinə əsasən kənd təsərrüfatının, konservativ natural istehsalı
inkişaf etdirməyə üstünlük verirdi. Biz bunu bizim eranın XIX əsrinin 50-ci
illərində Birləşmiş Ştatları təşkil edən Şimal və Cənubun münasibətində də
görürük. Sənaye cəhətdən inkişaf etmiş Şimal demokratiyanın və liberal
iqtisadiyyatın inkişafına, azad əməyə üstünlük verdiyi halda, Cənub patriarxal
münasibətləri qoruyub saxlamağa, qul əməyinə əsaslanan kənd təsərrüfatının
inkişafına, quldarlığın möhkəmlənməsinə çalışırdı və bu qütbvari münasibətlər
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ölkəni vətəndaş müharibəsinə gətirib çıxardı. Müharibə Şimalın qələbəsi ilə
bitdiyindən Ştatlar Birliyinin parçalanmasının, ölkənin ərazi və inzibati
bütövlüyünün pozulmasının qarşısı alındı və quldarlığın ləğvinə, bir daha
bağlanması mümkün olmayan qapı açdı.
Siyasi sferada Afina və Spartanın ziddiyyətləri daha kəskin idi. Afinaya
Yunanıstanda demokratiyanın dayağı kimi baxırdılar, bu demokratiya geniş
vətəndaşlıq dairələrinə, onların Xalq yığıncağındakı fəaliyyətinə əsaslanırdı. Sparta
isə əksinə kübar elementləri, vətəndaşların yuxarı hissəsini özünə cəlb edirdi.
Afinanın ən qatı və barışmaz düşmənlərindən biri Korinf idi, bu da V əsrin
ortalarında onların arasındakı iqtisadi rəqabətlə əlaqədar idi. Korinf Balkan
Yunanıstanının ticarət-sənətkarlıq mərkəzi idi və yunan dünyasının qərbində,
Cənubi İtaliyada və Siciliyada həyati mənafelərə malik idi. Afinanın nüfuzu
artdıqca Korinf onun hərbi yolla məhv edilməsini israrlı qaydada tələb edirdi. Bu
Mikena çarı Aqamemnonun başçılığı altında ellin polislərinin kiçik bir bəhanəyə Menelayın arvadı Yelenanın prins Paris tərəfindən qaçırılmasına görə Kiçik
Asiyadakı İliona hücum etməsi və 10 illik müharibə nəticəsində Troyanı
darmadağın etməyə bənzəyən bir arzu idi. Ziddiyyətləri birdəfəlik və ən sonuncu
siyasət vasitəsi olan müharibə ilə həll etmək üçün tarix boyu istənilən an səbəblər
olmayanda belə, bəhanələr tapılmışdır. Tarixçi Fukidid yazır ki, “ən həqiqi bəhanə
ondan ibarət idi ki, ...afinalılar özlərinin güclənməsi ilə lakedemonyanlara təhlükə
təlqin edirdilər və bununla da onları müharibəni başlamağa məcbur etdilər”.
Hər iki tərəf böyük hərbi-iqtisadi potensiala malik idi, axı Yunanıstanın
polislərinin əksər hissəsi ya Peloponnes, ya da Afina ittifaqının tərkibinə daxil idi.
Onların hərbi qüvvələri və vasitələri Afina və Spartanın sərəncamında idi.
Peloponnes ittifaqının silahlı qüvvələri 60 min hoplitdən və 300 gəmidən ibarət idi.
Afinanın sərəncamında isə 400 trier, 32 min hoplit və 1200 süvari var idi. O
dövrdə bu qüvvələr olduqca heybətli görünürdü. Yunan-pers müharibələrindən
sonra heç vaxt döyüş əməliyyatlarına belə böyük miqdarda döyüşçü və gəmi cəlb
olunmamışdı.
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Döyüş planlarında da ciddi fərqlər var idi. Spartalılar Attika ərazisinə
girməyi və Afina hoplitlərini aldadıb qala divarlarından kənara çıxarmağı və onları
həlledici vuruşda darmadağın etməyi planlaşdırırdılar. Perikl isə müdafiə
taktikasına üstünlük verirdi. O, spartalılara döyüş ustalığında uduzan Afina
hoplitlərini şəhərin divarları arxasında yerləşdirməyi və spartalıların sövq etdiyi
həlledici vuruşda iştirak etməməyi planlaşdırırdı. Başlıca zərbə qüvvəsi yaxşı
silahlanmış Afina donanması olmalı idi. Gəmilərin göyərtəsində həm də güclü
hoplit dəstələri olmalı idi. Donanma Peloponnesi dənizdən mühasirəyə almalı,
desant çıxarmaqla düşməni hücum gözləmədiyi yerdə əzməli idi.
Bütün Peloponnes müharibəsi iki əsas dövrə bölünür: birinci dövr Arxidam
müharibəsi adlanırdı və 431-421-ci illərdə getdi. İkinci dövr isə 415-404-cü illəri
əhatə edir. Birinci dövr başlanğıcında ümumi orduya rəhbərlik edən Sparta çarı
Arxidamın adı ilə adlanmışdı. Müharibə spartalıların müttəfiqi olan fivalıların
Beotiyadakı kiçik Plateya şəhərinə gözlənilməyən hücumu ilə başlandı. Sonra
Arxidamın qoşunları Attika ərazisinə girdi. Bu müharibəni böyük məharətlə təsvir
edən Fukidid yazır ki, “afinalılar tarladan və şəhərlərdən qadın və uşaqları
köçürməyə və digər daşınan əmlakı başqa yerə daşımağa başladılar. Hətta evlərinin
taxta hissələrini məhv edirdilər, xırda buynuzlu mal-qaranı və yük heyvanlarını
onlar Evbeyaya və digər yaxın adalara aparırdılar. Peloponneslilər Attikanın kənd
ərazisini viranə qoyurdular, zəmiləri yandırırdılar, meyvə ağaclarını və
üzümlükləri kəsirdilər ki, düşməni aldadıb, həlledici döyüşə çıxara bilsinlər”.
Hər iki cəbhənin sərkərdələrinin həyata və müharibəyə baxışında da ciddi
fərqlər var idi. Arxidam spartalıları və onların müttəfiqlərini ruhlandırmaq üçün
onlara müraciətində demişdi: “...hər bir dövlətin rəhbər və döyüşçüsü daim özünə
təhlükə gözləməyə borcludur. Müharibənin gedişi naməlumdur və əsasən hücumlar
qəflətən və hissin coşqunluğunda edilir. Çox vaxt az sayda, lakin ehtiyatlı olan
qoşun daha çox saylı düşməni uğurla geri oturdur, çünki bu düşmən özünə
güvəndiyindən döyüşə hazırlaşmamışdı. Müharibədə həmişə ruhən cəsarətli olmaq,
işdə isə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bu vaxt düşmən üzərinə də daha ruh yüksəkliyi
ilə hücum etmək olar və bu həmlə təhlükəsiz olacaqdır. Biz isə müdafiəsi olmayan
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dövlətin üzərinə deyil, müharibəyə gözəl və hərtərəfli hazırlaşmış dövlətin üstünə
gedirik. Gəlin möhkəm əmin olaq ki, afinalılar bizimlə döyüşə çıxacaqlar...
Mübarizə öz nəticəsi ilə sizin əcdadlarınıza və sizin özünüzə ən böyük şöhrət və ya
biabırçılıq gətirəcəkdir... Hər şeydən yaxşı və hər şeydən təhlükəsiz onda olur ki, o
vaxt kişilər çox, onlarda qayda isə bir olur”.
Perikl isə şəhərin müdafiəsini gücləndirməyi vətəndaşlardan xahiş edirdi. O,
spartalıların qasidlərini və elçilərini qəbul etməkdən imtina etdi və bunu onunla
əsaslandırdı ki, artıq onlar Afinaya yürüşü başlamışlar. O, Sparta çarı Arxidamla
dost olduğunu da gizlətmirdi və bildirirdi ki, bundan dövlətə heç bir ziyan
dəyməyəcəkdir. O, adamları cəsarətli olmağa çağırırdı. Bir qayda olaraq Perikl
adamlara təlqin etmək istəyirdi ki, müharibədə üstünlük afinalıların tərəfində
olacaqdır.
Bu müharibəyə qədər afinalılar uzun müddət bir-birlərindən ayrı, öz
tarlalarında yaşamışdılar. Ona görə də onlara bütün evləri ilə birlikdə yaşadıqları
yerdən köçmək çətin idi, həm də Persiya müharibələrindən sonra onlar burada
yenidən məskunlaşmışdılar. Afinaya gəlib çatanda olduqca az adamın yerləşməsi
üçün bina tapıldı, bəziləri öz dostlarının və qohumlarının evində sığınacaq tapdı.
Əksəriyyət isə açıq düzənliklərdə, allahların və qəhrəmanların müqəddəs
yerlərində məskunlaşdılar. Yalnız müharibə adamları belə yaşamağa məcbur
etmişdi. Afinalılar isə elə bu vaxt müharibəyə hazırlaşırdılar.
Perikl hadisələrin belə inkişafını əvvəlcədən görmüşdü, bu onun üçün
gözlənilməz hal deyildi. Əhalinin böyük əksəriyyəti Afinanın möhkəm divarları
arxasında gizlədilmişdi. Bu divarlar spartalılar üçün dəf edilməz idi, çünki
spartalılar

qalaların

mühasirəsi

təcrübəsinə

malik

deyildi,

Afina

möhkəmləndirilmiş rayonu onlar üçün basılmaz bastion idi. Pirey limanı vasitəsilə
Afina əhalisi öz müttəfiqlərindən ərzaq və sursat alırdı, zəif Pelopannes donanması
buna mane ola bilmirdi. Lakin Attika torpaqlarının viran qoyulmasından kəndlilər
əziyyət çəkirdilər, Afinanın ticarət-sənətkarlar dairələrindən ibarət olan əsas əhalisi
isə bu hadisələrə sakit yanaşırdı. Bir ay Attikada qaldıqdan sonra Arxidam öz
qoşunu ilə Peloponnesə qayıtdı. 427-ci ilə qədər olan sonrakı illərdə spartalılar
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müntəzəm olaraq Attikanı viranə qoyurdular ki, bununla Afina hoplitlərini
hiddətləndirsinlər ki, onları aldadıb şəhər divarlarının müdafiəsindən çıxarsınlar və
açıq döyüşdə darmadağın etsinlər. Spartalılar bu məqsədlərinə çata bilmədilər,
lakin onlar Attikaya təsərrüfat cəhətdən böyük ziyan vurdular. Xüsusən meyvə
bağlarına və üzümlüklərə böyük ziyan dəydi, çünki onların bərpası uzun illər tələb
edəcəkdi.
Attikanın xarabazara çevrilməsi Periklin hərbi planında əvvəlcədən nəzərə
alınırdısa, 430-cu ildə qəflətən baş vermiş qorxulu epidemiya – səpmə yatalaq
(bəzi tarixçilər xəstəliyin taun olduğunu hesab edirlər) afinalıların bütün strateji
hesablamalarını alt-üst etdi. Perikl və digər Afina rəhbərləri güman etmirdilər ki,
Attikadan gələn nəhəng sayda qaçqınların, dar, tozlu, su ilə kifayət qədər təchiz
edilməmiş şəhərdə toplaşması dəhşətli xəstəlik əmələ gətirə bilər. Xəstəlik 429-cu
ildə Periklin özünün də həyatına qəsd etməklə, onun ölümündən üç il sonra da
müəyyən fasilələrlə davam etdi və bütün əhalinin dörddə birinə qədərini qəbirə
göndərdi. Həlak olanların arasında 4400 hoplit və 300 süvari var idi. Epidemiya
Afina üçün ciddi nəticələrə səbəb oldu, bu həm hərbi, həm də mənəvi sahəyə aid
idi. Orduda və donanmada, cəmiyyətdə mənəvi şərait yüksək olmadığından
hazırlanmış planları təxirə salmaq lazım gəldi. Afina demokratiyasının rəhbəri olan
Perikl onun qüdrətinin möhkəmləndirilməsi üçün çox böyük işlər görmüşdü, lakin
artıq bu xidmətlər nəzərə alınmırdı və o, kəskin tənqidə məruz qaldı, hətta 430-cu
ildə strateq vəzifəsinə seçilmədi, üstəlik böyük məbləğdə cərimə edildi. Tezliklə o,
özü epidemiyanın qurbanı oldu. Plutarx yazır ki, “xəstəlik vətəndaşların bədəninə
və ruhuna zərərli təsir göstərdi, onlar Periklin üstünə hiddətləndilər. Xəstəlikdən
dəli olan adamlar həkimi, ya da atasını təhqir edən kimi, afinalılar Periklə onun
düşmənlərinin təhriki ilə pis münasibət göstərməyə başladılar. Onun düşmənləri isə
deyirdilər ki, xəstəliyi şəhərdə kənd əhalisinin toplaşması əmələ gətirmişdir. Yay
dövründə çoxları bir yerdə komalarda və dar tövlələrdə yaşamağa məcbur
olmuşdular”. Sparta Afinanın ağır vəziyyətindən istifadə edib, Afina dəniz
ittifaqını parçalamağa cəhd etdi, bir sıra şəhərləri bu ittifaqdan çıxmağa təhrik etdi
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və buna nail oldu. Bu isə müharibənin uzanmasına, Afinanın məğlubiyyətinə səbəb
oldu. 404-cü ildə Afina məğlub oldu.
Perikl dövlət xadimi kimi özünə müəyyən davranış qaydaları müəyyən
etmişdi, bütün həyat tərzini dəyişmişdi. O, şəhərdə bircə yolla meydana və Şuraya
gedirdi. O, nahara dəvətlərdən və dostluq görüşlərindən imtina edirdi. Bütün uzun
müddətli siyasi fəaliyyəti dövründə o, heç bir dostunun evinə qonaqlığa
getməmişdi. Tək bircə dəfə onun gənc qohumu evləndikdə o, ziyafətdə iştirak etdi
və şərab nəziri verilməyə başlayanda oranı tərk etdi. Adamlar arasında açıq-saçıq
münasibət olan yerdə şöhrət qazanmaq istəyən şəxslər müəyyən rahatsızlıqla
üzləşir. Perikl xalqa qarşı münasibətdə də özünü belə aparırdı. Daim onlarla
olmaqla adamların gözünü yormamaq üçün o, vətəndaşların arasında müəyyən
fasilələrdən sonra olurdu, hər şey haqqında danışmırdı və Xalq yığıncağında hər
dəfə çıxış etmirdi. Özünü mühüm məsələlər üçün saxlayırdı, digər məsələləri isə öz
dostları və göndərdiyi digər natiqlər vasitəsilə çatdırırdı.
Perikl təkcə istedadlı dövlət xadimi və sərkərdə deyildi, təbiət onu qeyri-adi
natiqlik qabiliyyəti ilə mükafatlandırmışdı. O, öz çıxışını musiqi instrumenti kimi
sazlayırdı, hər bir nitqini həyat ukladına və fikirlərin yüksək obrazlı tonuna
uyğunlaşdırırdı, öz natiqliyinə çox vaxt təbiət haqqındakı elmdən də nəsə qatırdı.
Platon deyirdi ki, “həmin fikir yüksəkliyini və bütün cəhətləri üzrə kamilliyi
yaratmaq qabiliyyətini o, bu təlimdən çıxarır və bundan söz sənəti üçün bütün
faydalı olanları götürməklə öz təbii qabiliyyətlərinə əlavə edir”. Bunlara görə o,
bütün natiqləri ötüb keçmişdi. Bu səbəbə görə ona məşhur ləqəb verilmişdi, şəhəri
bəzəyən tikililərə görə isə o, “Olimpiyaçı” adlandırılmışdı.
Perikl xalqı çox məharətlə idarə edirdi, ona başlıca olaraq ümid və qorxu ilə
təsir göstərirdi. Bu iki sükanla o, həm xalqın inadkar özündən razılığını ram edir,
həm də ruh düşkünlüyü yarandıqda, onları həvəsləndirir və təsəlli verirdi. O, sübut
etdi ki, Platonun sözləri ilə deyildiyi kimi, natiqlik qabiliyyəti könülləri idarə
etmək elmidir və onun başlıca vəzifəsi müxtəlif xarakterli və ehtiraslı adamlara
düzgün yanaşmaq bacarığından ibarətdir, necə ki, könülün hansısa tonunu və səsini
çıxartmaq üçün çox məharətli əlin toxunması və ya zərbəsi lazımdır. Lakin bunun
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səbəbi sadəcə olaraq sözün qüdrəti deyil, Fukididin dediyi kimi, onun həyatının
şərəfi və ona olan etibar idi. Hamı onun təmənnasız və sayılan olmamasını
görürdü. Baxmayaraq ki, şəhəri böyükdən daha böyük və daha varlı etmişdi,
qüdrəti ilə çoxlu çarları və tiranları keçmişdi, o, öz var-dövlətini atasının ona
qoyub getdiyindən bir draxma da artırmamışdı.
Periklin ən məşhur nitqi Peloponnes müharibəsində həlak olmuş (431-430cu illərin qışı) afinalıların dəfn mərasimində söylədiyi nitqidir. Bu çıxışda onun
yüksək düşüncə tərzi özünü açıqca ifadə edir, sözlər və ifadələr də bu yüksək
fikirlərə uyğun olaraq seçilir. Afinalılar həmin qışı ümumxalq xərci hesabına bu
müharibədə ilk həlak olanların dəfn mərasimini keçirdi. Əvvəllər ümumi qaydaya
görə döyüşçülər həlak olduqları döyüş sahəsində dəfn edilirdilər, Solon dövründə
yaranmış müstəsna kimi Afina qaydası mövcud idi. Yunan-pers müharibələrindən
sonra həlak olanlar üzərində nitq söyləmək bu qaydaya daxil edilmişdi. Perikl öz
çıxışına əcdadlardan və perslərlə müharibələrdə qəhrəmanlıq göstərmiş atalardan
başlayır və qeyd edir ki, “məhz onlar (əcdadlar) əsrlərlə bu torpaqda yaşayıb
nəsildən nəslə igidlik göstərərək onu bu günlərə qədər azad saxlamışdır. Buna görə
də onlar tərifə layiqdirlər, daha layiq olanlar isə bizim atalarımızdır, çünki qəbul
etdikləri irsin üzərinə öz zəhmətlərini əlavə etməklə bugünkü bizim qüdrətimizi
əmələ gətirdilər və onu bizə qoyub getdilər”. O, Afinanın dövlət quruluşunun
üstünlüklərinə diqqəti yönəldir: “Bizim dövlət qaydalarımız yad adətlərə
əsaslanmır. Biz özümüz daha çox nümunə göstəririk, nəinki kimisə təqlid edirik.
Bizim quruluş xalq hakimiyyəti adlanır, çünki xalqın azlığına deyil, çoxluğuna
arxalanır. Bizim qanunlar özəl işlərdə bizə bərabər imkanlar verir. Bizdə hər kəsə
xidmətinə görə hörmət edilir və tərəfdarların müdafiəsi heç də şəxsi igidlikdən çox
müvəffəqiyyət gətirmir, rütbənin kiçikliyi kasıbların dövlətə xidmət göstərməsinə
mane olmur. Biz ictimai işləri sərbəst aparırıq, gündəlik qayğılarda bir-birimizə
şübhəlilik göstərmirik, kimsə öz məmnuniyyətinə görə bir şey edəndə buna
hiddətlənmirik... Özəl həyatda zülmü görmədiyimizdən, biz ictimai həyatda
qanunsuzluqdan dəhşətə gəlirik və həmişə hakimiyyət verilmiş adamlara və
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qanunlara, qanunlardan isə xüsusən incidilənlərin xeyrinə olanlara tabe oluruq.
Yazılmamış olduğundan onları pozanlar daha ağır biabırçılığa məruz qalır”.
Öz ölkəsinin hərbi qüdrətinə, hərbi qayğılarına gəldikdə Perikl bu məsələdə
də düşmənlərindən kəskin surətdə fərqləndiklərini bildirir və qeyd edir ki,
“Dövlətimizi biz hamıya açırıq və heç bir təqiblə əcnəbilərə bizi görməkdə və
tanımaqda mane olmuruq, çünki biz qətiyyən qorxmuruq ki, düşmən bizdə nəyisə
görüb ondan istifadə edəcəkdir. Biz gizli hazırlıq və hiyləgərliklə deyil, daha çox
bizə məxsus olan cəsurluqla, açıq hərəkətlərimizlə güclüyük”. Perikl göstərir ki,
adamlar bizdə öz ev işləri barədə, dövlət işləri barədə eyni vaxtda qayğı göstərirlər.
Sonra o, spartalıların öyündüyü lakonik danışıq tərzinə də öz münasibətini bildirir
və qeyd edir ki, “biz çalışırıq ki, özümüz hərəkətimizi düzgün fikirləşək və ya
qiymətləndirək və güman etmirik ki, sözlər işin ziyanınadır. Lazım olan işdən
yapışıb, onu əvvəlcədən sözlərdə aydınlaşdırmayanda ziyanlı olur”. O, afinalılara
daim xidmət göstərməyə hazır olduğunu vurğulayır və deyir ki, “xidmət göstərən
daha etibarlı dostdur”. Perikl bu cəhətləri yekunlaşdıraraq qeyd edir ki, “mən elan
edirəm ki, bizim dövlətimiz Elladanın məktəbidir” və əlavə edir ki, bu heç də boş
tərif deyildir, əsl həqiqətdir, bunu dövlətin öz xüsusiyyətləri ilə qazandığı gücü
təsdiq edir.
Sonra o, döyüşdə ölənlərin qəhrəmanlığına xoş sözlər deməyi unutmur və
qeyd edir ki, “mən güman edirəm ki, kişi igidliyinin ilk əlaməti və axırıncı təsdiqi
məhz belə sonluq olur”. Vətən uğrunda müharibədə xeyir şəri silib təmizləyir,
ümumi fayda hər kəsin ayrıca ziyanını örtür. Döyüşçülər haqqında deyir ki, “onlara
düşməni dəf edəndə həlak olmaq, geri çəkilib xilas olmaqdan gözəl görünür”.
O, dövlətin gücünə hər gün nəzər dikməyi, onu sevməyi məsləhət görür və
onun yolunda öz borcunu yetirənlərin gözəl şəriklik yaratdığını – öz həyatlarını
verdiklərini və hər birinin özü üçün qocalmayan tərif və ən şərəfli qəbir tapdığını
deyir və qeyd edir ki, “indicə uyuduqlarını deyil, daha çox onların şərəfi
unudulmayan yerdə - gələcək nəsillərin hər bir sözündə və işində tapacaqlar.
Görkəmli adamların qəbri bütün torpaqdır və onlar haqqında təkcə vətənindəki
qəbirüstü yazılar deyil, həm də hər bir adam haqqında yazılmamış xatirə hətta yad

13

ölkələrdə də danışır. Onların işi haqqında deyil, daha çox onların ruhu haqqında
xatirə”. Sonra o, bu igidlərin öz həyatlarını əsirgəmədiklərini qeyd edərək göstərir
ki, “axı məğrur insan üçün qorxaqlıqda alçalma ölümdən daha acıdır, çünki ölüm
ona möhkəmliklə və ümumi xeyir naminə ümidlə getdikdə hiss olunan olmur”.
Sonra o, insan ləyaqəti və şərəfini qiymətləndirərək deyir ki, “təkcə şərəf yanğısı
sönmür”. Dul qalmış qadınlara isə məsləhət görür ki, onlar qadın təbiətinə xas
olanlardan zəif olmasınlar.
Müharibənin ilk ilinin qışında baş vermiş bu dəfn mərasimi Periklin kiçik bir
nitqi hesabına və Fukididin qələmi ilə bəşəriyyət tarixinin görkəmli hadisələrindən
birinə çevrildi. Natiqliyi daim Periklə böyük üstünlük verirdi. Bir dəfə Sparta çarı
Arxidam Fukididdən kimin, onun ya Periklin güləşdə məharətli olduğunu
soruşduqda, Fukidid demişdi: “Güləşdə mən onu yıxanda gah o, deyir ki, o,
yıxılmadı, bununla hesab olunur ki, o, qalibdir və bunu görənlərin hamısını da öz
sözünə inandırır”.
Hərbi strateq kimi Perikl özünün ehtiyatlılığı ilə məşhurlaşmışdı. Döyüş
qorxulu olduqda və nəticəsi şübhəli göründükdə o, könüllü olaraq vuruşa girmirdi.
Bir dəfə bir məşhur afinalı əvvəlki qələbələrindən ilhamlanaraq dövləti yeni silahlı
münaqişəyə cəlb etmək istədikdə, Perikl onu bu niyyətindən uzaqlaşdırmağa
çalışdı və Xalq yığıncağında bu məşhur kəlamını dedi ki, əgər o, Perikli eşitməsə
də, ən ağıllı məsləhətçini – zamanı gözləsə hər halda səhv etməyəcəkdir. Periklin
yürüşləri içərisində Xersonesə yürüşü xüsusi yer tutur, çünki həmin əməliyyat
orada yaşayan ellinlərə xilas bəxş etdi. O, buraya təkcə min afinalı kolonist
gətirməmişdi, həm də frakiyalıların hücumuna qarşı maneə yaratmışdı. Xaricdə isə
Perikl Peloponnes ətrafına möcüzəli yürüşü ilə məşhurlaşdı. O, sahilin böyük
hissəsini viran qoydu və hoplitlərlə ölkənin içərilərinə doğru irəlilədi. Ponta böyük
eskadra ilə gələn Perikl ətrafdakı barbar xalqlara öz hərbi qüdrətini nümayiş etdirdi
və göstərdi ki, afinalılar haraya istəyirlərsə oraya da üzürlər və bütün dənizi öz
ağalıqları altında saxlayırlar. Lakin onun başlıca qayəsi dövlətin gücünü mövcud
ərazilərin müdafiəsi və möhkəmləndirilməsi hesabına qoruyub saxlamaq idi. Və
hesab edirdi ki, Spartanın qüdrətinin yüksəlməsini dayandırmaq üçün bu kifayət
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qədər mühüm işdir. O, afinalıların qüvvəsini Elladada saxlamaqda da düzgün
hərəkət edirdi.
Periklin bəzi siyasi qərarlarını arvadı Aspasiyanın təsiri altında qəbul
etdiyini iddia edirdilər. Xüsusən Samos yürüşü guya arvadının xatirinə meydana
gəlmişdi. Aspasiya Miletdə doğulmuşdu, ona görə də əcnəbi – metek hesab
olunurdu. Perikl bu ağıllı qadına vurulmuşdu. Dövlət işlərindən baş çıxaran bu
qadın o qədər də hörmətli olmayan sənətə malik idi – o, yüngül əxlaqlı qızların
himayəçisi idi. Belə söhbət gəzirdi ki, Periklin ölümündən sonra bu qadınla bir
qaramal alverçisi yaşayır. Lakin onun fərqləndirici xüsusiyyəti natiqlik qabiliyyəti
idi. Düzdür Periklin qanuni arvadı olmuşdu, ondan iki oğlu da var idi. Perikl
onunla birgə həyatın qeyri-mümkünlüyünə əmin olduqdan sonra arvadının razılığı
ilə onu başqasına ərə verdi və sevdiyi Aspasiyaya evləndi. Samosa yürüşünü də
guya Perikl Aspasiyanın xahişi ilə Miletdən ötrü başlamışdı. Perikl bu döyüşdə
gözəl qələbə çaldı, özünün 44 gəmisi ilə yetmiş düşmən gəmisini darmadağın etdi.
Mühasirənin doqquzuncu ayında isə samoslular təslim oldular. Perikl onların
üzərinə böyük təzminat qoydu. Samos tarixçisi afinalıların qəddarlığı barədə
məlumat verir, lakin bunu başqa tarixçilər təsdiq etmirlər.
Samosun təslim edilməsindən sonra Perikl çox qürrələnirdi ki, Aqamemnon
on ilə barbar şəhərini götürdü, ona isə ən güclü ionlulara qalib gəlməyə doqquz ay
kifayət etdi. Doğrudan da qələbənin əhəmiyyətini azaltmaq olmaz. Fukididin
yazdığı kimi, samoslular az qala afinalılardan dənizdəki hökmranlığı almışdılar.
Sonra Perikl Kerkiraya digər, daha böyük eskadra göndərdi və bu peloponneslilərin
ciddi hiddətinə səbəb oldu. Beləliklə də Peloponnes müharibəsi başlandı və bu
Periklə qarşı ittihamların yaranmasına səbəb oldu.
Ən ağır ittiham ondan ibarət idi ki, heykəltəraş Fidi Periklin tapşırığı ilə
ilahə Afina Qiqiyanın qızıldan heykəlini hazırlamağa başladı. Periklin dostu
olduğuna görə Fidi onun yanında xüsusi hörmətə malik idi. Buna görə də onun çox
sayda şəxsi düşmənləri və paxıllığını çəkənləri var idi. Fidinin köməkçilərindən
biri çuğulçuluq etdi və xalq ona inandı. Perikl dustaqxanaya salındı və orada
xəstəlikdən öldü. Elə həmin vaxt Aspasiyaya qarşı da namussuzluqda ittiham
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edilməklə, məhkəmə prosesi başlandı. Bir komik şair Aspasiyanı həm də onda
ittiham edirdi ki, onun yanına azad qadınlar gəlir və onları Periklə görə qəbul edir.
Periklə qarşı şübhələr yarandı və onu pul mənimsəməkdə, vəzifə cinayətində
günahlandırdılar. Aspasiyaya gəldikdə Perikl onun əfv edilməsinə nail ola bildi.
Esxilin sözlərinə mühakimə vaxtı o, çox göz yaşları axıtmışdı. Fidi işindən sonra
onun mövqeyi büdrədikdə, məhkəmədən qorxduğuna görə o, közərən müharibə
alovunu yavaş-yavaş yandırmaqla ümid edirdi ki, ittihamlar dağılacaq, paxıllıq
sakitləşəcək, böyük hadisələr və təhlükələr vaxtı vətəndaşlar ən hörmətli və
nüfuzlu adam kimi ölkəni təkcə ona etibar edəcəklər. Guya bu səbəbə görə o,
spartalılara güzəştə getməmişdi. Müharibə tonqalının alovlanmasında bəlkə bu
amil də müəyyən rol oynamışdı, lakin onlarla digər mühüm səbəblər və motivlər
arasında bu o qədər də ağlabatan görünmür.
Perikl müharibənin ilk illərini və dəhşətli epidemiyanın başlanğıc dövrünü
yaşamalı oldu. Bu bədbəxtliklər afinalıları Periklə qarşı hiddətləndirmişdi. Lakin
onları sakitləşdirmək asan iş deyildi. Vətəndaşlar əllərindəki kiçik daşlarla onun
əleyhinə səs verdilər, onu vəzifədən məhrum etdilər və iri pul cəriməsi qoydular.
Lakin xalqın həyəcanı uzun sürmədi və Periklə vurduqları zərbədən sonra onların
hiddəti soyudu. Lakin öz evində onun vəziyyəti ağır idi. Epidemiya vaxtı o, çoxlu
yaxın adamlarını itirmişdi, çoxdan davam edən ailə münaqişəsi onu ciddi narahat
edirdi. Onun oğlanlarından biri və gəlini özlərini çox pis aparırdı. Həmin oğlu
Ksantipp atasının adından istifadə edərək dələduzluq etmişdi və ata öz oğlu ilə
məhkəmə prosesi başlatdı. Onlar ölənə kimi barışmaz düşmən kimi qaldılar.
Lakin bu bədbəxtliklər Periklin ruhun böyüklüyünə və möhkəmliyinə xələl
gətirə bilmirdi. O, əvvəlcə bacısını, yeznələrini, dostlarını, köməkçilərini itirmişdi,
axırda isə qanuni oğlanlarından axırıncısını – Paralı itirdi. Bu faciə onu sındırdı.
Afinalıların Periklə yazığı gəldi və onu natiqlik tribunasına və strateqlər
binasına çağırdılar. Lakin Perikl dərddən evdə yatırdı və yalnız dostları onu
meydana getməyə dilə tuta bildilər. Xalq ona qarşı olan haqsızlığı bağışlamağı
xahiş edirdi və Perikl bir daha işlərin idarə olunmasını öz üzərinə götürdü və o,
strateq seçildi. Elə bundan az sonra o, qanunsuz doğulmuş uşaqlar barədə qanunun
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ləğv edilməsini tələb etdi, hansı ki, vaxtilə bu qanunu özü təklif etmişdi. O,
istəyirdi ki, varislərinin olmaması ucbatından onun nəsli və adı bütünlüklə
kəsilməsin. Bu qanuna görə həm atası, həm anası Afina vətəndaşı olanlar, Afina
vətəndaşları hesab olunurdu.
Yoluxucu xəstəlik Perikli də sirayətləndirdi, lakin xəstəlik onda kəskin
xarakter daşımırdı. Ancaq onun xəstəliyi uzanırdı. Perikl ölüm ayağında olanda
onun yanında vətəndaşların ən yaxşıları və sağ qalmış dostları oturmuşdular. Onlar
strateqin

yüksək

keyfiyyətləri

və

siyasi

qüdrəti

barədə

danışır,

onun

qəhrəmanlıqlarını və götürdüyü trofeylərin miqdarını sadalayırdılar. Onlar belə
söhbət edəndə güman edirdilər ki, o, şüurunu itirmişdir. Perikl isə onları diqqətlə
dinləyirdi və bunların başqa sərkərdələrə də məxsus olduğunu bildirib özünün ən
şərəfli və mühüm xidmətini yada saldı: “Heç bir Afina vətəndaşı mənə görə qara
plaş geyinməmişdir”. Başqa sözlə onun əməlinə görə heç kəs matəm paltarı
geyinməyə məcbur olmamışdı.
Perikl uzun müddət ərzində belə yüksək vəzifəni tutanda heç vaxt öz
iradəsini nə paxıllığa, nə qəzəbə təslim etməmişdi və heç kəsə barışmaz düşmən
kimi baxmamışdı. Olumsuzluğa keçdikdən sonra afinalılar Perikl barədə
məhəbbətlə düşünürdü. Bu adamda təvazökarlıq ləyaqət hissi ilə, böyüklük
mülayimliklə vəhdətdə idi. Onun gücü dövlət quruluşunun xilas edici dayağı, bu iri
gəminin xilas lövbəri idi. Ölkənin üzərini ağır bədbəxtliklər alanda o, igid döyüşçü
kimi Afina uğrunda qəti mübarizəyə girişdi, bu şəhər-dövlətə “qızıl dövrü” bəxş
etməklə tarixin ən nəhəng şəxsiyyətlərindən biri olduğunu təsdiq etdi. Perikl
inkişaf yoluna düşmüş bir xalqı idarə edirdi və bu böyük vəzifənin həyata
keçirilməsində öz əzəvolunmazlığını sübut edə bilmişdi. Perikl Afinanı nəhəng
məbədlərlə və gözəl ictimai binalarla bəzədi. Bir insan kimi böyüklüyünü həm də
dövlət xadimi kimi əli təmiz olmasında göstərdi. Elə bil ki, bütün əməllərində o,
özü ilə müqayisə edilmə üçün başqa görkəmli şəxsiyyətlərə də elə bir şans qoymaq
istəmirmiş.
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Böyük Aleksandr
Dünyanın və tarixin ən böyük sərkərdəsi, dahi fatehi sayılan Makedoniyalı
Aleksandr özündən sonra gələn tarixi şəxsiyyətləri elə vurğun etmişdir ki, heç kəs
özünü onunla müqayisə etmək cəsarətində də olmamışdır. Hannibal onu tarixdəki
ən istedadlı sərkərdə hesab etmiş. Qay Yuli Sezar İspaniyada Aleksandrın
heykəlini görəndə ağlamışdır ki, çox tez həyatdan gedən və dünyanı fəth edən bu
adamla müqayisədə hələ heç nə etməmişdir. İsveç kralı XII Karl Aleksandr kimi
yaşamamağa heyifsləndikdə, fatehin gənc yaşında olduğunu yada salanlara
demişdir ki, həmin qısa müddətdə o, dünyanı zəbt edə bilmişdir. Aleksandr ilk dəfə
müdaxilə etdiyi Persiya monarxiyasının sərhədlərindən uzağa gedərək, qarşısındakı
bütün maneələri dağıtmış, Afrikada və Asiyada o vaxta qədər avropalının ayağı
dəymədiyi ucsuz-bucaqsız torpaqları tutmuşdur. Onun nəhayətsiz iddiaları, strateji
düşüncələri, döyüşdə dəlisov igidliyi və inadkarlığı min illər keçsə də adamı
heyran etməyə bilmir. Lakin həm də o, ziddiyyətli şəxsiyyət olmuşdur, bəzi
xüsusiyyətləri isə adamlarda ikrah hissləri doğurur. Bu mürəkkəb insan təbiətində
olduqca müxtəlif keyfiyyətlər birləşmişdir. Bu müxtəliflik onun şəxsiyyətinin
titanik miqyasına uyğun gəlir.
Makedoniya çarının həyatı və fəaliyyəti o qədər nadir hadisələrlə doludur ki,
bu epik tablonu təsəvvür və dərk etmək də asan iş deyildir. Biz diqqət yetirəndə
onun fikirləri və əməllərində məntiqi əlaqəni, hər bir şəraitə və şərtlərə yalnız ona
məxsus olan reaksiyanı görürük. Hər bir real hadisədə onun davranış tərzini
öyrəndikdə, bu adamın özü qarşısında hansı məqsədlər və niyyətlər qoyduğunu
görə bilirik. Onun fikir, düşüncə gedişləri də böyük sərkərdə və dövlət xadiminin
şəxsiyyətini açmaqda xeyli köməklik göstərir. Lakin Aleksandrı bütünlükdə dərk
etmək olduqca çətindir, çünki o, özü nə siyasi, nə mənəvi sferalarda şərti hədləri
tanımırdı, bu çarın tarixi fəaliyyəti də müddət etibarilə qısa dövrü əhatə etsə də,
hadisələr çoxluğuna və onların tarix və dünya üçün əhəmiyyətinə görə onunla
müqayisəyə yarayan ikinci bir analoq tanımır. O, Böyük Tarixə mənsubdur, qalan
hər şey nisbidir. Ona görə də bu təkrarolunmaz şəxsiyyət barədə xırda ştrixlərdə
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tarixə və dünyanın sifətinə öz damğasını vurmuş fatehin həyatını öyrənmək də
müəyyən köməklik edə bilər. Keçmişin hadisələrinin təsviri isə gələcəyə ibrət
məqsədini daşımağa xidmət edir.
Elladanın şimali-şərqində Makedoniya adlı bir ərazi var idi və burada
yaşayan xalq dünyaya bütün dövlətin ən böyük fatehlərindən biri olan Böyük
Aleksandrı vermişdir. Bu vilayətin paytaxtı Egi şəhəri iki dünyanın – ellin və
barbar dünyasının sərhəddində, Avropa ilə Aralıq dənizinin arasında yerləşirdi.
Makedoniyalılar bu dünyaların hər ikisinə aid idilər. Dəniz isə adamlara səadət
verirdi, onları öz nəhayətsizliyinə çağırırdı, yaradıcı insanlarda enerji axını
oyadırdı. Dəniz mütləq gözəllik və harmoniya hissləri təlqin edirdi. Bu, şəhər
əhalisinə xas olan ünsiyyətə şərait yaradırdı və Aralıq dənizi şəhər həyat tərzinin
üstünlüyünü açaraq bəşəriyyətə öz qiymətli hədiyyəsi olan urbanizmi verdi.
Egeidada çiçəklənən şəhərlər meydana gəldi. Hər şey onlara kömək edirdi: həm
açıq məkan, həm cazibədar guşələri olan gözəl peyzajlar. Bütün bunlar birlikdə
yüksək harmoniya yaradırdı, əməksevərlik və zəriflik, borc və azadlıq, düşüncəlilik
və fantaziya, təbiilik və gözəllik birlikdə özünü biruzə verirdi. Ellin
mədəniyyətində də biz sevinc və ehtirası, məhəbbət və nifrəti bir yerdə görürük.
Bu dövrdə bütün yeniliklər doğulurdu, görünməmiş incilər yaranırdı, siyasi
ideyalar fədakar igidliklərdə təcəssüm olunurdu, biliklər elmə çevrilirdi, sənət və
texnika inkişaf edirdi. Hər bir nəsil özündən əvvəlkini mənəvi zənginlikdə,
kamillikdə, ağıl və cəldlikdə geridə qoyurdu, insan öz inkişafının pillələri ilə daha
yuxarıya qalxırdı. Bir-birilə rəqabət aparan yunan şəhər-dövlətləri və ya polisləri
bu coşqun fəaliyyət və ehtirasların baş alıb getdiyi səhnə rolunu oynayırdı.
Ellinlərdə heç vaxt vahid dövlət olmamışdı.
Makedoniya gəmi qayırmaq üçün ağac materialı verən geniş meşələrə malik
idi və makedoniyalıların iki limanı var idi. Egeida ellin dünyasını təmsil edirdisə,
Balkanlar örtülü dünyanın, kənd şəhərə qarşı duran kimi barbar dünyasını təmsil
edirdi və onların arasında ziddiyyətlər mövcud idi. Geridə qalmış Balkanlardan
fərqli olaraq Egeida öz inkişaf zirvəsinə çatmışdı. Onlar zaman və inkişaf
dərəcəsinə görə bir-birindən fərqli idilər. Bu iki dünyanın arasında olanlar daha
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təhlükəli vəziyyətdə idilər. Ellin sivilizasiyası makedoniyalıları uda bilməmişdi.
Ellinlərin həyatı indi bu qonşuların öz yaşayışı olmağa başladı. Ona görə də
Aleksandrda güclü ellin mədəniyyətini qəbul etmək qabiliyyəti yarandı.
Makedoniyalılar qərbdə yaşayan illiriyalılardan və şərqdə yaşayan
frakiyalılardan fərqlənməklə, ayrıca yer tuturdular. Onlar özlərini tam müstəqil
xalq kimi göstərirdilər, ellinlərin kəndli qohumları idilər. Onlar yunan dilini asan
başa düşür, həm şifahi, həm də yazılı nitqdə işlədirdilər. Lakin ellinlər
makedoniyalıları öz qohumları hesab etmirdilər və əksinə, makedoniyalıların
məişəti də ellinlərinkindən kəskin surətdə fərqlənirdi. Onlar işgüzar yunanlardan
fərqli olaraq ləng idilər. Makedoniyada siyasi həyat ölü kimi idi, nə siyasətçilər, nə
partiya rəhbərləri, nə natiqlər, nə demaqoqlar var idi. Burada ov və ziyafət xüsusi
yer tuturdu. Burada və qonşu Frakiyada yaxşı şərab düzəldirdilər. Yunanlardan
fərqli olaraq makedoniyalılarda bütün işlərdə qadınlar kişilərlə bərabər iştirak
edirdi. Hökmlülüyünə, enerjisinə və xarakterinə görə qadınlar kişilərdən geri
qalmırdı.
Makedoniyanın təbiəti və iqlimi, həmçinin coğrafi amillər burada yaşayan
əhalinin çalışqanlığını və əməksevərliyini xeyli dərəcədə meydana gətirmişdi.
Burada bir-birilə mübarizə aparan üç qüvvə var idi: çar, varlılar və azad icma
üzvləri. Daxili siyasətdə geniş xalq kütləsi mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi.
Makedoniyalılar lap əvvəldən öz yazılarını yaratmaqdan imtina etdilər və
yunan yazısını götürməklə, onlar əbədi dil kimi qonşularının dilini qəbul etdilər.
Makedoniyanın fərasətli çarlarından birincisi olan I Aleksandr Filellin (“ellinlərin
dostu”) ləqəbini daşıyırdı. I Aleksandr ellinlərə məhəbbətini yunanların perslərə
qarşı qəhrəman mübarizəsi vaxtı göstərmişdi. Bu mübarizə Elladanın qələbəsi ilə
nəticələnmişdi. O, incəsənətin himayəçisi idi və şair Pindar onun qonağı olmuşdu.
Çar Arxelay ellinlərə olan məhəbbəti ilə daha çox fərqlənirdi. Onun dövründə
liman şəhəri Pella paytaxt oldu. Yevripid ömrünün son illərini Pellada keçirmişdi.
Bu məsələdə çar III Perdikka da ondan geri qalmırdı. Əhalinin ellinləşdirilməsinə
Filipp çar taxt-tacına çıxana qədər ardıcıl qaydada cəhd edilmişdi. Bu hər şeydən
əvvəl özünü incəsənətdə, fəlsəfədə, praktiki sahələrdə - təbabətdə, texnikada, hərbi
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işdə və vergi sistemində göstərirdi. Lakin yunan polisinin vətəndaş həyatı
makedoniyalılara yad olaraq qalırdı. Yunanlara qarşı mübarizə onlara oyadıcı,
ruhlandırıcı təsir göstərirdi. Bu mübarizə Makedoniyanın birləşməsində və onun
qüdrətli dövlətə çevrilməsində mühüm stimul oldu.
Makedoniyanı daxili münaqişələr taqətdən salırdı, qonşu tayfalar da ona
hücum edirdi. Şərqdən, qərbdən və şimaldan barbar dalğaları ölkəni doldurmalı idi.
Bütün bu bədbəxtliklər altı yaşlı çarın himayəçisi olan gənc Filippin üzərinə düşdü.
Böyük strateq və hərbi islahatçı Epaminondun vaxtında o, girov kimi Fivaya
düşmüşdü. Burada o, Ellada ilə tanış olmuşdu. İndi 23 yaşında o, məhv olunma
uçurumunun kənarında dayanan dövlətin regenti olmuşdu. O, qonşu tayfalarla
dostluğu möhkəmləndirdi, ucuz vədlər hesabına Afinanın rəğbətini qazandı. Ona
vaxt lazım idi ki, yeni qoşun yığsın və onu silahlandırsın. O, dağ çobanlarından
qoşun düzəltdi. 10 min piyada və 600 atlı ilə Peoniyaya hücum etdi, illiriyalılara
qarşı vuruşdu və ağır döyüşlərdə onları məğlub etdi.
Filipp öz islahatlarını yumşaq qaydada aparırdı. O, öz sələflərinin hətta arzu
edə bilmədiyi qaydada çarlığı möhkəmləndirə bildi, Makedoniya dövlətinin
torpaqlarını genişləndirdi. Sonra o, frakiyalılarla müharibə apardı və onların
torpaqlarının xeyli hissəsini Makedoniyaya qatdı. Beləliklə, Makedoniya böyük
Balkan dövlətinə çevrildi. Frakiya qızıl mədənlərindən gələn gəlir Filippə nə
vaxtsa Avropada mövcud olmuş ən böyük və döyüş qabiliyyətli ordu saxlamağa
imkan verdi.
O, Afinaya verdiyi vədlər hesabına vaxt uda bildi və yunan şəhərlərini
Afinadan qopara bildi. Pul hesabına o, polisləri öz tərəfinə keçirirdi, öz düşmənləri
içərisində xəyanət toxumu səpirdi və onlarla müharibəyə başlayırdı. Hərbi qüvvə
sahəsindəki üstünlüyünə görə onların hamısına qalib gəlmişdi. Afina bu vaxt
müharibəyə də başlaya bilməmişdi. M.ə. 350-ci ildə bütün sahil Makedoniyanın
əlində idi. Filippin görünməmiş müvəffəqiyyətlərinə görə xalq onu regentlikdən
çar taxt-tacına keçirdi. Azyaşlı Aminta taxt-tacdan məhrum edildi və ümumi qoşun
yığıncağı çar hakimiyyətini daha layiq olanın ixtiyarına verdi. Bu, m.ə. 357-ci ildə,
bu vaxt hələ Filipp Olimpiada ilə evlənməmişdi, bəlkə də 356-cı ildə, Aleksandrın
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anadan olmasından əvvəl baş vermişdi. Filipp himayədarlıq etdiyi əvvəlki çara
yaxşı yanaşmaqda davam etdi, ona hörmət göstərirdi və sonralar Amintaya öz
qızını verməklə onunla qohum oldu.
Makedoniyanın ərazisi qərbə tərəf az genişlənsə də şərqə tərəf çox
böyüyərək Egey dənizinin sahillərinə çatmışdı. Epir formal olaraq öz
müstəqilliyini saxlamışdı, əslində isə onu Filipp idarə edirdi. Fessaliya da Filippin
dövlətinə birləşmişdi. Filippin çarlığı Avropada ilk iri dövlət quruluşu idi və
tutduğu ərazilərin böyüklüyünə görə ellin dövlətlərinə oxşamırdı. Tarixə qeyriyunan dövləti kimi daxil olan və böyük əraziyə malik olan Makedoniya sonralar da
öz fərqliliyini saxlayırdı. Öz dövlətini yaratmaq üçün Filippə, onun işğallarına
haqq qazandırmaq üçün özü ilə mədəniyyət və sivilizasiya gətirən adamlar lazım
idi. Belə adamları Makedoniya verə bilməzdi. İşğal edilmiş ərazilərdə öz mədəni
və siyasi ağalığını gücləndirmək üçün Filipp bir neçə möhkəmləndirilmiş
məntəqələr yaratdı. Bunlar ellin siyasi nüfuzunu yaymaq məqsədini də güdürdü,
əslində isə yunan həyat tərzinin ocaqlarına çevrildilər. Bu məntəqələr gələcək
ellinist şəhərlərin prototipi oldu, bu şəhərlər isə Aleksandr imperiyasının və
diadoxlar dövlətlərinin xarakterik rəmzlərindən biri oldu. Buradan da Aleksandra
və ellinist imperiyasına aparan yol görünür. Lakin Balkan sərhədlərində qalan
Filipp makedoniyalıların hörmət etdikləri dəyərlərlə də öz əlaqəsini itirmirdi.
Sonra o, bütün ellinləri öz hökmdarlığı altında birləşdirmək fikrinə düşdü.
Filipp ona qədər Periklin və Lisandrın əldə etməyə çalışdığı Ellada üzərində
hegemonluğa can atırdı. Afina İoniyanı perslərə verdikdən sonra Elladada
hegemonluq iddialarını maliyyə cəhətdən mümkün edə bilməzdi. Polis ideyası da
artıq öz həyat qüvvəsini itirmişdi. Oliqarxlar və demokratlar arasındakı ədavətdə
on minlərlə yunan vətəndaşları vətəndən məhrum olmuşdular. Heç bir müharibə də
muzdlu qoşunlarsız ötüşmürdü.
Hərb sənəti sahəsində isə makedoniyalıların yunanlar üzərində böyük
üstünlüyü meydana gəldi. Filipp hətta islahatçı, strateq və taktik kimi
Epaminondun özünü də ötüb keçmişdi. O, hərbi ixtiraları ilə məşhur olan
siciliyalıları da öz tərəfinə çəkmişdi, onların köməyi ilə güclü artilleriya
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yaratmışdı. Bütün bunlar həm də onun maliyyə imkanları ilə əlaqədar idi. Həm də
Ellada təkcə hərbi və dövlət məsələlərində deyil, mənəvi məsələdə də
Makedoniyaya uduzurdu. Afina heç də öz müttəfiqləri ilə yaxşı davranmırdı. Bu
vaxt “böyük xilaskar” ətrafında xalqın birləşməsinə mane olmaq lazım idi. Hələ
Ksenofont belə şəxsiyyətin meydana çıxma zərurətini əvvəlcədən duymuşdu.
İsokrat isə bunu daha anlaşıqlı şəkildə ifadə etdi: böyük şəxsiyyət şəhər-dövlətlər
dünyasını kiçik ixtilaflar və qarşılıqlı inamsızlıqdan yuxarı qaldırmalı və onları
pan-ellin ideyası ilə birləşdirməlidir. Filipp məhz bu keyfiyyətlərə malik idi.
Yalnız o, belə böyük və möhtəşəm vəzifəni irəli sürə bilərdi. Ona ellin şəhərlərinin
iqtisadi istismarı lazım deyildi, çünki Makedoniya dövləti kifayət qədər varlı idi.
İsokrat m.ə. 346-cı ildə Filippə yazdığı məktubunda ümid etdiyini bildirirdi
ki, Makedoniya hökmdarına ellinləri birliyə meyl etdirmək müyəssər olacaqdır.
Əslində isə bunun həyata keçirilməsi üçün məcburiyyət tələb olunurdu, çünki
birləşmə üçün öz müstəqilliyini qoruyub saxlamaq istəyən xalqların müqavimətini
qırmaq lazım gəlir. Filippin əleyhdarları isə partikulyarizm tərəfdarı olmaqla
yanaşı pan-ellin ideyasına müsbət yanaşırdılar. Gözəl natiq və siyasi xadim
Demosfen ellin polisinin anti-Makedoniya hisslərini ifadə edirdi və azadlığın
yeganə təminatını polisdə görürdü. Demosfen üçün Filipp ellin deyildi, sadəcə
barbarların ən güclüsü idi. Demosfenin çağırışları nəticəsiz qalmadı, Filippə olan
inamsızlıq artdı. Bu vaxt yeganə yol kimi müharibə qalırdı. Ellin dünyasının taleyi
m.ə. 338-ci ildə Xeroneya yanındakı qanlı döyüşdə zorakı yolla həll olundu. Qalib
gəlməklə bütün Elladanın hökmranına çevrilən Filipp qalibin çələngindən o saatca
faydalanmağa cəhd etmədi. O, məğlub edilmiş düşməni təqib etməkdən də imtina
etdi. Gələcəkdə Aleksandrın perslərə edəcəyi təklifi – qoy irəlidə nə qalib, nə
məğlub olmasın təklifini Filipp ilk dəfə yunanlara etdi. O, zorakı yolla iki xalqı bir
dövlətdə birləşdirmək istəmirdi. Ən çoxu o, ellin polislərini birləşdirib onlara
başçılıq etmək istəyirdi. Yunan şəhərləri Filippin təklifi ilə öz aralarında əbədi sülh
bağladılar və müqaviləyə riayət etmək üçün Korinfdə müntəzəm olaraq yığışan
şura – sinedrion yaratdılar. Bir-birinə bütünlüklə uyuşmayan prinsiplərin belə
dahiyanə birləşməsini biz digər belə dövlət quruluşu ideyası olan Avqust
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printsinatında görürük. Avqust qaydalarında da respublika və monarxiya prinsipləri
yanaşı yaşayırdı. Filipp bu ittifaqda yalnız icra hakimiyyətini təmsil edirdi. Ellada
sadəcə olaraq əbədi sülhə, əbədi müstəqilliyə, əbədi hakimiyyətsizliyə məhkum
edilmişdi. Çar Filippin iradəsi əleyhinə Elladada heç bir hərbi əməliyyat başlaya
bilməzdi. Korinf İttifaqının quruluşu belə idi və bu ittifaqa Sparta istisna olmaqla,
bütün yunan dövlətləri daxil oldu.
Filipp Korinf İttifaqı qarşısında yunanlara, onların köhnə qan düşmənləri
olan perslərin vurduğu yaralara görə intiqam naminə müharibə başlamaq kimi
romantik məqsəd qoydu. Vaxtilə yunanlar birlikdə Kserksin hücumunu dəf
etmişdilər. Salamində və Plateyada qələbələr yunanların iftixar mənbəyi idi, lakin
sonralar Afinanın və Spartanın ağalığı süqut edəndə yunan dünyası asiyalı
“barbarlara” qarşı yeni xilas müharibəsi ideyasını bərpa etdilər. Lakin bu olduqca
dəlisov plan idi və hətta Aristotel də bu məsələdə ehtiyatlı olmağa çağırmışdı.
Əslində Filipp özü də perslərlə müharibə barədə İsokratın ideyasının təsiri altına
düşmüşdü. Yürüşün uğuruna dini motiv kömək etməli idi. Bu m.ə. 480-ci ildə
allahların müqəddəs yerlərinin perslər tərəfindən dağıdılmasına görə onlardan
intiqam almaq idi. Korinf İttifaqı Filipplə razılaşdı və müharibə elan etmək barədə
qərar qəbul etdi. Bu yürüşün strateq-avtokratoru da hegemon Filipp təyin edildi.
Ona çox böyük səlahiyyətlər verildi. O, çox sürətlə hərəkət etməyə başladı. Artıq
336-cı ilin yazında Atallın və sədaqətli Parmenionun komandanlığı altında 10 min
döyüşçünü Hellespontdan (indiki Dardanel boğazından) keçirdi ki, İoniya
sahillərini tutmağa başlasın. O, bu tələskənliyi ilə tərəddüd edən yunanların ruhunu
möhkəmləndirməyə cəhd edirdi. O, yaxşı bilirdi ki, ilk qələbələrdən sonra yunanlar
onun yürüşünü özlərininki hesab edəcəklər.
M.ə. 337-ci ildə ittifaq bağlandı və müharibə elan edildi. Lakin Filipp
ellinlərin və makedoniyalıların birləşmiş qüvvələrinin başında yürüşə yollanmağa
macal tapmadı, onu qisasçının xəncəri haqladı. Beləliklə, çara öz planlarını həyata
keçirmək qismət olmadı. Filippin qəflətən və faciəli ölümü bu planları büsbütün
poza bilərdi. Ancaq onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Filipp ən uzağa gedən
niyyətlərində Aralıq dənizi arealının sərhədlərindən kənara çıxmırdı və Persiya
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dövlətinin işğalı ideyası onun üçün yad idi. Parmenion və digər dostları təsdiq
edirdilər ki, Filipp öz planlarını Tavrdan və ya Fəratdan uzağa genişləndirmirdi. O,
sadəcə Persiya müharibəsinin ilhamçısı idi, lakin Balkan dövlətinin banisi və
Makedoniya-ellin birliyinin yaradıcısı kimi qaldı. O, heç vaxt zamanın gedişini
qabaqlamırdı, yalnız yetişmiş zəminin biçinçisi olaraq qalırdı. Öz qarşısında həll
edilməyən məsələlər qoymurdu. Bu barədə onunla oğlu Aleksandr arasında dərin
uçurum var idi. Aleksandr hər şeyə hücum etməyə hazır idi, nə keçmişlə, nə
ənənələrlə, nə milli öhdəliklərlə, nə ictimai rəylə, nə də dövrünün imkanları və
vəzifələri ilə bağlı deyildi. Onun dünyagörüşü, məntiqi fikri, düşüncə tərzi heç də
onu böyüdən mühitdən deyil, onda gizlənmiş daxili qüvvələrdən qidalanırdı və
yalnız onlara tabe olurdu. Aleksandr öz böyüklüyü və rolu barədə bəlkə də
şişirdilmiş təsəvvürlərə malik idi və onun qeyri-adi şəxsiyyət olması da bunda
ifadə olunur ki, o, bu təsəvvürləri həyatda reallaşdırmağa müvəffəq olurdu,
müasirlərini

təəccübləndirməklə

kifayətlənmirdi,

gələcək

dövrlər

hələ

yaxınlaşmamışdan öz ağıl qüdrəti və cəsarəti ilə onların qapılarını taybatay açırdı.
Filippin dünyabaxışı Makedoniya və Yunanıstanın mənafeləri ilə məhdudlaşırdısa,
Aleksandr özünü nəhayətsiz dünyanın hökmranı, Makedoniyanı isə onun kiçik
hissəsi hesab edirdi.
Ata və oğul arasındakı fərqlər onların sərkərdəlik məharətində daha aydın
görünür. Filipp bu mənada Epaminondun şagirdi, Aleksandr isə atasının şagirdi idi
və onların hər biri müəllimlərinin taktika və strategiyasını təkmilləşdirmişdi. Axı
sərkərdəlik elmini öyrənmək də mümkün deyildir. Filipp də oğlu kimi daim ön
sırada olurdu və öz şəxsi qorxmazlığı ilə nümunə göstərirdi. Filipp bir neçə dəfə
yaralanmışdı, bir döyüşdə isə gözünü itirmişdi. Qədim Makedoniya adətinə görə
çar döyüşçü igidliyində heç kəsdən geri qalmamalı idi. Filipp oğlundan fərqli
olaraq diplomatiyanın, təbliğatın köməyi ilə vuruşmağa üstünlük verirdi, adamları
satın almağı da eyib bilmirdi, həmişə düşmənin zəif yerini tapmağa cəhd edirdi.
Həll edici zərbə anı gələndə bu yolda o, geri çəkilməyə də hazır idi və deyirdi ki,
“mən qoç kimi geri çəkildim ki, buynuzlarımla daha güclü zərbə vurum”.
Aleksandr isə düşmən üzərinə müharibə allahı kimi hücum edirdi və ilk döyüşdə
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uğur qazanırdı. Filipp isə bir qayda olaraq düşmənlə, gücdə ona bərabər olan rəqib
kimi vuruşurdu.
Filipp siyasi oyunların böyük ustası idi, bu və ya digər düyünü açmağa
üstünlük verirdi, heç vaxt sürətli qərar qəbul etmirdi. Bu keyfiyyətində o, bir qədər
İtaka çarı Odisseyi andırırdı. O, ustalıqla rəqiblərini aldatdığı kimi, tərəddüd
edənləri də öz tərəfinə çəkə bilirdi. Romalıların ifadə etdiyi divide et impera –
“parçala, hökmranlıq et” prinsipini o, bir siyasətçi kimi çoxdan həyata keçirirdi.
Bunun üçün onun silah arsenalı çox zəngin idi, məharətlə təbliğatdan, yalandan və
diqqəti yayındıran manevrlərdən istifadə edirdi. O, şəraitə çevikliklə uyğunlaşırdı
və bəzən özünü elə göstərirdi ki, öz niyyətlərindən əl çəkmişdir, əslində isə
əlverişli anı gözləyirdi. O, niyyətlərini gizlətməyi də bacarırdı, rəqibin hərəkətini
isə vaxtında hesablaya bilirdi, onun özünün planlarını öyrənmək isə rəqibləri üçün
müşkül məsələ idi. Bu mürəkkəb diplomatiya sənəti Aleksandrın təbiətinə
bütünlüklə yad idi, o, ümumiyyətlə yad dövlətləri tanımırdı ki, onlarla da
diplomatik əlaqəyə girmək lüzumu yaransın. “Özün yaşa, başqalarına da yaşamağa
imkan ver” prinsipi ilə o, heç vaxt hərəkət etmək istəmirdi. Aleksandr özünə
məxsus olan qaydada hamını bəxtəvər etmək istəyirdi. Nəyi yaxşı hesab edirdisə,
bu başqaları üçün də faydalı olmalı idi. Onun üçün yalnız bir xarici siyasət
münasibəti var idi, bu da danışıqsız, qeyd-şərtsiz təslim olmaq idi.
Filippin diplomatik qabiliyyətinə onun xarici görünüş cazibədarlığı və şəxsi
məlahəti uyğun gəlirdi. Filipp gözəl natiq idi, onun ağlının itiliyi və parıltısı hamını
heyran edirdi. O, yunanlarla danışıqda hazırcavablıq, qadınlara münasibətdə
həssaslıq göstərirdi, döyüşdə isə hamını arxasınca apara bilirdi. Ziyafətlərdə Filipp
zarafat etməyi bacarırdı. Lakin o, həmişə öz xüsusiyyətlərinə sadiq idi. Öz
siyasətinin bütün keşməkeşlərində Filipp heç vaxt böyük barışdırıcı məqsədləri
unutmurdu, onlara xidmət edirdi, onları həll edirdi və bu vaxt zəhmətsevərlik,
çalışqanlıq, səbir və inadkarlıq, həm də ildırım sürətli reaksiya nümayiş etdirirdi.
Aleksandr isə özünü şəraitə deyil, şəraiti özünə uyğunlaşdırırdı. Atası Odisseyə
oxşadığı kimi, o da parlaq qələbələri, tənhalığı və quduz hiddəti ilə Homerin
Axillinə bənzəyirdi.
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Filipp köhnə dünyanın dağıdıcısı roluna yaramırdı. O, yalnız özünün çıxdığı
dünyanı təkmilləşdirməyə can atırdı, özü də həmin dünyada qalmaqda davam
edirdi. O, tarixin hərəkətverici qüvvələrinin icraçısı idi, özü də bu qüvvələr
Makedoniya cəmiyyətinin dərinliklərində gizlənmişdi. Aleksandrın arzuları isə
uzağa, üfüqlərə və gələcəyə yönəlmişdi. O, gördüklərini təkmilləşdirməyə yarayan
hesab etmirdi, ona görə də daha möhtəşəm işə - köhnəni dağıtmaq və məhv etmək
vəzifəsinə girişdi ki, onun arzuları həyata keçsin, nəinki yeniliyi köhnəlikdən
damla-damla sıxıb çıxartmasın, öz əkdiyi ağacın dadlı meyvələrindən faydalansın
və onlarla öyünsün. Qoy köhnə ondan ilham alanların sərəncamında qalmaqla
tarixə təhvil verilsin, Aleksandr isə tarixin yaradıcısı kimi yeni səhifədən başlamaq
istəyir ki, onun epoxası sadəcə kiçik fəsil kimi deyil, ayrıca və qiymətli kitab kimi
oxunsun. Şekspir dühası ilə Hamlet atasının kölgəsinin köməyi ilə xeyiri şərdən
ayırd etməyə başladığı kimi, iyirmi yaşlı Aleksandr necə böyük düha sahibi kimi
özünü göstərsə də, onun ilk hərbi planlarının üstündə atasının kölgəsi, kabusu
dolaşırdı. Aleksandr kimi müstəqil şəxsiyyət də çox şeyləri vəd edən Filippin
ideyalarından bütünlüklə imtina etmədi. Əksinə, atası yalnız Aralıq dənizinin şərq
sahilini ağıl barmağı ilə göstərmişdisə, Aleksandr bununla kifayətlənə bilməzdi,
ona dünyanı fəth etmək ideyası hakim kəsildi və bu ideyanı reallaşdırmaq yolunda
onun şücaətləri, istedadı və yenilik aşiqi olması tarixi xeyli rövnəqləndirən,
gələcək nəsillərə igidlik və hərb dühası nümunəsi göstərən parlaq səhifələr, maraqlı
mərhələlər və fantaziyanı da geridə qoymağı bacaran əhvalatlar toplusu oldu.
Filipp özünü saray əyanları ilə əhatə etdiyindən vəliəhd kimi Aleksandr da
bu dövrədə fırlanmağa məcbur oldu. Əyanlar içərisində Parmenion seçilirdi, kübar
nəslindən olan bu adam Filippdən 18 yaş böyük idi. Təcrübəli və ağıllı adam kimi
o, çarın ən yaxşı məsləhətçisi hesab olunurdu və Filipp onu əsl sərkərdə
adlandırırdı. Çarın ikinci silahdaşı Antipatr idi. O, özünü yunanlarla əlaqələrdə
siyasətçi və diplomat kimi göstərmişdi, yunan filosofları ilə əlaqə saxlayırdı, özü
kitablar yazırdı. Digər görkəmli əyanlar isə cəsur Alkimax, məşhur Klit və məğrur
Attal idi. Sonra sarayda dağlılardan olan zadəganlar meydana gəldi. Filipp özünü
bacarıqlı yunanlarla əhatə etdi. Elladanın ruhi elitası arasında İsokratı və Platonun
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Akademiyasını daha yüksək qiymətləndirirdi. İsokrat hegemonluq ideyasını həyata
keçirmək üçün ona münbit şərait yaratmışdı. Platon isə hələ III Perdikka ilə dostluq
etmişdi. Platonun ölümünü eşitdikdə Filipp ona matəm saxlamışdı. Makedoniyada
gənclər gözəlliyə məhəbbət ruhunda tərbiyə olunurdu. Ona görə də Aleksandrın
zabitləri mifologiyanı, fəlsəfə və ədəbiyyatı bilmələri ilə fərqlənirdilər. Fillipin
səpdiyi toxumlar bol bəhrə vermişdi. Öz oğlu Aleksandr isə çar fəlsəfəsinin dahisi
hesab etdiyi Aristoteli müəllim seçmişdi.
Filippin arvadı Olimpiada Epirdən idi, onun üçün heç bir əxlaqi prinsip və
ənənə yox idi, bütün hədləri ayaqlayıb keçə bilərdi. Bu məğrur və şöhrətpərəst
qadını yalnız məhəbbət, nifrət və ya qisas yanğısı hərəkətə gətirirdi. Bu qadın
Filippə Aleksandr kimi oğul doğmuşdu. Ümumən isə Filippin yeddi arvadı
olmuşdu və acı dillər danışırdı ki, onun bütün toyları növbəti müharibələrlə
əlaqədar olurdu. Onu nikahlarının heç də hamısı qanuni hesab olunmurdu. Üç
arvad aldıqdan sonra, o, hökmranlığının üçüncü ilində artıq çar olduqda dördüncü
nikah bağladı və bu təkcə onun ölkəsi üçün deyil, bütün dünya üçün böyük
nəticələrə səbəb oldu. Epir çarının yetim qalmış qızı ilə nikah təntənəli və tam
rəsmi qaydada keçirildi. Filipp onu bir neçə il əvvəl ibadət vaxtı görmüşdü. 357-ci
ildə Olimpiada Makedoniyaya gəldi və təntənəli toy keçirildi.
Olimpiadanın atası çox tez ölmüşdü, taxt-tacı qızın əmisi ələ keçirmişdi və
o, mərhum çarın uşaqları ilə hesablaşmaq istəmirdi. Qızı incidir və alçaldırdılar.
Gənc, qalibiyyətli çara ərə getməklə o, ən yüksək mövqeyə sahib oldu. Onlar
əvvəlcə bir-birini çox sevdikləri kimi, sonralar bir-birinə nifrət etməyə başladılar.
Çariça əldə etdiyi mövqeyə hazır idi. Onların ən xoşbəxt ailə həyatı dövrü 356-cı
ilə - vəliəhdin doğulduğu ilə təsadüf edir. Uşağa persiyalıların Elladaya hücumu
vaxtı yaşamış çar Aleksandrın adını verdilər. İki il sonra onun Kleopatra adlı bacısı
dünyaya gəldi. Çariça Epirdə öz ailəsinin hakimiyyətini bərpa etmək eşqinə düşdü
və bu çarın özünün də planlarına uyğun gəlirdi, çünki bu yolla Epiri
Makedoniyadan asılı vəziyyətə qoya bilərdi. Plan baş tutdu. Gənc qardaşını Epirdə
çar etməklə Olimpiada öz vətənini idarə etməyə başladı.
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Lakin güclü ehtiraslar qadını kimi Olimpiadaya artıq mövcud hakimiyyət
kifayət deyildi. O, təkcə fərasətli çarın arvadı və qüdrətli imperiyanın sadəcə
çariçası olmaq istəmirdi. Filipp də arvadının şöhrətpərəstliyini onun bütün
miqyasında anlamağa başlamışdı. Çariça yaşa dolduqca onun hakimiyyətpərəstliyi
və qisasçılığı daha aydın nəzərə çarpırdı. O, vakxanaliyalarda allah Dionisin
rəfiqəsi rolunda çıxış edirdi. Olimpiada Filippin arvadlarına və uşaqlarına da nifrət
bəsləyirdi. Filipp ondan uzaqlaşdı və yeni arvad aldı, lakin bu gəlin uşaq doğanda
öldü. Olimpiada qısqanclıqdan əzab çəkirdi, saraydakı mövqeyini itirməkdən
qorxurdu. Ərinin məhəbbətini itirən Olimpiada bütün hisslərini oğluna yönəltdi.
Oğlu yalnız anasını sevməli idi. O, hələ də Makedoniya çariçası olaraq qalırdı. Ona
Makedoniya əyanları da hörmətlə yanaşmırdılar və ondan narazılıq artırdı. Ona
görə də o, sarayda qalsa da özünü tam tənhalıqda hiss edirdi. Filipp və Makedoniya
ilə onu yalnız taxt-tacın varisi bağlayırdı. Oğluna isə o, bütün qəlbi ilə bağlı idi.
Lakin oğlu ilə atası da fəxr edirdi. Olimpiada vəliəhdə görə deyəsən hər şeyə
dözürdü. Lakin Filippin məhəbbət ehtirası yenidən cuşa gəldikdə elə bil ki, tufan
qopdu. Valideynləri arasındakı düşmənçilik onsuz da Aleksandrın ömrünə zəhər
qatırdı və onu təkcə atasından deyil, həm də Makedoniya ilə birləşdirən hər şeydən
faciəli surətdə uzaqlaşdırırdı.
Şahzadə körpəliyində iki qadını tanımışdı, bunlardan biri hökmlü və sərt
Olimpiada – onu sevən anası, digəri isə onun döş dayəsi olan Lanika idi. Axırıncı
öz gənc qardaşı, Filipp qoşununda atlıların komandiri olan Kliti də özü ilə saraya
gətirirdi. Atasını az-az gördüyündən, Aleksandr dünyaya anasının gözləri ilə
baxırdı. Çar uşağının tərbiyəsi ilə məşğul olmaq da anasının epirli qohumlarından
biri olan Leonidə tapşırıldı və o, öz məşhur spartalı qəhrəman adaşını təqlid edərək
şahzadəni qədim spartalıların ruhunda tərbiyə etməyə cəhd edirdi. Leonid onu
anasının himayə qayğılarından uzaqlaşdırdı və hesab edirdi ki, ən yaxşı səhər
yeməyi gecə yürüşü, şam yeməyi isə - kasad səhər yeməyidir. O, vəliəhdin saray
əyanlarının uşaqları ilə birlikdə tərbiyə olunmasının tərəfdarı idi. Aleksandr
gələcək silahdaşları ilə uşaqlığında dostlaşmışdı. Onların arasında hərdənbir
savaşma düşürdü və Aleksandr burada ilk qələbələrini qazanırdı. Aleksandrın
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müəllimləri əsasən yunanlar idi. Onlar ilk dəfə yeniyetməni fəlsəfi fikirlə tanış
etmişdilər. Korinfdən olan Demarat isə ona sonralar sevimli atı olan Butsefalı
bağışlamışdı. Makedoniyalı gənc üçün yaxşı atdan qiymətli hədiyyə ola bilməzdi.
Elə həmin dövrdə Aleksandr bir perslə tanış olub, onun ölkəsinin cəngavər adətləri
barədə təsəvvür əldə etmişdi.
Əlbəttə, tərbiyədən heç də az şey asılı deyildir, lakin əsas məsələ uşağın
özünün təbiətidir, onun nəyə maraq göstərməsidir. Hissiyyatlı, tez cuşa gələn
Aleksandr heç bir idarəetmə yüyəninə tabe olmaq istəmirdi. Onunla məşğul olmaq
tərbiyəçilərinə həm asan, həm də çətin idi. Aleksandra əmr etmək istəyənlərə belə
gəlirdi ki, o, tabe olmayan, inadkar və cod bir uşaqdır. Ona xoşluqla təsir etmək
istəyənlər isə onda maraq oyadırdı, onun tabe olmasına nail olurdular, bəzən hətta
onun məhəbbətini qazanırdılar. Çünki Aleksandr ehtiraslı adam idi, məhəbbətə və
vurğunluğa meylli idi. Lakin o, həm də nifrət edə bilirdi, etiraz etməyi bacarırdı.
Onu asanlıqla sevindirmək və ya hiddətləndirmək olardı. Hər cür yumşaqlığı ilə
yanaşı onda məğrur ruh var idi, dəmir iradəyə, hətta sarsılmazlığa malik idi. Bəlkə
də bu xüsusiyyətlərini o, anasından əxz etmişdi. Kiməsə qulluq göstərmək ona
bütünlüklə yad idi. Aleksandr pul xərcləməyi sevirdi, lakin onları ağılsızcasına sərf
etməkdən uzaq idi. O, hədiyyə verməyi sevirdi və dostlarına qarşı çar qaydasında
bədxərclik edirdi.
O, müəllimlərindən bilik və təcrübə əldə edirdi, lakin insani keyfiyyətlərinə
görə onlardan çox-çox yuxarı idi. Onun öz müəllimlərinə iddialarını bildirmək və
onlara sual vermək kimi özünəməxsus xüsusiyyəti də var idi. Bir dəfə müəllimi
ona Platonun ədəd metafizikasını izah edə bilmirdi. Aleksandr müəllimdən tələb
etdi ki, nədən söhbət getdiyini qısa şəkildə ona başa salsın. Müəllim çıxış yolu
tapdı: “Həyatda iki müxtəlif yol olur: çarlar üçün gödək, adi adamlar üçün – uzun.
Həndəsə isə istisnadır, o hamı üçün ümumi olan yalnız bir yolu göstərir”. Bu çox
layiqli və uğurlu cavab idi. Aleksandr platonik təlimindəki kifayət qədər aydınlığın
və dəqiqliyin olmadığına diqqət yetirməklə, onun zəifliyini müəyyən etmişdi.
Şahzadə təkcə müəllimlərinə deyil, öyrəndiyi fənnlərə də tənqidi münasibət
göstərirdi. Müəllim onda həqiqi maraq oyadanda o, bu elmə aludə olurdu. Onun ən
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çox vurğunluq hədəfi isə mifik əcdadların igidlikləri, Homerin qəhrəmanları idi.
Bu təxəyyül onu çox uzaqlara aparırdı, bununla yanaşı o, gerçəkliyi iti düşüncə
tərzi ilə qiymətləndirirdi. Bir dəfə o, Persiya səfirinə Asiyadakı şəhərlər arasındakı
məsafələr barədə elə suallar verdi ki, elə bil ki, uşaq deyil, çarın özü bu sorğu-sualı
aparırdı. Hələ uşaqlığında onda gələcək böyük insanın xarakteri özünü göstərməyə
başlamışdı. Bir dəfə o, bir hərbi mahnını eşitdiyinə görə qılıncını qapıb döyüşə
hazırlaşmışdı.
Aleksandr böyüdükcə, yaşa dolduqca Filipp onda adi oğul məhəbbətinin
olmadığını daha aydın hiss edirdi. Bu bəlkə də ananın təsiri altında baş vermişdi,
uşaqlığında və gəncliyində Aleksandr atasına daim anasının gözü ilə baxırdı və
Olimpiadadan, onun qısqınclığını və codluğunu götürmüşdü. Elə bu təsirin altında
gənc yaşında Aleksandr qadın məhəbbətini tanımamışdı. O, atasının uğurlarına da
sevinmirdi, onları açıq paxıllıqla izləyirdi. O, gələcəkdə şöhrətdə atası ilə
yarışmağı arzu edirdi. Filipp şıltaq oğlunun etibarını və məhəbbətini qazanmaq
üçün hər şeyi edirdi. Lakin oğlunun qəlbini fəth etmək ona müyəssər olmadı.
Oğlunu anasının və onun tərəfində olan müəllimlərinin təsirindən qurtarmaq
üçün çar Aleksandra ən tanınmış müəllim seçdi. O, Lesbos adasına, Aristotelə
dəvət göndərdi və filosofun razılığını aldı. Aristotel Platonun şagirdi, həm də
Akademiyanın ən görkəmli filosoflarından biri idi. 347-ci ildə Platonun ölümündən
sonra onun qohumu məktəbə rəhbərliyi öz üzərinə götürdü. Aristotel Afinanı tərk
etdi, üç ildən sonra isə Lesbos adasına gəlib çıxdı. Burada o, öz məktəbini
yaratmaq istəyirdi, lakin bu vaxt Filippin dəvətini aldı. Onun atası vaxtilə Pellada
çar Amintanın sarayında həkim işləmişdi. Filosof yunan şəhəri Stagirdən olan
ailədən çıxmışdı, bu şəhər müharibədə dağılsa da, indi Makedoniya çarlığının
ərazisində idi. Başlıcası isə Aristotel Aleksandrda ellinlərin gələcək hegemonunu
və Avropanın ən güclü hökmdarını görürdü. Ona görə bu dəvətə çox məsuliyyətlə
yanaşdı. Lakin o, sarayın işlərinə qarışmaq istəmirdi, yalnız ona etibar edilən
qiymətli materialla – şahzadə ilə məşğul olacaqdı.
Aristotelin bu vaxt yaşı qırxa yaxın idi. O, şagirdinin etibarını qazanmağa
cəhd etdi, çox istəyirdi ki, gənc ona formalaşmaqda olan mütəfəkkir kimi baxsın.
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Aristotel şöhrətpərəst alimlərə bənzəmirdi, öz şagirdi kimi nəhayətsiz dünyada
məlum olmayan şeyləri dərk etmək həvəsi ilə yanırdı. İki axtaran könül biri birinin
məhəbbətini qazandı. Ətraf mühit də bu dostluğa kömək edirdi. Aristotel uşağa bir
qədər faktiki bilikləri verdi. Ən başlıcası isə özünün ona nümunə olması idi.
Filosofdan o, yunan mədəniyyətinə nüfuz etməyi öyrənirdi. Aristotel ona ayrı-ayrı
elmlərdən parçaları deyil, bütövlükdə mənəvi mövcudluğun harmoniyasını
öyrətmək istəyirdi. Gözəlliyin, əməksevərliyin, xeyir və onun təcəssümünün başa
düşülməsi cavan oğlanın mənəvi dünyasını xeyli zənginləşdirirdi. Onu dərk etməyə
can atmaq lazım idi ki, “insan ölməzliyi və ilahiliyi yaratmaqdan qorxmur”.
Aleksandr öz təbiətinin arzu etdiyi şeyə qovuşdu – müəlliminin təsiri altında o,
nəhayətsizliyə və sonsuzluğa yaxınlaşırdı. İlk dəfə idi ki, Aleksandr bu keyfiyyəti
başqa adamda görürdü. Onların arasındakı harmoniya, fikir, düşüncə həmrəyliyi bu
uşağın arzularına uyğun gəlirdi.
Aristotel Aleksandrı yarımbarbar vəziyyətindən çıxarmışdı və ona həqiqi
ruhi böyüklük barədə anlayış vermişdi. Uşaq onun fəlsəfəsinə çox ciddi yanaşırdı,
bu həvəs qısa müddətli olmadı, sonralar o, yürüşlərinə filosofları da götürürdü.
Ona həm də etikadan dərs keçirilirdi, hökmdarların xeyirxah işlərindən
mühazirələr oxunurdu. Burada da müəllimin nümunəsi hər hansı nəzəriyyədən
daha əhəmiyyətli idi. Aristotelin söylədiyi əhvalatlar onu sarsıdırdı. Filosof ona
Elladanı başa düşməyi və sevməyi təlqin edirdi. O, zorakılığın hakim kəsildiyi
Persiya dövlətinə qarşı yunan dövlətini qoyurdu. Milli maraqlara görə şagirdinə
özünün də yüksək qiymətləndirdiyi Zaratuştraya vurğunluq aşılamışdı. Sərkərdə
kimi isə Aleksandr da Asiyanı fəth etməyə getmişdi, heç də Zaratuştranın
müdrikliyi ilə tanışlığa yollanmamışdı. Homerə isə bu gənc oğlanda böyük
məhəbbət aşılamışdı. Teatra isə Aleksandrın xüsusi marağı var idi. Aristotel
Herodotu o qədər qiymətləndirməsə də, şahzadə Persiya müharibələri barədə
təsəvvürü məhz “tarixin atasından” almışdı. Aleksandrı isə təəccübləndirən,
heyrətə gətirən, o dövrdə heç kəsin məşğul olmadığı problemlərə Aristotelin böyük
əhəmiyyət verməsi idi. Bitkilərin və heyvanların quruluşu, insan bədəninin
quruluşu, təbiət hadisələrini müşahidə etmək – bütün bunlar dünyanın sirrlərini
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öyrənməyə kömək edirdi. Fəlsəfədən ayrı-ayrı təbiət elmlərinin çıxarılmasında elə
bil ki, Aleksandr da iştirak edirdi. Onu təbabət də çox maraqlandırırdı, axı onun
müəllimi həkim ailəsindən çıxmışdı. Çar olan vaxt Aleksandr öz xəstə dostlarını
pəhriz və dərmanlarla müalicə edə bilirdi.
İlk dəfə olaraq gələcək sərkərdə üçün mühüm bir elmi – coğrafiyanı
öyrətməyə başladılar. O, dünyanın xəritəsi ilə tanış oldu. Aristotel özü az səyahət
etmişdi, lakin gənci xəritə ilə tanış etdi. Filosof özü isə ayrı-ayrı ölkələrin deyil,
bütün yer üzünün coğrafiyasına maraq göstərirdi, yəqin ki, şagirdinə də məhz bu
xəritəni göstərmişdi. Filosofun düşüncəsinə görə şimalda soyuq, cənubda isti var
idi və əlverişsiz iqlim adamların orada məskunlaşmasına imkan vermirdi. Onların
arasında mülayim zona var idi, burada Aralıq dənizi, Persiya və Hindistan yerləşir.
Yalnız bu zona oykumenanı, başqa sözlə, insanların yaşaması üçün yer üzünün
yararlı olan hissəsini təşkil edir. Qitələri iri dənizlər – okeanlar əhatə edir. O, Xəzər
dənizini daxili dəniz hesab edirdi. Aleksandrın diqqətini müəllim coğrafi xəritədəki
çoxsaylı ağ ləkələrə cəlb edirdi. Bütün dünyadan isə məlum olanı Aralıq dənizi və
Ön Şərq idi. Aleksandr üçün coğrafiya elmlərdən ən mühümü idi. O,
Makedoniyaya da dünya ərazisinin bir hissəsi kimi baxırdı. Gənc böyük fateh
rolunu arzulayırdı və atasının uğurlarına paxıllıq edirdi.
Aleksandr Miez kəndi yaxınlığında kurs keçirdi. Burada Aristotellə onun
qohumu Kallisfen də qalırdı. Təhsil illəri 340-cı ilə qədər davam etdi və ya iki-üç il
çəkdi. Həmin vaxtdan Filipp onu ölkənin idarə edilməsinə cəlb etdi. Lakin imkan
düşən kimi Aleksandr təhsilini davam etdirirdi. Makedoniya vətəndaşı olduqdan
sonra Aristotel bir müddət bu ölkədə qaldı. Burada o, Antipatrla dostlaşdı və bu
dostluq filosofun ölümünə qədər davam etdi. 334-cü ildə Aleksandr öz yürüşünə
başlayanda Aristotel Afinaya köçdü. Müəllimlə şagirdinin münasibətləri də
mehriban olaraq qaldı. Aleksandr taxt-taca çıxanda filosof çar hakimiyyəti barədə
əsərini Aleksandra həsr etdi. Persiya xəzinəsini ələ keçirdikdən sonra isə Aleksandr
elmi tədqiqatları üçün Aristotelə böyük məbləğdə pul verdi. Öz kəşfləri və onu
müşayiət edən alimlərin təbiət tədqiqatçıları ilə o, müəlliminə hər cür köməklik
göstərirdi. Filosof da bu hörməti cavabsız qoymurdu və çarın ona ilahi ehtiramları
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göstərmək tələblərinə haqq qazandırmağa çalışırdı. Filosofdan öz arzularına uyğun
olanları götürürdü və yəqin ki, müdrikin məsləhətləri olmadan da Aleksandr böyük
fateh olacaqdı. Lakin Miezdə oxumaq onun özünüdərkini asanlaşdırdı, iradəsini
möhkəmləndirdi, təbiətini zənginləşdirdi. Bu təhsili görmədən o, heç vaxt elmlərin
himayədarı olmazdı. Ən mühümü isə odur ki, dünya dövləti konsepsiyası
Aristotelin iştirakı olmadan belə erkən və belə dəqiq formada işlənib
hazırlanmazdı. Məhz müəlliminin hesabına Aleksandr dünyanı vahid tam kimi
təsəvvür edirdi. Lakin Aristotelin iki dəyərlər şkalası var idi, biri ilə bütün dünya,
digəri ilə ellinçilik ölçülürdü. Çünki Aristotel ellinlərlə barbarlar arasında ciddi
fərq olduğunu göstərirdi. O, hesab edirdi ki, göyə çatmaq üçün yalnız ellin
mədəniyyəti zirvəsinə qalxmaq lazımdır.
Aleksandr isə bir işğalçı və fateh kimi universallıq prinsipini tətbiq edirdi və
bu imperiya ideyasının xeyrinə idi. Onda bütövlükdə bəşəriyyət barədə təsəvvür
meydana gəldi. O, ölkələri idarə edəndə də onları bərabərləşdirməyə cəhd edirdi və
universallıq ideyasının müəllimindən də daha ardıcıl nümayəndəsi olduğunu
göstərirdi. Onların arasındakı bir fikir ayrılığı müəllimlə şagirdinin arasının
dəyməsinə səbəb oldu. Dünyanın fatehi ellinlərin barbarlardan, qalibin məğlubdan
prinsipial fərqli olduğu ideyasını rədd edirdi. Bunun əvəzinə o, yeni tələb irəli
sürdü: həmişə və hər şeydə onun diktator iradəsinə əməl etmək. Aristotelə,
yunanlara, milli məxsusluğu ilə fəxr edənlərin hamısına isə ilahi başlanğıc barədəki
ellin anlayışı bütün şeylərin ölçüsü kimi gəlirdi. Aleksandr öz iradəsini bu
təsəvvürlərə qarşı qoyurdu. Qalib kimi o, özü bütün şeylərin ölçüsü idi.
On altı yaşı olanda artıq Aleksandr Makedoniyanı idarə edirdi. Aleksandra
çar möhürü verilmişdi. O, hərb sahəsində də öz bacarığını göstərə bilmişdi. Ona
görə də çar ona başqa tapşırıqlar da verirdi. 338-ci ildə Aleksandr artıq Filippin
qərargahına daxil idi və 18 yaşı olanda Xeroneya yanındakı döyüşdə Makedoniya
ordusunun flanqlarından birinə komandanlıq etmişdi. Fivalılara qalib gəlməklə
vuruşun taleyini həll etmişdi. Çar öz oğluna iftixarla baxırdı. O, Antipatrla birlikdə
oğlunu Afinaya göndərdi, onlar əsirləri ora çatdırmalı və döyüşdə həlak olanların
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külünü verməli idilər. İlk və yeganə dəfə Aleksandr müqəddəs Afina torpağına
qədəm basdı.
Aleksandr Korinfdə danışıqlar aparan atasının yanında olmuşdu. Belə
görünürdü ki, ata ilə oğulun münasibətləri müəyyən müddətə yaxşılaşmışdır.
Həmişə öz portretlərini sifariş verməyi sevən Filipp indi ən yaxşı ustalara onu oğlu
ilə bir yerdə təsvir edən heykəllər və tablolar yaratmağa əmr etmişdi. Bütün
bunlarla o, Aleksandrı yunanlara taxt-tacın vəliəhdi kimi təqdim etmək istəyirdi.
Rəssamlar üçün də bu tapşırıq xoş idi. Bu qartal baxışlı, qamətli oğlanı təsvir
etmək o qədər çətin məsələ deyildi. Aleksandr isə istənilən vaxt öz istedadını
nümayiş etdirə bilirdi. Ona illiriyalılara qarşı ekspedisiyaya başçılıq etmək
tapşırılanda, o, bu vəzifəni də əvvəlkilər kimi müvəffəqiyyətlə yerinə yetirdi.
Lakin Aleksandr yadelli anasına görə saraydakılarla, Makedoniya əyanları
ilə yola getmirdi. O, hətta Filippin ən yaxın adamları ilə münaqişəyə girirdi. Ona
özünə dostlar seçməkdə də bu münasibət aydın görünürdü. Görkəmli saray
nəsillərindən olanlardan heç kəs Aleksandrın yaxın dostları dövrəsinə daxil deyildi.
Müstəqil hərəkət etmək imkanı yarananda vəliəhd özünü xoşbəxt hesab etməyə
başladı. Az qala o, özünü çar hesab edirdi və artıq vəliəhd rolu onu qane etmirdi.
Filipp demişdi ki, Makedoniya onun oğlu üçün çox kiçikdir və bu söz çox tezliklə
xüsusi əhəmiyyət kəsb etməyə başladı. Sadə köməkçi olmaq onu cana
doydurmuşdu və o, öz vəziyyətini dözülməz hesab edirdi. Burada çox şeyin təsiri
vardı. Onun damarlarında axan epirli qanı, epirli ana, epir tərbiyəsi, yunan alimləri,
Aristotel təlimi ona gətirib çıxardı ki, Makedoniyaya gənc elə bil ki, kənardan
baxmağa başladı. Valideynləri arasındakı atasının sədaqətsizliyindən yaranan
düşmənçilik, Makedoniya əyanlarının vəliəhdə pis münasibəti onun vətəninə
münasibətini mürəkkəbləşdirirdi. 337-ci ildə isə baş verən hadisə az qala
Aleksandrın Makedoniya ilə əlaqəsinin faciəli şəkildə kəsilməsinə gətirib çıxardı.
Bu vaxt Filippin yeni şəhvət ehtirası baş qaldırmışdı. Bu dəfə o, varlı Makedoniya
ailəsindən olan qıza vurulmuşdu. Qızın qohumları çarın məhəbbətindən istifadə
etmək fürsətini əldən buraxmadılar. Filipp gözəl Kleopatranı ələ keçirməyə can
atdığına görə onlar təkid etdilər ki, çar bütün qaydalara uyğun olaraq onun əlini
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xahiş etsin və qızı qanuni arvad və çariça dərəcəsinə qaldırsın. Filipp buna qədər
öz eşq sevdalarını siyasətlə ustalıqla birləşdirirdi, bu dəfə isə ehtiras onu ciddi
çətinliklərə gətirib çıxardı. Makedoniyalılara bu olduqca xoş idi ki, yadelli
çariçanın, sevilməyən Olimpiadanın yerini öz həmvətənləri olan yeni çariça
tutacaqdı. Bu vaxt Aleksandrı nə gözləyirdi? Onu da anası kimi kənara atmaq
olardımı? Artıq yeni nikahdan doğulacaq uşağın taxt-taca hüququ barədə açıq
söhbət gedirdi. Filipp isə gələcək üçün mühüm əhəmiyyət daşıyan bu məsələni
açıq saxlayırdı və Aleksandrı əvvəlki kimi özünün varisi sayırdı.
Toyu böyük təntənə ilə keçirdilər. Aleksandr bayramda və ziyafətdə iştirak
etməyə məcbur idi. Adamlar ondan qaçırdı, söhbət edəndə elə bil ki, ona istehza
edirdilər, yazıqları gəlirdi. Təzə bəy toyda həmişə olduğundan çox içmişdi. Attal
da çox şadlanırdı. Şərab onun dilini açanda o, bütün qonaqlar qarşısında allaha
qurban verəndə xahiş etdi ki, qoy allah Makedoniya çarına qanuni övladlar bəxş
etsin. Hər şeyə dözən Aleksandrın səbri sona çatdı. O, əlinin altındakı badəni
götürüb təhqiramiz danışana çırpdı. Günahkar müdafiə olunmağa başladı. Bu vaxt
Filipp Attalın tərəfinə keçdi. Çar qılıncını gənc oğlunun üstünə qaldırdı, lakin
sərxoş olduğundan ayaq üstə dayana bilməyib yıxıldı. Həmin anda hamı oğulun
səsini eşitdi: “Bu adam Asiyaya yürüş etməyə hazırlaşırdı, ancaq bir kürsüdən
digərinə keçmək iqtidarında deyil”.
Aleksandr sarayı və ölkəni tərk etdi, anasını öz vətəninə apardı, özü isə
İlliriyaya yollandı. Olimpiada Epir hökmdarı olan qardaşını məcbur edirdi ki,
Filippə qarşı müharibəyə başlasın. Yəqin ki, Aleksandr da Makedoniya üzərinə
yürüş üçün İlliriyada müttəfiq axtarmağa getmişdi. Gənc, atasını taxtdan salmaq
istəyirdi, ona mane olan atasından qurtulmaq üçün bu pis fürsət deyildi. Lakin
ananın və oğulun arzuları həyata keçməyə heç bir kömək tapmadı, nə illiriyalılar,
nə də Epir çarı bu hərbi avantyuraya getmədi. Lakin Filipp düşündüyü Persiya
yürüşünə qarşı Aleksandrdan təhlükə hiss edirdi. Bunu əsas götürərək vasitəçilərin
köməyi ilə vəliəhdi geri qayıtmağa inandıra bildi. Bütün cəhdlər nəzərə alınmaqla,
Aleksandrı taxt-tacın varisi elan etdi. Epirlə barışıq əldə edildi və Olimpiada
qardaşının yanında yaşamağa başladı və Epir çarı öz doğma bacısı qızına,

36

Aleksandrın bacısı Kleopatraya evləndi və bu nikah iki dövlət arasında dostluğun
rəhni oldu.
Lakin
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qalırdı.

Onların

yaxınlaşmasına təkcə çariça deyil, həm də Aleksandrın müstəqilliyə can atması
mane olurdu. O, müəyyən risq etməklə siyasətlə məşğul olmağa başladı. O, dayaq
nöqtəsi axtarırdı ki, gələcəkdəki Arximed prinsipinə uyğun olaraq çardan və
Makedoniyadan asılı olmayaraq onun köməyi ilə bütün dünyanı dəyişdirsin. 19
yaşlı Aleksandr ağlagəlməyən gedişlərdən də imtina etmirdi, istəyirdi ki, Kiçik
Asiyada möhkəmlənsin ki, qüdrətli atasından çoxdan gözlədiyi müstəqilliyə çatsın.
Filipp hələ ömrünün çiçəklənmə dövründə olduğundan Aleksandra ən azı iyirmi il
də gözləmək lazım gələcəkdi.
Makedoniya çarı Aleksandrın bu planını da pozdu. O, oğlunun planlarından
xəbər tutan kimi ona özbaşına hərəkət etməyi qadağan etdi. Bu hadisədən sonra
Aleksandrın yaxın dostları ölkədən sürgün edildi. Yəqin ki, çar istəyirdi ki,
vəliəhdi yalnız özünün tərəfdarları əhatə etsin. Bu dəfə ata ilə oğul birdəfəlik
ayrılmalı idilər, lakin tale bu faciəli münaqişəni bircə zərbəsi ilə kəsdi. Bu zərbə
Filippi bütün gələcək bədbəxtliklərdən uzaqlaşdırdı, çünki səbri çatmayan vəliəhd
hökmən ona yeni məşəqqətlər bəxş edəcəkdi. Bu 336-cı ilin yayında baş verdi.
Qoşunlar artıq perslərə qarşı yürüşə çıxmağa hazırlaşırdı. Köhnə taxt-tac şəhəri
Egidə Aleksandrın bacısı ilə Epir çarının toyuna hazırlıq gedirdi. Toya
Makedoniya çarının yaxın adamları, bütün vilayətlərdən, yunan şəhərlərindən,
Frakiya və İlliriya tayfalarından qonaqlar gəlirdi. Toy mərasimi bir neçə gün
davam etdi, ziyafət olduqca təntənəli keçirdi, heç bir mübahisə və fikir ayrılığı yox
idi. Ellin aktyorları çıxış edir, qonaqlar və elçilər xoşbəxtlik arzuları ilə nitqlər
söyləyir və qızıl çələnglər bağışlayırdılar. Sabahısı gün şənliyin ən yüksək
təntənəsi gözlənirdi, bu təntənədə xalq iştirak edəcəkdi. Mərasimdən sonra teatrda
oyunlar təşkil ediləcəkdi.
Artıq gecə ikən adamlar teatra cumdular ki, yaxşı yerləri tutsunlar. Qonaqlar,
elçilər, Makedoniya ordusunun yüksək rütbəli zabitləri gəlirdilər. Təntənə
iştirakçıları on iki allahın təsvirini, üçüncü allahın – Makedoniyanın məğrur və
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qüdrətli çarının heykəlini aparırdılar. Sonra saray əyanları gedirdi. Çarın özü
vəliəhdin və bəyin arasında addımlayırdı. Onu çar mühafizəsi əhatə etmişdi.
İzdiham teatra daxil oldu. Filipp qapını keçəndə sevincli şüarlar eşidildi. Bu vaxt
elə bil ki, ildırım çaxdı. Qatilin paltarının altında gizlətdiyi əyri qılınc çarın
köksünə sancıldı. Filipp ölmüş kimi yıxıldı. Qatil qaçmaq istədi, lakin büdrədi,
mühafizəçilər üstünü kəsib onu öldürdülər. O, saray zabitlərindən biri idi. O,
Filippin qiymətli həyatına qəsd etmişdi. Çarın şəxsində böyük yaradıcı həlak
olmuşdu və öz yaratdığını o, başa çatdıra bilməmişdi. Çar onu ehtiras və tale məhv
edənə qədər, bütün məsələlərdə həddi bilirdi. Lakin gənc gözəl qıza qarşı birdən
oyanan gur məhəbbət və bu dahiyə oğul və vəliəhd kimi Aleksandrı göndərən tale
elə bil ki, onun qəsdinə durmuşdu.
Filippin vəfatı ilə yunanların və Makedoniyanın ümumi gələcəyə yönəlmiş
birləşmə ümidləri də öldü. Bu ideya Aleksandrda nə tərəfdar, nə də müdafiəçi
tapdı. Bu adamda heç bir başqa ideya ilə müqayisə edilməyən titanik bir məqsəd
meydana gəldi, elə bil ki, tale, qismət onu bu məqsəd üçün dünyaya gətirmiş və
indi atasının vaxtsız və qəflətən faciəli ölümü ilə onun yolunu kəsən maneələrdən
təmizləmişdi. Filipp dar cığırla gedirdi, ona isə dünyaya hökmranlıq etmək adlanan
geniş bir yol lazım idi. Onun vəzifəsi də bu yol kimi geniş idi, o, bütün ölkələri və
xalqları birləşdirməli idi.
Rəvayətə görə Filipp Aleksandrın qolları arasında ölmüşdü. Bədbəxt hadisə
hakimiyyəti qətiyyətlə ələ götürməkdə ona mane olmadı. O, başa düşürdü ki,
Fillipin ən qüdrətli yaxın adamı olan Antipatrdan çox şey asılıdır. Filippin yeni
arvadı da qız uşağı doğmuşdu. İndi Filippin nə vaxtsa himayəçisi olduğu
Amintanın III Perdikkanın oğlunun taxt-taca iddialarından, hüquqlarından söhbət
gedə bilərdi. Lakin Aleksandrın taxt-taca hüququ daha çox idi, çünki ölən çar özü
onu vəliəhd adlandırmışdı. Antipatr bütün aspektləri nəzərə alaraq kütlə qarşısında
Aleksandrın xeyrinə çıxış etdi. Özünə sədaqətli olan döyüşçülərlə Aleksandr
şəhərə qayıtdı və tezliklə Makedoniya qoşun yığıncağı gənci çar elan etdi.
İndi cinayətkarları cəzalandırmaq məsələsini həll etmək lazım idi. O, xalqın
hiddətindən istifadə edib taxt-taca təhlükəli olanların hamısını çara sui-qəsddə
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iştirakından asılı olmayaraq məhv etdi. Təhqiqat bu fikrə gəldi ki, qatil yeni
çariçanın lovğa himayəçisi olan Attaldan qisas almaq istəmişdir, çünki Attal
homoseksualist olduğundan onun ləyaqətini də təhqir etmişdir. Filippi isə ona görə
öldürmüşdür ki, çar Attalın məhkəmə məsuliyyətinə cəlb edilməsinə imkan
verməmişdir. Aleksandr isə fürsətdən bütünlüklə istifadə etdi. Sui-qəsdlə heç bir
əlaqəsi olmayan Aminta da aradan götürüldü. Aleksandrın gənc analığına, Attalar
nəslindən olan Kleopatraya qarşı da qəddarlıq edildi, gənc gəlinin və onun körpə
qızının da aqibəti faciəli oldu. Olimpiada Pellaya qayıtdı və sonrakı ili Aleksandr
hərbi yürüşünə yollananda körpə Yevropa anasının qucağında öldürüldü, sonra isə
bədbəxt Kleopatra özünü öldürməyə məcbur edildi. Sonralar Aleksandr anasına bu
qəddarlığına görə narazılığını bildirdi. Edamlar və qətllər Aleksandrın hakimiyyətə
gəlməsi ilə başlanmışdı və onun qoşunlarının Persiya döyüşünə girməsinə qədər
davam etdi. O, öz qohumları ilə haqq-hesab çürütməkdən də çəkinmirdi. Lakin
onun qəzəbinə daha çox Attalid nəsli ürcah oldu. Aleksandr demək olar ki, bu
nəslin kişi cinsindən olan bütün nümayəndələrini məhv etdi. Bu dövlət zərurəti ilə
izah olunurdu. Atasının dostu Parmenion isə elə o saatca onu tanıdı və Aleksandrın
tacının dayağına çevrildi.
Filippin ölümünə gəldikdə rəsmi versiyadan kəskin surətdə fərqlənən versiya
da mövcud idi. Çoxları “Epir cadugər qadını” Olimpiadadan şübhələnirdi. Bu
rəsmi versiyadan daha inandırıcı görünürdü. Tarixçilər güman edirlər ki, sui-qəsdin
təşkilində Aleksandrın təqsiri yoxdur, onun belə qorxaqcasına yolla atasına qəsd
etməsinə inanmaq istəmirlər. Çariça Olimpiada isə qisas almaq üçün heç bir
cinayətdən çəkinməzdi. Yeni çariça artıq uşaq doğmuşdu və Filipp öz qızına
məğrur Yevropa adını vermişdi. Bəs sonra oğlan uşağı doğulsa görən nə baş
verəcəkdir? Oğlunun taxt-taca hüququnu qoruyub saxlamaq üçün Filipp
öldürülməli idi. Vaxt da yaxşı seçilmişdi, Attal və Parmenion uzaqda, Kiçik
Asiyada idilər. Bütün bu mülahizələr Olimpiadadan şübhələnməyə əsas verir. Ən
azı bu qadın sui-qəsdin hazırlanmasından xəbərdar idi. Aleksandrı şübhədən
uzaqlaşdırmağa bir cəhət də kömək edir ki, sonrakı illərdə də çar öz hərəkətlərini
heç kimlə müzakirə etməmişdi. O, hakimiyyətini məmurlarla bölüşdürmək
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istəmirdi, hətta imperiyaya daimi paytaxt təsis etməyi də arzu etmirdi. O, dünyanı
təkbaşına idarə etməyə can atırdı. O, Atlantı xatırladırdı, istəyirdi ki, mifik
qəhrəman göy qübbəsini çiyinlərində saxlayan kimi, özü tikdiyi dünya imperiyası
binası onun çiyinləri üstündə qərar tutsun. Elə deyəsən bu nöqteyi-nəzərdən də o,
sülalənin kişi cinsindən olan bütün nümayəndələrini aradan götürməyə çalışırdı.
Sonralar imperiyanı tək idarə etmək istədiyi kimi lap əvvəldən də o, çar evinin
yeganə kişi nümayəndəsi olmağa can atırdı. Onun hakimiyyətinin ilk günlərinin
qanlı hadisələri də məhz bu istəyindən irəli gəlirdi. Burada onun dəmir iradəsi işə
düşürdü. Atasının ölümündən sonra bu ölkə və bu xalq dünyaya ağalıq etmək
planlarını həyata keçirmək üçün ona lazım idi. Çar evinə isə onun ehtiyacı yox idi,
gələcəkdə bəlkə də bu ev onun məqsədlərinə maneə ola bilərdi. Ona ailə və sülalə
mülahizələri də yad idi, ona görə də çar Asiyaya yürüşü başlamamışdan əvvəl
evlənməkdən bütünlüklə imtina etdi. Axı ona vəliəhd nəyə lazımdır? Öz “məni”
üçün o, ailəsini və sülaləsini qurban verməyə hazır idi. Ailədə yalnız qadınlar
qalmışdı. Bu qadınlar da onunla hakimiyyət üstündə rəqabət apara bilməzdilər.
Aleksandr təkcə onlara aman verməmişdi, həm də onları sevirdi, eyni vaxtda
kişiləri rəhmsiz qaydada məhv edirdi. O, anasının südü ilə onun canına hopmuş
əlaqələrdən və ənənələrdən də azad olmağa can atırdı. Bu azadlıq yeni dünya
yaratmaq üçün vacib idi.
Makedoniya çarlarının çoxu qətllərin, sui-qəsdlərin qurbanları olmuşdu.
Aleksandr da taxt-tacı belə sirrli qətl nəticəsində əldə etmişdi, baxmayaraq ki, o,
sui-qəsdin təşəbbüsçüsü və iştirakçısı deyildi. Lakin müasir fransız zərbməsələsində deyildiyi kimi “Kim cinayətdən fayda götürürsə, o da həmin cinayətdə
günahkardır”. Axı bu qətldən ən çox qazanan da məhz Aleksandr olmuşdu və gənc
çar belə məkrli və xəyanətkarcasına qətllərin təhlükəsini heç vaxt yaddan
çıxartmırdı. Başqalarından onun bir fərqi də var idi, düşmənlərindən qorxmurdu,
əksinə onları axtarırdı. Yalnız qəsddən şübhələndikdə o, narahat olurdu, demək
olar ki, qorxurdu, özünü təqib olunan qurban kimi hiss edirdi. Bu dəlisov
cəsarətlilik və həm də təhlükədən məyusluq hissləri onun davranışını müəyyən
edən dualizmdən xəbər verirdi.
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Filippin ölümündən sonra onun məğlub etdiyi xalqların hamısında
makedoniyalıların ağalığını və himayəsini kənara atmaq istəyi yarandı. Lakin
Balkanlarda ciddi iğtişaş meydana gəlmədi. Yunanıstanda isə vəziyyət başqa cür
idi. Şəhərlərin çoxunda polis sisteminin tərəfdarları baş qaldırdı. Filippin ölüm
xəbərini alan kimi Demosfen bayram paltarı geyindi və çıxışında yeni çarı səfeh
adlandırdı. Afinada bayram əhval-ruhiyyəsi hökm sürürdü. İri yunan polislərindən
çoxu Aleksandrı tanımaqdan imtina etdi. Yunanlar yenidən özlərinə xas olan
xüsusiyyətlərinə qayıtdılar – ani əhval-ruhiyyənin təsiri ilə və baş tutmayacaq
planlar quraraq vaxtından əvvəl sevinməyə başladılar. Onlar böyük qonşunun
qüdrətli orduya və təcrübəli sərkərdələrə malik olduğunu unutdular, yeni gənc
çarın hansı qabiliyyətə malik olması barədə onların heç bir təsəvvürü yox idi.
Aleksandr möhkəm əllə ölkəni öz arxasınca aparırdı. Ordu və xalq onun
dəmir iradəsini hiss etməyə başladı. Yeni çar bütün qüvvəsini ordunun
möhkəmlənməsinə

və

silahlandırılmasına,

xeyirxahlıqla,

nəcib

işlərlə

makedoniyalıların ürəyini fəth etməyə yönəltdi. Onun hakimiyyətinin ilk həftələri
ən xoşbəxt günlər idi, çünki bu vaxt çar öz xalqı ilə sıx birlikdə idi. Lakin
Yunanıstandakı hegemonluq təhlükə altında idi. Aleksandr Egidəki elçilərə bildirdi
ki, Korinfdə içilən and təkcə Filippə deyil, Makedoniya taxt-tacında onu əvəz
edənə də aiddir. Bununla o, özünün yunanların qanuni hegemonu olduğunu yada
saldı. Yunanıstandan bir-birinin ardınca pis xəbərlər gələndə Aleksandr başa düşdü
ki, ona qarşı olan ümumyunan müdafiə ittifaqının yaranmasının qarşısını hökmən
almalıdır. O, Fessaliyada ömürlük strateq seçildikdən və Fiva qarşısında düşərgə
saldıqdan sonra Afinaya ultimatum göndərdi. Qorxan yunan şəhərləri çara öz
loyallıqlarını bildirməyə başladılar. O, da yaxşı münasibətini nümayiş etdirmək
üçün Korinfdə sinedrionun iclasını çağırdı. Spartalılardan başqa, Filipp dövründə
olduğu kimi bütün şəhərlərin nümayəndələri yığışdı. Burada heç bir müqavimət
işarəsi olmadan Aleksandr ellinlərin hegemonu kimi tanındı. Onu Filipp kimi
Persiyaya qarşı müharibədə strateq-avtokrat təyin etdilər. Çar müharibəyə
hazırlaşmağa əmr verdi və Makedoniyaya döndü. Hərb sənəti nöqteyi-nəzərindən
də Aleksandrın bu yürüşü gözlənilməzliyinə görə seçildi. Bu Aleksandra rəqibi
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demoralizə etməyə və hər cür müqaviməti əzməyə imkan verdi. Onun hərəkətləri o
qədər uğurlu idi ki, nə Fessaliya, nə də Fiva ona qarşı çıxış etməyə cəhd də etmədi.
Asiyaya yürüş etmək üçün isə ona öz arxa cəbhəsini möhkəmləndirmək lazım idi.
Qarşısına Persiyada böyük məqsədlər qoyan adama Avropada da öz sərhədlərini
genişləndirmək lazım idi. 335-ci il başlananda o, piyadaların hərbi əməliyyatlarına
kömək göstərmək üçün Dunaya eskadra göndərdi. Makedoniyalılar tribalları
məğlub edib, Dunaya çatdılar. Aleksandr Dunayı üzüb keçməyi qərara aldı. Gecə
ərzində o, üzən vasitələrdən – üfürülmüş kisələrdən, qayıqlardan istifadə edərək öz
qoşunlarının böyük hissəsini nəhəng çaydan keçirdi. Qəflətən ildırım kimi o,
qorxmuş triballara zərbə vurdu və şimallılara öz ordusunun döyüş qüdrətini
göstərdi. Tarixçilər onun bu əməliyyatını Qay Yuli Sezarın Reyn çayının o tərəfinə
keçməsi və Britaniyaya çıxması ilə müqayisə edirlər. Aleksandrın qəfil
hücumundan qorxan triballar təslim olub çara tabe oldular. İndi makedoniyalıların
ağalığı Dunaya çatırdı. Aleksandr döyüşsüz indiki Bolqarıstanın ərazisindən,
Sofiya şəhərinin indi yerləşdiyi yerə qədər gəlmişdi.
Sonra Aleksandr illiriyalılar üzərinə hücum etdi. Düşmənləri öz uğuruna
arxayın olanda, Aleksandr fürsəti ələ keçirib gecə dağa çıxdı və qəflətən onların
üzərinə həmlə etdi, onları əzib doğma yerlərinə qədər təqib etdi. Aleksandrın
İlliriya yürüşü də belə qalibiyyətlə başa çatdı. Yürüşün keçdiyi bu bir neçə ay
ərzində gənc çar özünün necə parlaq sərkərdə istedadına və dahiyanə
improvizasiyalar qabiliyyətinə malik olduğunu göstərdi. Çayları və dağları keçmək
məharəti, faydalı anı seçməsi, nəhayət psixoloji cəhətdən düşməni demoralizə
etmək bacarığı – bütün bunlar ona həqiqi möcüzələr yaratmağa imkan verirdi.
İyirmi bir yaşı olan bu gənc göstərdi ki, ən çətin şəraitlərdə belə o, vəziyyətdən
çıxmağı bacarır və bu vaxt təcrübəli sərkərdələrin köməyi olmadan keçinə bilir.
Axı bu yürüşlər vaxtı Antipatr Makedoniyada qalmışdı, Parmenion isə Kiçik
Asiyada idi.
Aleksandr illiriyalılar üzərində qələbəni bayram edəndə qorxulu xəbər aldı –
Yunanıstan perslərlə ittifaqa girib üsyan qaldırmışdı. Heç bir il deyildi ki, yunanlar
makedoniyalıların qəti hərəkətinə tabe olmuşdular. Qiyam isə Persiyada III
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Daranın 336-cı ildə hakimiyyətə gəlməsi ilə əlaqədar idi. Yeni çar Aleksandrın
onun üçün necə təhlükə olduğunu o saatca anladı və Makedoniyaya qarşı çıxdı. Bu
uzaqgörən siyasətçi iki məqsəd güdürdü: Makedoniya qoşunlarını Kiçik Asiyadan
qovmaq və qitədə olan yunanları öz tərəfinə çəkmək. Əgər Aleksandrın
hakimiyyəti Balkan torpaqları ilə kifayətlənsə, onun arxasında isə düşmən ellinlər
olsa, heç şübhəsiz o, Şərqdə müharibə aparmaqdan imtina edəcəkdir. Bu planın
birinci hissəsi baş tutdu. Təcrübəli Persiya sərkərdəsi Memnon makedoniyalıları
Kiçik Asiyada sıxışdırdı və axırda onları bu ərazidən qovdu. Bu müvəffəqiyyətlər
perslərin Yunanıstanda apardıqları təbliğatı çox yaxşı möhkəmləndirirdi. Böyük
çar öz məktubunda müraciət edərək Makedoniya qoşunlarına müqavimətə görə
onlara maliyyə yardımı edəcəyini və azadlıqları uğrundakı mübarizədə köməyini
vəd edirdi. Güman ki, elə bu məktubda Persiya çarı Filippə qarşı qəsddə iştirakı və
onun qatilləri ilə əlaqəsinə görə özünü tərifləmişdi. Qeyd etmək lazımdır ki,
Şərqdən əsən güclü külək yunan millətçiliyinin gizlənmiş və közərən odunu
alovlandırırdı. Perslərin vədlərindən onların köhnə nifrəti yaxşı qida tapmışdı.
Afinada Demosfen yenə də Makedoniya əleyhinə təbliğatını davam etdirirdi, hətta
azadlıq uğrunda mübarizə üçün pers qızılını da qəbul etməyi qərara almışdı.
Demosfen Aleksandrın ölməsi xəbərini də yaymışdı.
Fivada yeni qiyam baş verdi, bu Aleksandrın perslərlə böyük müharibə
barədəki ümidlərini dəfn edə bilərdi. Ona görə də bir il əvvəl olduğu kimi o,
yunanlara bu düşmənçilikdən çəkindirmək üçün yeni yürüş başlamağı qərara aldı.
Qoşun qiyam qaldırmış Fivanın divarları qarşısına gəlib çıxdı və Aleksandr
mübahisəni silah işlətməklə həll etməyə məcbur oldu. Oradakı Makedoniya
qarnizonu mühasirədə idi, üstəlik gənc çarın xəbəri olmadan hücuma keçən
Perdikka düşmənin caynağına düşmüşdü. Çar döyüşə yeni qüvvələr saldı və
makedoniyalılar şəhərə girdi. Küçə döyüşü gedirdi. Ümidsiz müdafiə olunan
fivalıların dəhşətli qırğını başlandı. 6 min adam bu qırğının qurbanı oldu. Sonra
Aleksandr bu qırğını dayandırmağı əmr etdi.
Sinedrionda Fivanın taleyi müzakirə olunarkən yunanların özləri qəddar
hökm verdilər: sakinləri qul olmaq üçün satmaq, şəhəri bütünlüklə dağıtmaq,
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torpağı isə qonşular arasında bölüşdürmək. Bu hökm təkcə böyük Pindarın evinə
və nəslinə toxunmadı. Fiva xəyanətkarlıq edib Persiya ilə ittifaq bağlamışdı, lakin
cəza ədalət ölçüsünü aşmışdı. Filippin və Aleksandrın ittifaqa olan ümidi
bütünlüklə itirildi. Bir il sonra müttəfiqlər Aleksandrla birgə perslərə qarşı yürüşə
yollandılar, lakin indi onların döyüşçülərinə bel bağlamaq olmazdı. Onlar yeni
qiyamların qarşısını almaq üçün sadəcə girovlar idi. Aleksandr onu da başa
düşürdü ki, özü də artıq ellinlərin xoşuna gəlmir. Lakin sonralar o, dünyaya
yayılmış fivalıları görəndə onlara xüsusi mərhəmətlə yanaşırdı.
Qalibiyyətli il öz gözlənilən uğurlarını gətirdi. Aleksandr ordusuna birbirindən aralı olan hərbi əməliyyatlar teatrında dalbadal üç düşməni məğlub etmək
müyəssər oldu. Mənəvi qələbə isə yalnız Balkanlarda qazanılmışdı. Orada
barbarlar Aleksandrın dostluğunu və mərhəmətini qazanmaq üçün hər şeyə əl
atırdılar. Triballar və illiriyalılar həvəslə onun qoşunlarına daxil olurdu, hətta
döyüşkən keltlər öz təhlükəli planlarından əl çəkdilər. İttifaqdakı hegemonluq
barədə isə belə danışmaq bir qədər çətin idi. Əksinə, ellinlərlə münasibət əvvəlcə
olduğundan daha gərgin idi.
Aleksandr öz gücünü sınamaq üçün Persiya imperiyası kimi qüdrətli rəqibi
seçmişdi. Nəhəng Persiya dövləti iki tam müxtəlif vilayətdən ibarət idi, bunlardan
biri əsasən kənd, digəri isə şəhər ukladını təmsil edirdi. Şəhər mədəniyyəti
Anatoliyada, Mesopotamiyada, Suriya və Palestinada başlıca rol oynayırdı. Bura
Ön Asiyanı və Misiri də daxil etmək olardı, sonuncu tarixi keçmişdə xeyli parlaq
səhifələrə malik olmuşdu. İran yaylasında isə vəziyyət bambaşqa idi. Burada əhali
heyvandarlıqla, şərait imkan verən yerlərdə isə bağçılıq və əkinçiliklə məşğul
olurdu. Mədəniyyət sahəsində İran kənd cəmiyyəti tipini təcəssüm etdirirdi. Ön
Asiya şəhərlərinə münasibətdə İran yunanların şəhər mədəniyyətinə münasibətdə
Makedoniyaya bənzər rol oynayırdı. Makedoniyada olduğu kimi İranda da
ovçuluğa, iti çapan atlara, qonaqlıqlara böyük məhəbbət var idi. Burada cəngavər
adətləri də qalırdı.
Lakin bircə şeydə Mesopotamiya mədəniyyəti yunan mədəniyyətindən
fərqlənirdi, bu da ərazi işğallarına münasibətlə əlaqədar idi. Yunanlar kiçik
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icmalara bölünmələrinə adət edib, kiçik dövlətlər kimi yaşamağa üstünlük
verirdilər. Geniş torpaqlar tutmaq fikri onlara yad idi. Babilistanlılara və
assiriyalılara isə əksinə öz hakimiyyətlərini böyük məkanlara yaymaq meyli xas idi
və bu son nəticədə onları dünya ağalığı fikrinə gətirib çıxardı. O dövrün coğrafi
təsəvvürlərinin darlığında dünyanın fəth edilməsindən danışmaq da olmazdı. Lakin
bütün Ön Asiyanın birləşdirilməsi və hətta Misirin birləşdirilməsi cəhdləri
dəfələrlə təkrar edilirdi. Bu məqsədi əldə etmək mümkün olmasa da hökmdarların
titullarında bu istək nəzərə çarpırdı: “Böyük çar”, “Dünyanın dörd tərəfinin çarı”
və “Hamının çarı”. Bu iddialar öz mahiyyətindən xəbər verirdi. Çarlar bütün
dünyanı tutmaq istəyirdilər ki, ali hakimiyyətə yiyələnsinlər, öz taclarını, sülalərini,
nəhayət xalqlarını şöhrətləndirsinlər. Ən vacibi isə, dünyanı öz allahlarına tabe
etmək idi. Axı allahlar onlara hakimiyyət və qüdrət verirdi. Qalibiyyətli çarlar
özlərini allahların sevimlisi hesab edirdi.
Həm Makedoniyada, həm də İranda köhnə ənənələrdən aralanmaq o qədər
mümkün oldu ki, istənilən şəxsiyyət azadlıq əldə edərək nəhəng miqyaslarda
hərəkət etməyə başlayır. Məhz belə şəraitdə taxt-taca İranda Astiaq, Makedoniyada
Filipp çıxdı. Onların hər ikisi əvvəlcə məsələni sadə və dar miqyaslarda həll etmək
istədi. Sonra Persiyada çar Kir, Makedoniyada isə Aleksandr oldu. Onların hər
ikisi nəhayətsiz dünyaya sahib olmağa can atdı. Aleksandrdan fərqli olaraq Kirin
ardıcılları tapıldı, əgər onun özünə Asiyanın mühüm hissələrini işğal etmək
müyəssər oldusa. Kambiz artıq Afrikanı, Dara və Kserks isə Avropanı işğal etməyi
qərara aldı. Lakin onlarda Əhəmənilər sülaləsinin banisinə xas olan qüvvə
çatmırdı. Ona görə də Karfagenin, Skifiyanın, Balkan yarımadasının və
Yunanıstanın zəbt edilməsi niyyətləri baş tutmadı. Bundan sonra perslər öz
iddialarını məhdudlaşdırdılar. İmperiyanın yaradıcısı I Dara dövləti, başında
canişinlər (satraplar) duran iyirmi satrapiyaya böldü. Satrapın böyük maliyyə və
məhkəmə səlahiyyətləri var idi və o, öz vilayətinin qoşununa komandanlıq edirdi.
İmperiya qarnizonları və qalalar bilavasitə Böyük çarın özünə tabe idi. Əhəmənilər
dininin tələblərinə uyğun olaraq, bu dində etik başlanğıc güclü idi, onlar dünyaya
rifah və inkişaf gətirməyə çalışırdılar. Öz təbəələrini də bu imperiyaya ağrısız cəlb
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edilməsinə səy göstərirdilər. Onlar yerli hüququn inkişafına kömək edirdilər,
aramey dialektini bütün imperiya üçün vasitəçi dil, misir və yunan dillərini isə
müvafiq vilayətlərdə dövlət dili kimi qəbul etmişdilər. Hər yerdə tikinti işləri
aparılırdı, əkinçilik, ticarət inkişaf edirdi, yollar tikilirdi, suvarma qurğuları təmir
edilirdi. Onlar bilirdi ki, “yumşaq” rejimlər, hökmranlar üçün güc tətbiq etməyə
əsaslananlara nisbətən daha uzun sürən və faydalı olur. Lakin təbəələrinin rifahını
öz məqsədi hesab edən və məsuliyyətini xatırlayan hakimiyyət ört-basdır
edilməyən özbaşınalığa çevrildi. Hakimiyyətə hərəm ağaları, yevnuxlar gəldi,
hərəmxana intriqaları başlandı. İmperiya yarandıqdan bir əsr yarım sonra hər
cəhətcə dağılmağa başladı. Dağlı tayfaları özlərinə müstəqillik qazandılar və
Böyük çar Suzadan Persopola gedəndə onu bac verməyə məcbur edirdilər. Onları
özünə tabe etdirməyə imperiyanın gücü çatmadı. Hakimiyyəti saxlamaq üçün
imperiyaya muzdlu əsgərlər lazım gəlirdi və belə muzdlular çox vaxt yunanlar
olurdu.
Aleksandr Persiya imperiyasından çox şey götürmüşdü. Əhəmənlər şərq
xalqlarını düzləndirməklə və öz dövlətini təşkil etməklə Aristotelin dünya ağalığı
planlarını həyata keçirməyə xeyli köməklik etmişdi. Ona görə də o, Persiya
dövlətini dağıtmağa deyil, tutmağa və ondan öz məqsədləri üçün istifadə etməyə
çalışırdı. Əlbəttə, Persiya dövləti Aleksandrın əlinə çox zəifləmiş şəkildə
düşmüşdü. O, onu möhkəmləndirdi, genişləndirməyə çalışdı, çox şeyi dəyişdi və
yaxşılaşdırdı, lazım gələndə isə yeniliklər yaradırdı. Persiya nümunələri
Makedoniya baxışlarına uyğun gəlirdi. Sosial-siyasi məsələlərdə Aleksandr
Əhəmənlərin yolu ilə getdi. Persiya hökmdarları kimi o, əyanlar qarşısında hərbisiyasi vəzifələr qoydu. Aleksandr İran əyanları ilə Makedoniya əyanlarını bir yerə
qatmaq istəyirdi. Aleksandr da Persiya çarları kimi imperiyanın mühüm
dayaqlarını şəhərlərdə görürdü. Bütün bunlar o demək deyildir ki, Aleksandrın
müstəqil konsepsiyası yox idi. Oxşarlığın səbəbi isə Kir epoxası ilə Aleksandr
dövrünün şərtlərinin və tələblərinin üst-üstə düşməsi idi. Zəruriyyət meydana
gəlməyəndə çar bu nümunələrdən istifadə etmirdi.
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Aleksandr müstəqil olaraq öz mühüm kosmopolitizm ideyasını yaratdı, onu
əsaslandırdı və bütünlüklə həyata keçirməyə cəhd etdi. Əhəmənlərə isə bu ideya
yad idi. Həmin illərdə Persiya dövləti varlı olaraq qalırdı və Aleksandrı özünə cəlb
edirdi. Filipp ilə müqayisədə onun bu müharibəni aparmağa daha çox əsası var idi.
Ən başlıcası Aleksandrı Persiya dövlətinin tam zəifliyi cəlb edirdi. Bəlkə də dünya
ağalığı ideyası yarananda o, bu məqsəd üçün Persiya imperiyasını işğal etməyə can
atmışdı.
Asiyadakı qonşuları ilə müqayisədə yunanlar silahlanmağa və döyüşü
aparmaq üsullarında, heç şübhəsiz, üstün idi. Yunanlar qüvvətli olmaları, yaxşı
məşq etmələri, ağır silaha yiyələnmələri ilə fərqlənirdilər. Hoplitlər hələ VII əsrdə
Şərqdə vuruşmuşdu, hətta Nabuhodonosor Yerusəlimə yürüşü vaxtı onların
xidmətindən istifadə etmişdi. Persiya imperiyası meydana gəldikdən sonra yunan
muzdluları Şərqdə böyük rol oynamaqda davam edirdilər. Onların köməyi ilə Misir
uzun müddətə öz müstəqilliyini qazanmışdı. Kiçik Kir 10 min yunanın köməyi ilə
Böyük çarı devirməyi və imperiyanın qüdrətini bərpa etməyi düşünürdü. Persiya
imperiyası böyük xərc hesabına yunan falanqistlərini özünə xidmətə cəlb edirdi.
Bu Böyük çar üçün vacib məsələ olduğu kimi, döyüşçülərin kənara axması
yunanlar üçün də ciddi əhəmiyyət kəsb edirdi. Ellada Şərqə falanqistlərini, perslər
isə Qərbə öz pullarını göndərirdi. Hər iki tərəf bu mübadiləyə ehtiyac duyurdu.
Makedoniya

Persiyaya

muzdlu

əsgərlər

axınına

mane

olmağa

başladı.

Yunanıstanın izafi əhalisinə isə tam başqa yol, alternativ təklif etdi, bu Kiçik
Asiyanın işğal edilməsi planı idi. Persiya üçün bundan daha qorxulu təhlükə ola
bilməzdi.
III Daranı tale Makedoniyaya müqavimət göstərən ordunun başına
qoymuşdu və o, öz vətəninin tənəzzülü vaxtı hakimiyyətə gəldi. Taxt-tacı isə
dövlətin bütünlüklə dağılması vaxtı qəbul etmişdi. II və III Artakserkslərin
hökmranlığı dövründə dövlət ağır sınaqlarla üzləşmişdi. Çarın vəzirinin
hərəmağası olan Baqoyun köməyi ilə Dara hakimiyyətə gəlmişdi. Lakin Dara
məkrdə onu da ötüb keçdi və başqalarını zəhərləyən adam özü də zəhərlənmədən
öldü. Axı Baqoy çar III Artakserksi ox zərbəsi ilə öldürmüşdü.
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Dara çar ailəsinin yan xəttindən çıxmışdı. Baqoy bütün iddiaçıları
kənarlaşdırdığına görə, taxt-tacı tutmağa hamıdan çox Daranın varislik hüququ var
idi. Yeni hökmdar çarın zahiri görünüşünə malik idi. Bu 44 yaşlı adam uca boylu
və qəşəng idi. Hələ varis olanda o, igidliyi ilə fərqlənmişdi, döyüşdən qalib
çıxmışdı. Onun valideynləri doğma qardaş və bacı idilər. Belə nikah Persiyada
xüsusən nüfuzlu hesab olunurdu. Dara özü də doğma bacısına evlənmişdi və ondan
uşaqları var idi. Yeni çar Qərbə meyl etmirdi və ellin mədəniyyətinə yaxın olan
savadlı perslərə oxşamırdı. O, əvvəllər Ermənistanda satrap olmuşdu, yunanlarla
çox az ünsiyyətdə olmuşdu. Çar olandan sonra da o, İran cəngavəri kimi qalmışdı,
onda bir qədər şərq hökmranlarına xas olan özündən razılıq artmışdı. Dara həm də
uzaqgörən siyasətçi idi və makedoniyalıların hücumunun qarşısını almaq və dəf
etmək üçün çox iş görmüşdü.
Hələ II Artaksers Qərbdə komandanlığı yunanlara tapşırmışdı. Baxmayaraq
ki, onların bir çoxu etibarlı deyildilər. Həmin vaxtdan Persiya çarları muzdlular
kimi yunan strateqləri olmadan keçinmirdilər. Onların necə sərkərdə olduqlarını
Mentorun və Memnonun nümunəsi aydın göstərir. Onlar Rodos adasından olan
doğma qardaşlar idilər. Onların taleyi pers-ellin simbiozunu parlaq qaydada
nümayiş etdirir. Onlar təkcə dahi sərkərdə olmayıb, həm də istedadlı siyasətçilər
idilər. Onlar öz andlarına sadiq idilər. Aleksandr kimi adama belə, Mentor
təhlükəli rəqib oldu. Onlar Hellospont Frigiyası adlanan satrapiyanın canişini
Artabazın yunan qadını olan arvadının qardaşları idi və Artabaz Mentora və
Memnona bir neçə şəhərin idarə edilməsini tapşırmışdı. Qardaşlar oradakı hakim
sülalənin əsasını qoyanlar idi. Artabaz satrapların böyük üsyanına qoşulduğuna
görə qaçmağa məcbur oldu. Memnonla və bütün ailəsi ilə birlikdə o, 352-ci ildə
makedoniyalı Filippin yanında sığınacaq tapdı. On ildən sonra Artabazın on bir
oğlu və on qızı böyüyürdü, onların anası da rodoslu yunan qadını idi. Uşaqlar
yunan təhsili almışdılar. Aleksandr onlarla uşaq vaxtı tanış olmuşdu.
Mentor Makedoniyadakı rahat və təhlükəsiz həyatı ilə barışmırdı. O, buranı
tərk edib qiyam etmiş misirlilərə muzdlu döyüşçü şəklində öz xidmətini təklif etdi.
Misirlilər bütün ümidlərini itirdikdə, Mentor onları tərk edib Persiya xidmətinə
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keçdi. O, Misir zəbt ediləndə irəli çəkildi, qüdrətli Baqoyun isə bir dəfə həyatını
xilas etmişdi. Beləcə onun karyerası başlanmışdı. Tezliklə Mentor ona böyük
səlahiyyətlər verən fəxri vəzifə tutdu. O, yunan şəhərlərini idarə edirdi və İoniya
sahillərində Persiya hakimiyyətini bərpa etmək uğrundakı müharibədə hökumət
qüvvələrinə başçılıq etmişdi. Bir neçə il sonra Mentor öldükdə, komandanlıq
Memnona keçdi. Memnonun 4 minlik ordusu və kiçik donanması var idi.
Aleksandr hakimiyyətə gələndə Memnon makedoniyalılara qarşı çıxış etməyin
vaxtı gəldiyi qərarına gəldi. O, düşməni sahilə sıxışdırdı, özünü məharətli sərkərdə
kimi göstərən və təcrübəli Parmeniona da üstün gəldi. Aleksandrın 336-cı ilin
payızında Yunanıstandakı sürətli hərəkətləri perslərin şübhəsini artırırdı. Baqoydan
yaxasını qurtaran Dara Yunanıstanda Makedoniya təsirinə qarşı daha qızğın
təbliğat aparmağa başladı. Oğul atasının hücum planlarını davam etdirmək
niyyətində olduğunu bildirəndə, vəziyyətin ciddi olduğunu Suzada anladılar.
Sonrakı il Memnona Kiçik Asiyada həlledici uğurlar gətirdi. Makedoniyalılar
məğlub olub geri, Avropaya çəkildilər. Memnon Kiçik Asiyada müdafiə işləri
görməyə başladı. Çünki Yunanıstanda üsyanı darmadağın etdikdən sonrakı il
Aleksandrın Asiyaya hücum etməsi gözlənilirdi. Memnon hələ Pellada olan
vaxtdan Filippin quru qoşunlarının nəyə qadir olduğunu bildiyindən, ümidini
Persiya donanmasına bağlayırdı.
Filipp və Parmenionun yaratdığı Makedoniya ordusu təşkilat və hərbi
nöqteyi-nəzərdən böyük nailiyyət hesab olunurdu. Əla süvari dəstəsi lap köhnədən
hetayrlardan (çarın yoldaşlarından), başqa sözlə əyanlardan ibarət olduğu halda,
piyada dəstəsi qaydasız olmaqla pis silahlanmış adamlardan ibarət idi. Əvvəlki
çarlara ordunu lazımi islahata uğratmaq müyəssər olmurdu. Yalnız Filipp ordunun
təşkilində əsl dönüş əmələ gətirə bildi. Yunanlar falanqa – ağır silahlı piyada
dəstələri və peltastlar – yüngül silahlı piyada yaratmışdı və Filipp bunların
hamısından istifadə etmişdi. Lakin o, nəsə yeni bir şey yaratmışdı – bu
Makedoniya xalq ordusu idi. Bu ordu Xeroneyada öz müəllimlərinə qalib gəlmişdi.
Burada hər şey hücuma uyğunlaşdırılmışdı. Dörd metr uzunluğunda nizə və
döyüşçülərin dərin eşalonda yerləşdirilməsi düşmənə əlbəyaxa döyüşə girməyə
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imkan vermirdi. Döyüşün nəticəsini isə əvvəlki kimi ağır silahlı cəngavər süvarisi
– atlı hetayrlar həll edirdi. Atlılar dəmir geyimdə və dəbilqədə olurdular, atlar da
zirehlə müdafiə olunurdu. Aleksandrın ordusunda 3 minə qədər hetayr olurdu.
Artilleriyada isə ox atan katapultlar var idi, bu o dövrün uzağa vuran silahlarından
ən qorxulusu idi. Onlardan açıq düzdə və çayı keçdikdə istifadə edilirdi. Ox və daş
atan ağır atıcı vasitələrdən, taran, “tısbağa”, hərəkət edən mühasirə qüllələrindən
yalnız şəhərlərin mühasirəsi vaxtı istifadə edilirdi. Bir qayda olaraq ağır silahlar
mühasirə edilmiş şəhərlərin divarları yanında qurulurdu. Piyada zabitləri və
hetayrlar kübarlardan çıxırdı. Onlar xidmətə çar sarayında paj kimi başlayırdılar.
Aleksandr 334-cü ilin yazında Asiya yürüşünü başlayanda döyüşçülərin
hamısını götürmədi, onların bir hissəsi Antipatrın başçılığı altında Balkan
yarımadasını və Yunanıstanı mühafizə etmək üçün Makedoniyada qalmışdı. Yunan
dövlətləri də “qisas müharibəsi”ndə iştirak etmək üçün öz qoşunlarını Makedoniya
ordusuna göndərmişdi. Yunanlar həm də Aleksandr üçün girov rolunu oynayırdı.
Aleksandrın bütün ordusu 40 min adamdan ibarət idi. Onlardan yalnız 30 min
nəfərinə bel bağlamaq olardı, Aleksandr kimi sərkərdəyə isə bu kifayət idi ki,
bütün dünyanı işğal etsin. Lakin makedoniyalıların donanması yox idi. Belə müasir
ordu yürüşə pulsuz yollanmışdı və bu onu göstərirdi ki, Aleksandr sürətli qələbəyə
ümid edir. Çünki bu yoxsulluq uzun sürə bilməzdi. Uzun müddət davam edən
müharibəni aparmaq üçün yeganə imkan Persiya qızılını ələ keçirmək idi. Orduda
zabitlərin qarşılıqlı münasibətlərinə gəldikdə onların hamısı Parmenionun
nəzarətində idi. Onun oğlanları Filota hetayrlara, Nikanor isə hipaspistlərə (xüsusi
seçilmiş təcrübəli döyüşçülərə) komandanlıq edirdi. Qardaşı Asandr isə süvarilərin
başında dururdu. Beləliklə Parmenion orduda çarın özündən nüfuzlu idi.
Aleksandrın dostları çox cavan olduqlarından, yalnız uşaqlıq dostu Qarpala
ordunun xəzinədarı vəzifəsini vermişdi.
Ordunun

Aleksandrın

qoşununa

çevrilməsi

sərkərdə

kimi

onun

qabiliyyətindən asılı olacaqdı. Parmenion bu yürüşdə ona yükə çevrilmişdi. Çünki
bu təcrübəli adam çox ehtiyatlı və hər şeyi nəzərə alan idi. Aleksandr sərkərdələri
öz tərəfinə çəkmək üçün onları öz süfrəsinə dəvət etməkdən istifadə etdi. Bu saray
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düşərgəsi ordunun müstəqil hissəsi kimi çıxış edirdi. Çar uzun müddət vətənindən
kənarda olacağını planlaşdırmışdı və böyük imperiyanı idarə etmək üçün köməyinə
ehtiyacı olanların hamısını özü ilə götürmüşdü. Dəftərxana rəisi Yevmen də daim
onunla bir yerdə olurdu və bu göstərirdi ki, hökumət indi Pellada deyil, onun saray
düşərgəsindədir və çar öz hakimiyyətini bütün dünyaya yaymaq istəyir.
Aleksandr filosoflara xeyirxahlıqla yanaşırdı. Onu çoxlu filosoflar müşayiət
edirdi, o, Aristoteli də götürmək istəyirdi. Lakin Aristoteli Afinada daha böyük
işlər gözlədiyindən o, çara öz qohumu Kallisfeni götürməyi təklif etdi. Lakin çarın
onun

igidliklərini

ədəbiyyatçılarının

şöhrətləndirməsi
əsərləri

olduqca

ümidləri
zəif

çıxdı.

özünü

doğrultmadı.

Aleksandrı

Saray

rəssamlar

və

heykəltəraşlar da müşayiət edirdi. Aleksandr ümumiyyətlə istedadlı yunanlarla
ünsiyyətdə olmağı və fikir mübadiləsi etməyi sevirdi. Çar onların hazırcavablığına,
xoş söhbət aparmaq maneralarına valeh idi. Onların yaltaqcasına tərifi də
Aleksandra xoş gəlirdi, axı avtokratiyaya əsaslanan böyüklük çox vaxt öz əksini
bəzənmiş qaydada görmək istəyir. Böyük Aleksandra da bu zəiflik yad deyildi.
Yunanlar daha incəliklə yaltaqlanmağı bacarırdılar, onların hər biri özünəməxsus
qaydada yaltaqlanırdı. Daha kamil yaşına çatanda bütün dünyaya qalib gələn
Aleksandrın hələ də yaltaqlıqdan xoşu gəlirdi. Böyük sərkərdənin düşərgəsində iki
müxtəlif üsluba məxsus olan adamlar var idi, biri Filippdən qalan kobud üslub,
digəri isə yunanların təmsil etdiyi mədəni dəstə idi. Əgər yürüşdə iştirak edən ordu
Filippin və Parmenionun məhsulu idisə, saray düşərgəsini Aleksandr özü
yaratmışdı.
İyirmi iki yaşlı Aleksandr Asiya torpağına qədəm qoyanda onu intiqam, ellin
özündən razılığı, Asiyaya və barbarlara nifrət hissləri idarə edirdi. Kifayət qədər
gəmisi olmadığına görə o, dəniz döyüşlərindən qaçırdı, lakin həlledici döyüşü
uzatmaq olmazdı. Çünki çarın pul vəsaiti, demək olar ki, yox idi. Vətənində qalmış
Antipatrla anası Olimpiadanın əvvəlki kimi bir-birindən xoşu gəlməməsi indi daha
da güclənmişdi. Olimpiada idarəetməni öz əlinə keçirmək üçün öz məktublarında
Antipatrı oğlunun gözündən salmaq istəyirdi. Nəhayət, Aleksandr öz çariça anasına
dövlət işlərinə qarışmağı qadağan etdi və təhqir olunmuş Olimpiada 331-ci ildə
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Epirə köçdü və tezliklə oranın hökmdarı oldu. Aleksandra gəldikdə, vətənində
Antipatrdan başqa heç bir dostu qalmamışdı, onu vətənlə heç nə birləşdirmirdi və
yola düşəndə yəqin ki, bu devizi qəbul etmişdi: Omnia mea mecum porto – “Hər
şeyimi özümlə daşıyıram”.
Makedoniyalılar 335-334-cü illərin qışının sonunda Hellespont boğazını
keçəndə heç bir müqavimətə rast gəlməyəcəklərini bilirdilər. Aleksandr qoşunlara
vaxtilə Kserksin Hellespontdan keçdiyi yerdən üzməyi əmr etdi. Donanma
Troyadan azacıq aralı olan limana yaxınlaşdı. Aleksandr sahilə yaxınlaşanda
nizəsini atdı və silah Asiya torpağına sancıldı. Sonra o, sahilə tullandı və ilk olaraq
quru torpağa ayaq basdı.
İliona o, azadlıq verdi və şəhəri vergidən azad etdi. Şəhəri parlaq gələcək
gözləyirdi. Aleksandr Memnona tabe olan əraziləri qarət etməyi qadağan etdi, bu
qadağa digər işğal edilmiş torpaqlara da aid edildi. Çünki onları artıq özününkü
hesab edirdi. Sonra o, boğazın Asiya tərəfində, Abidos ətrafındakı yerdə onu
gözləyən qoşunlarının yanına gəldi və oradan şərqə, pesrlərlə görüşə hərəkət
etdilər.
Perslər düşməni Frigiya torpağında qarşılamağı qət etmişdilər. Hərbi
müşavirələrdə artıq müdafiəyə başçılıq edən baş hərbi rəis olmayan Memnonla
Persiya kübarları arasında daim ziddiyyətlər yaranırdı. Yunan öz sürgünlük
dövründən Makedoniya atlılarının gözəl təliminə və silahlarına bələd idi. O, açıq
döyüşdən imtina edirdi və iranlıların əcdadları olan sakların istifadə etdiyi
strategiyanı məsləhət görürdü. Bu döyüş metodunu 120 il sonra Roma sərkərdəsi
Fabi Kunktator öz rəqibi Hannibala qarşı geniş istifadə etmişdi və iri döyüşdən
qaçmağı, düşməni taqətdən salmağı, ona xırda zərbələr vurmağı, ehtiyatlarını məhv
etməyi nəzərdə tuturdu. Onda düşmən təchizatda çətinliklərlə üzləşib qüvvəsini
itirirdi, döyüşsüz geri çəkilirdi. Memnon həm də bu vaxt donanmadan istifadə
etməyi, müharibəni adalara, hətta qitə Yunanıstanına keçirməyi və bununla
Aleksandrı geri çəkilməyə məcbur etməyi məsləhət görürdü. Bu təklifində isə
Memnon Hannibalı öz vətənində, Zamada məğlubiyyətə uğradan və ilk dəfə
döyüşü İtaliya ərazisindən Afrikaya keçirməyi təkcə təklif etməyən, həm də
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reallaşdıran Böyük Stsipion kimi hərəkət edirdi. Bu plan bütün müasir strateqləri
öz şübhə edilməyən dahiliyinə görə valeh edir, lakin o vaxtlar Memnonun təklifi
həyata keçmədi, özü də burada təkcə əcnəbiyə etibar edilməməsi əsas rol
oynamırdı. O dövrün Persiya cəmiyyəti çox mürəkkəb idi və kiçik və böyük torpaq
sahiblərinin qarşılıqlı asılılığına əsaslanırdı. Düşmənə yolu açıb, həm də öz yaşayış
məntəqələrini məhv etmək birinci növbədə kiçik torpaq sahiblərini iqtisadi
tənəzzülə uğratmağa bərabər idi. Ona görə də bu plan iranlılar üçün qətiyyən
yaramırdı, digər çıxış yolunu tapmaq lazım idi. Digər tərəfdən pers əyanları üçün
düşmənlə toqquşmadan döyüş səhnəsini başqasına güzəştə getmək yol verilməyən
bir hərəkət hesab olunurdu. Pers üçün döyüşü uduzmaq ənənəni pozmaqdan
qorxulu deyildi, axı imperiya bu ənənələrin üzərində dayanırdı və ona görə də
perslər döyüşə girməyi qərara aldılar. Onlar Aleksandrı Qranik çayının sahilində
gözləyirdilər. Atlılar çayın dik sahilində dayanmışdılar. Onların arxasında ikinci
müdafiə xətti, muzdlu piyadalar dayanmışdılar. Atlılar güman edirdilər ki, hücumu
dəf edib düşməni çaya ata biləcəklər. Lakin perslərin çayın o tərəfindən gizlənməsi
uğurlu deyildi, çünki yalnız hücum etdikdə müvəffəqiyyət qazana bilərdilər. Bu
mövqe isə hücumun yolunu kəsirdi.
Yürüşün dördüncü günü, nahardan sonra makedoniyalılar Qranikə çatdılar
və qarşı sahildə persləri gördülər. Ləngimədən Aleksandr döyüşə başlamaq əmrini
verdi. Parmenion etiraz etmək istədi. Hərb sənətinə görə yorulmuş döyüşçüləri
döyüşə atmaq olmazdı. Ona görə döyüşə başlamağı səhərə saxlamaq lazım idi.
Lakin çar həlledici anlarda heç bir etiraza dözmürdü. Aleksandrın dəmir prinsipi
var idi: orada və həmin vaxt düşmənə hücum etmək lazımdır ki, o, həmin vaxt bu
hücumu daha az gözləyir, hətta şəraitlər bu vaxt qalibiyyət üçün düşmənə müəyyən
şanslar verir. Bu “ikiqat qəfillik” prinsipi idi. Perslər məəttəl qaldılar ki, uzaqdan
dəbilqəsindəki ağ lələkləri görünən və parıldayan dəmir geyimdə olan gənc
qoşunları ləngimədən, birbaşa gəlib çıxan kimi döyüşə hazırlayır.
Parmenion sol qanada, Aleksandr isə sağ qanada komandanlıq edirdi. Çar
yüngül süvarini çaydan keçməklə düşmənin sol qanadının üstünə göndərdi.
Düşmən ağır itki verən makedoniyalıların hücumunu dəf edirdi və onlar geri
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oturuldular. Bu vaxt hetayrların başında və yüngül piyadaların müşayiəti ilə
Aleksandr döyüşə girdi. O, çayı keçib düşmənin mərkəzi ilə sol flanqının arasına
girməyə cəhd etdi. Bu vaxt perslərdən ən güclü və cəld olanları Aleksandrla
təkbaşına döyüşmək üçün onun üstünə cumdular. Onun ölümü müharibənin sonu
demək olardı. Buna ümid bağlayıb perslər ehtiyatsız hərəkət etdilər. Onlar
düşmənə çox yaxınlaşdılar. Bu vaxt makedoniyalıların silahı daha güclü idi. Əyri
qılınclar işə düşdü, çünki perslərin nizələri işlənib qurtarmışdı. Makedoniyalılar isə
uzun nizələri ilə düşmənin müdafiəsiz sifətlərini deşirdi. Lakin Aleksandr sürətlə
uğur qazana bilmədi. Pers atlıları sayca çox idi. Aleksandr şəxsi nümunəsi ilə
döyüşçülərini irəli, dəhşətli döyüşə səsləyirdi. Böhran anı gəlib çatdı, çarın nizəsi
qırıldı və o, düşmən əsgərlərinin arasına düşdü. Bir pers atlısı onun dəbilqəsini
sındırdı, digəri isə ona məhvedici zərbə vurmağa hazırlaşırdı. Bu vaxt onun uşaqlıq
dayəsi Lanikanın qardaşı Klit çarla persin arasına atıldı və güclü zərbəsi ilə
Aleksandrın başı üzərinə qalxmış əli vurub kəsdi. Makedoniyalıların inadlı
zərbələri düşmənin müqavimətini qırdı. Aleksandrın qalan süvarisi çayı keçib
köməyə gəldi. Perslərin komandanları təhlükə qarşısında dayanmayıb, spartalılar
kimi məğlub olmaqdansa ölümü seçdilər. Rəhbərliyini itirən atlılar qaçmağa üz
tutdular, yerdə onların həlak olmuş minə yaxın döyüşçüsü qalmışdı. Cəsarətlə
vuruşan Memnon da geri çəkilənlərin arasında idi. “Cəngavər kodeksi” persləri
xilas edə bilmədi. Memnonun hazırladığı qeyri-cəngavər plan xeyli yaxşı idi.
Yunan muzdlularının ikinci dəstəsi başsız qaldıqda təslim olmağa hazır idi, lakin
Aleksandr onlara qarşı öz falanqasını göndərdi və yunanların çoxu məhv edildi. Bu
perslərə xidmətə gedən ellinlərə ibrət dərsi olmalıydı. Aleksandr 2 min yunan
döyüşçüsünü əsir götürdü və qandallarda Makedoniyada katorqa işlərində işləməyə
göndərdi. Onun gözündə bu əsgərlər satqınlar idi, çünki ümumellin qərarını
pozmuş və qisas ideyasından imtina etmişdilər.
Aleksandrın qoşunlarının itkisi az idi, 30 piyada və 100-dən az atlı həlak
olmuşdu. Yaralananlar çox idi və onlara Aleksandr böyük qayğı göstərdi. Həlak
olanların qohumlarını o, bütün vergilərdən azad etdi. Beləliklə, çar özünü həqiqi
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“döyüşçülərin atası” kimi göstərdi. Təkcə öz qəhrəmanlığı, qalib şöhrəti ilə deyil,
həm də xeyirxah işlərlə o, döyüşçülər arasında böyük populyarlıq qazandı.
Qranik yanında qələbə tərəddüd edən Ellada üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb
edirdi. Bir məsələni də nəzərə almaq lazımdır ki, Aleksandr persləri barbar
adlandırır, Asiyanı xüsusi qeyd edərək qitələri bir-birinə qarşı qoyurdu. O, özünü
çar adlandırmırdı, çünki yunanlar üçün yalnız hegemon idi. Bu barədə Kallisfen
xəbər verir. Qranikdəki döyüş həm də göstərdi ki, Makedoniya süvarisi iranınkını
ötüb keçir. Qaliblərə Persiya imperiyasının düzənlik ərazisi açıldı. Təkcə şəhərlər
qalırdı, onların müqavimət göstərib-göstərməməsi məsələsi qalırdı. Lidiyanın baş
şəhəri Sarda təslim oldu və qalanın komendantı ona tapşırılmış xəzinəni
makedoniyalılara verdi. Persiya əyanları sarsılmışdılar. Hellospont Frigiyasının
satrapı müqavimətdən imtina edib özünü öldürdü. Qranik yaxınlığındakı döyüş bu
vaxta qədər Kiçik Asiyada ağalıq edən İran kübarları üçün fəlakət idi. Kiçik
Asiyanın sakinləri indi kimə meyl etmək lazım olduğunu bilmirdilər. Memnonun
tələb etdiyi kimi Aleksandra qarşı müharibə davam etdirilsə, bu yunan
muzdlularının qüvvəsi ilə aparılacaq və ona yunan metropoliyaları dəstək
verəcəkdi. Çünki Persiya da iki tam fərqli dünyadan ibarət idi, perslərin ağalıq
etdiyi Kiçik Asiya yunan şəhərləri ilə dolu idi. Yunanlar Böyük çarın təyin etdiyi
hökmdarlara şübhə ilə yanaşıb, onları “tiraniya” adlandırırdı. Sonradan perslər bu
şəhərlərdə hakimiyyəti oliqarx ailələrinə verirdi ki, burada “tiraniyalar”
yaranmasın. Onların nəzər-nöqtələrinə görə bu demokratiyadan yaxşı idi. Pan-ellin
ideyalarından yanaşdıqda Qranik yaxınlığındakı qələbədən sonra Aleksandrın
İoniya şəhərlərini azad etməsi gözlənirdi. Memnon cənuba, Halikarnasa çəkilmişdi,
artıq o da öz qüvvəsinə o qədər inanmırdı.
Aleksandr yunan şəhərlərində müqavimət görmədi. Sardıdan qayıtdıqdan
sonra o, Efesi tutdu. Çar bu şəhərlərin qarət edilməsini dayandırdı. Yunan
şəhərlərində o, satrapiyaları ləğv etdi. İndi onlar bac əvəzinə haqq ödəməli idilər.
Aleksandr qələbədən sonra silahla əldə edilmiş hüquqlardan imtina etmək
istəmirdi. O, buranı barbarlardan azad edirdi, bütünlükdə hakimiyyətdən azad
etmirdi. Aleksandrın verdiyi azadlıq işğalçının hüquqlarını ləğv etmirdi. Düşmən
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əhval-ruhiyyəsində olan Miletin canişini də ona tabe olduğunu bildirdi. 400
gəmidən ibarət olan pers donanması Aleksandr tərəfindən nəzarətdə saxlanılan
şəhərlərlə əlaqəyə girə bilmədi. Milet müharibədən yaxasını qurtarmaq üçün
neytrallığı gözləməyə çalışırdı. Lakin bu, Aleksandrı açıq müqavimətdən daha çox
hiddətləndirdiyindən şəhəri mühasirəyə aldı. Müdafiə yatırıldı, şəhər hücumla
alınıb qarət edildi, əsir götürülmüş muzdluları o, cəzalandırmadı və öz ordusuna
götürdü. İoniya müharibəsi bununla başa çatmadı. Düşmən öz qoşunlarını
Halikarnasda birləşdirdi. Hələ Mavsol bu şəhəri Kiçik Asiyada ən güclü şəhərə
çevirmişdi. Memnon da əsas muzdlu qüvvələri ilə bura çəkilmişdi. Uzun
mübarizədən sonra makedoniyalılara divar və qüllələri dağıtmaq və şəhərə hücum
etmək müyəssər oldu. Aleksandr ləngiyirdi, gözləyirdi ki, düşmən təslim olsun.
Memnon evləri yandırdı. Sonra o, qoşunlarını yaxşı strateji şəraiti olan Kos adasına
apardı. Hərbi mülahizələri əsas götürərək Aleksandr qalan şəhər binalarını
dağıtmağı qərara aldı. Artıq quruda Aleksandra qarşı durmaq mümkün deyildi və
Memnon da bunu başa düşdü. Ona görə də o, qitəni tərk edib dənizdə və adalarda
müharibəni aparmağa hazırlaşdı.
Lakin Aleksandr başa düşürdü ki, dəniz qüvvəsində o, düşməndən geri qalır.
O, nəhəng işə əl atdı – Kiçik Asiya və Levant sahillərini işğal etməklə düşmən
donanmasını maddi mənbələrdən ayırmağı qərara aldı. Bu onun həyat arteriyasını
kəsmək məqsədini güdürdü.
Aleksandr Kariya hökmdarlığına çariça Adanı təyin etdi və istəyirdi ki, Ada
onu oğulluğa götürsün. Vəliəhd kimi çariça öləndən sonra Aleksandr ölkənin
qanuni hökmdarı ola bilərdi. Beləliklə, çar ilk dəfə yerli ənənələri və dövlət
hüququnu birləşdirdi. Yeni işğal edilmiş ərazilər isə onun vətəninin əyaləti deyil,
özünün şəxsi əyalətlərinə çevrilirdi.
Aleksandr atası Filipp kimi qış yürüşlərindən çəkinmirdi. O, Likiya və
Pamfiliyanı işğal etməyi qərara aldı ki, pis hava şəraiti dənizdən düşmənə kömək
göstərilməsinə mane olacaqdır. Aleksandr hamıdan, o cümlədən yunanlardan qeydşərtsiz təslim olmağı tələb etdi. Çar iki əyaləti bir satrapiyada birləşdirib öz dostu
Nearxa verdi. Orduda yüksək əhval-ruhiyyə mövcud idi. Aleksandrın qoşunlarının
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əsas hissəsi dağlarla gedirdi, özü isə kiçik dəstə ilə sahil cığırı ilə gedirdi, bu onun
könlünə yatan bir macəra idi. Kallisfen isə onun bu səfərinə ölməzlik haləsi verdi.
Guya “möcüzə” baş vermişdi və dəniz Aleksandrın qarşısında “geri çəkilmişdi”.
Bunda qədim əfsanələrin təsiri özünü göstərirdi. Bütün bunlarla yanaşı 334-333-cü
illər qışının yürüşü çox uğurla gedirdi.
Sonra Aleksandr qar əriməsindən su basmış vadilərlə irəliləyərək Böyük
Frigiyanın paytaxtı Kelenanı döyüşsüz tutdu. O, qalan qoşunlarla Qordidə
görüşməli idi. Həmin şəhərdən eskadra yaratmaq üçün o, Hellesponta 350 talant
pul göndərdi. Qordi şəhəri yunan əfsanələrində çox tez-tez yada salınır. Frigiyanın
bu qədim paytaxtı makedoniyalıların tarixi ilə bilavasitə əlaqədardır. Çar Midas
haqqındakı əhvalatlar makedoniyalı Bermionla əlaqələndirilir. Kiçik Asiyada
Qordi bütün Frigiya çarlarının, onlar ya Qordi, ya da Midas adını daşıyırdılar,
iqamətgahı hesab olunurdu. Axı əfsanəyə görə frigiyalıların isə əcdadları Kiçik
Asiyaya

köçməmişdən

əvvəl

Makedoniyada

yaşamışdılar.

Bu

dövlətin

çiçəklənməsi m.ə. VIII əsrə təsadüf edir, bu vaxt Midaslardan biri uğurlu
hökmranlıq edirdi. Frigiyalılar Fərat çayına qədər Assiriya ərazilərini tutmuşdular.
Şəhər qalasında qədim çar arabası saxlanırdı. Onun yedəkləri elə hiyləgərliklə
bağlanmışdı ki, bu düyünü heç kəs aça bilmirdi. Belə bir rəvayət mövcud idi ki,
kim bu düyünü açsa həmin ölkənin çarı olacaqdır. Bununla əlaqədar Aleksandr
barədə də bir əfsanə yarandı. Araba haqqında o, eşidəndə onu görmək istədi,
görəndən sonra isə düyünü açmaq istədi. Lakin ilmək açılmırdı və o, güc tətbiq
etdi. Bu Aleksandrı elə bil ki, Frigiya çarlarının varisi edirdi. İndi o, özünü onların
qanuni varisi hesab edə bilərdi. Kallisfenin qələmi bu hadisəni bir qədər də bəzədi
və peyğəmbərliyin Frigiyaya deyil, bütün Asiyaya aid olduğunu göstərdi. Bu
hadisəyə o, bir qədər də dramatik rəng verdi: onun yazdığına görə çar düyünü
qılıncla kəsmişdi. Sonrakı tarixçilər də Kallisfen versiyasına əsaslanaraq bu
əfsanəni xəbər verirlər. Lakin digər versiyalar da mövcuddur.
Son hadisələr şərq orientasiyasını əsas götürən Daranı məcbur etdi ki,
dövrün ruhunu anlasın və Memnonu baş komandan təyin etsin. Beləliklə, bütün
dünyanı qorxuzan Makedoniya çarının iblis dühasına qarşı yunanın bic, cəsarətli,
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hazırcavab dühasını qoydu. Nə onun özü, nə də ətrafı buna qadir deyildi. Müdafiə
işlərini Dara Memnona həvalə etdi. Persiya əyanları bu müharibədə gücsüz
görünürdülər. Buna görə də Dara onun üçün belə çətin olan, həm də elə buna görə
dahiyanə görünən qərar verməli olmuşdu. 333-cü ilin yazı Memnona bir-birinin
ardınca uğur gətirirdi. Onun donanması Egey dənizinə şəriksiz sahib idi. O, Xiosu
və Lesbos adasındakı əksər şəhərləri tutmuşdu. Kiklad adalarının sakinləri Persiya
tərəfə meyl edirdi. Afina da Persiya çarının yanına qasidlər göndərmişdi. Böyük
Frigiyada olan Aleksandr Memnonun uğurları barədə eşidib çox narahat olmuşdu.
Lakin yenə onun bəxti gətirdi, Mitilenanın uğurlu mühasirəsi vaxtı Memnon öldü.
Onun ölümü ilə Dara ən yaxşı köməkçisini itirdi, onun bütün ümidləri də batdı.
Memnonun ölümü Persiya çarı üçün elə zərbə idi ki, ondan uzun müddət ayıla
bilmədi. Bu hadisədən sonra onun əsəbləri dözmürdü. Bu kədərli xəbər Babilə
gəlib çatanda Dara hərbi şuranı topladı. Müşavirədə şərq və qərb orientasiyasının
tərəfdarları arasında ziddiyyətlər gərginləşdi. Yenə də Şərqin daha savadlı, lovğa
və etibarsız yunanlara olan şübhəsi özünü göstərdi. Təkcə donanma Memnonun
qohumu Farnabazın idarəçiliyinə verildi. Düzdür, yunanlar anasının mənşəyinə
baxmayaraq (o, Rodos adasından idi) Farnabazı yunandan daha çox pers hesab
edirdilər. Kilikiyanı necə müdafiə etmək barədə də mübahisə qızışdı. Haridem
çarın komandanlıq etməsi barədə təklifin əleyhinə çıxdı, İran əyanları onun
təklifinə müqavimət göstərəndə qışqırmağa, söyüş söyməyə başladı və persləri
qorxaqlıqda ittiham etdi. Çar bu təhqirlərə dözməyib onu edam etmək barədə
göstəriş verdi. İndi də Haridemi əvəz etməyə adam yox idi və Böyük çar sərkərdə
təyin etməkdən ümumiyyətlə imtina etdi. Gələcək döyüşün nəticəsinə görə bütün
məsuliyyət, ağır yük kimi onun öz üzərinə düşdü. Aleksandrın parlaq məharəti
qarşısında isə hər bir müqavimət heç nədən asılı olmayaraq uğursuzluğa düçar
olmalı idi.
Tars şəhərinə girəndə Aleksandr ağır xəstələndi, ona soyuq dəymişdi. Lakin
həkim tezliklə onu sağaltdı. O, Kappadokiyada olanda Memnonun ölüm xəbərini
eşitdi. Məlum oldu ki, Dara həlledici döyüşə girməyə can atır. Nəhayət Dara Fərat
çayını keçib Suriyaya daxil oldu. O, Asiyada nə vaxtsa mövcud olmuş ən böyük
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qoşuna malik idi. Ən güclü qüvvəsi atlı dəstələri idi. Bütünlükdə perslərin ordusu
Aleksandrınkından iki-üç dəfə böyük idi. Ordunun arxasınca iri karvan gedirdi,
çünki Dara və onun saray əyanları hərbi yürüşü hərəmxanasız və saraysız,
qohumlarsız, arvad və uşaqlarsız, hərəmağalarısız və nökərsiz təsəvvür edə
bilmirdilər. Bu rəngarəng, dəbdəbəli və özündən razı cəmiyyəti 200 minə qədər
qaramalı olan sürü müşayiət edirdi.
Belə tərkibdə perslər Aman dağının ətəyinə gəldi, Baylan keçidi isə
makedoniyalılar tərəfindən tutulmuşdu. Dara bu geniş vadidə döyüş verməyi
qərara aldı. Belə şəraitdə pers ordusu öz say üstünlüyünü realizə edə bilərdi. Sonra
Dara keçiddən keçib Kilikiyanın özündə Aleksandrın üstünə atılmağı qət etdi. O,
karvanı Dəməşqə göndərdi və özü Şir keçidi ilə Kilikiyaya irəlilədi. O, qələbəyə
çox ümid edirdi və fürsəti fövtə verməyib, Aleksandra arxadan hücum edib, onun
geriyə yolunu kəsmək istədi. Ona görə düşməni İss körfəzinə qədər təqib etdi. Yol
üstündə Dara eyni adlı şəhəri tutdu.
Aleksandr isə pers qoşunlarının hərəkəti barədə heç nə bilmirdi. Birdən ona
məlum oldu ki, Dara öz qoşunu ilə onun arxasında İssdədir. O, buna çox sevindi.
Düşmən elə yerdə idi ki, öz say üstünlüyündən istifadə edə bilməzdi.
İss körfəzində hələ dəniz hiss olunmurdu. Üfüqdə yaşıl dağ ətəkləri
görünürdü. Üç tərəfdən yüksək dağlar ucalırdı. Burada Aralıq dənizi Asiya
qitəsinin daha içərilərinə girirdi. 333-cü ilin payızının sonunda İss yanında Ön
Asiyanın taleyi həll olunmalı idi. Aleksandr perslərin qəflətən gəlib çıxmasını
bildikdə döyüşməyi qərara aldı. Dara öz qoşunlarını sahillə dağlar arasındakı geniş
yerə yığmışdı. Bu yer Pinar çayının sahillərində yerləşirdi. Qranik çayının yanında
olduğu kimi perslər yenə çayın o tərəfində dururdu.
Aleksandr qoşununu ehtiyatla düşmənə qarşı çevirdi. Falanqa səkkiz cərgədə
düzlənə bilərdi və beləliklə lazım gələndə dağlarla sahil arasındakı məkanı tuta
bilərdi. Sol flanqda perslərin mövqeyi zəif idi, elə buradan da Aleksandr ordusunun
hücumu hazırlanırdı. Aleksandr hücum üçün bütün zərbəçi süvarisini sağ flanqa
toplamışdı. Öz zərbəçi dəstəsini zəiflətməklə o, böyük risqə gedirdi. Lakin o,
qorxmayaraq özü hücumda iştirak etdi, Dara isə belə hərəkətə cəsarət etmədi.
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Günorta saat ikidə o, döyüşə hazırlığı qurtardı. Çar atlıların, hispasistlərin başında
düşmənin dəstələrinə sağdan hücum etdi. Bir qədər sonra makedoniyalıların
cəbhəsi yarıldı. Çar isə perslərin sırasına daxil oldu, onlara flanqlardan və arxadan
hücum etdi. O, Daranın özünü tapmaq istəyirdi. Daranı qoşunun ortasında
mühafizəçilərin atlı qvardiyası müdafiə edirdi. Dara döyüşün ortasına düşdü və bu
vaxt görünməmiş bir şey baş verdi. Cəngavər cəngavərin qarşısından qaçırdı. Dara
öz düşərgəsini, öz qoşununu və hətta arabasını qalib üçün qoydu. Aleksandr onu
təqib etmədi. Perslərin müqaviməti qırıldı. Döyüşün başlanmasından iki saat
keçmişdi, Aleksandr isə qaş qaralana qədər düşməni təqib etdi. Təkcə yunan
muzdluları təslim olmurdu. Kiçik dəstə III Dara Kodomanın arxasınca Fəratı keçdi.
Perslərin qalan ordusunun itkisi isə çox böyük idi. Makedoniyalılar da böyük itki
vermişdilər,

Aleksandrın özü isə döyüşdə yüngül yara almışdı. Onlar böyük

qənimət əldə etmişdilər, təkcə perslərin düşərgəsini deyil, həm də Böyük çarın
ailəsini, onun anasını, arvadını və uşaqlarını ələ keçirmişdilər.
Aleksandr gecəni Persiya çarının alaçığında nəfis şərq dəbdəbəsi arasında
keçirdi. O, ətrafa göz gəzdirib dedi: “Bax çar olmaq nə deməkdir!” Ona xəbər
verdilər ki, Daranı ölmüş bilib ona yas saxlayan çar ailəsindən olan qadınlar
düşərgədədir. Aleksandr öz yaxın adamını o saat göndərdi ki, onları sakitləşdirsin.
O, doğrudan da çar ləyaqətinə sonralar da hörmətlə yanaşdı. Çoxları onun
nəcibliyini tərifləyirdi. Aleksandr çar ailəsindən olan qadınlara şərait yaratdı ki,
tanınmış persləri dəfn etsinlər. Sonra Dəməşqdə hərbi xəzinə daşıyan pers karvanı
ələ keçirildi. Parmenion bu qənimətlərlə yanaşı çar üçün mühüm əhəmiyyət kəsb
edən bir qəniməti də ələ keçirmişdi. Bu Artabazın gözəl və ağıllı qızı, Mentorun,
sonra isə Memnonun dul qadını, o dövrün ən böyük qadınlarından biri olan Barsina
idi. Bu qadın Aleksandrın həyat rəfiqəsi oldu və çar ondan yalnız Roksana ilə
nikah bağladıqdan sonra aralandı.
Döyüşə gəldikdə isə, onun nəticəsini qoşunlar deyil, sərkərdələrin şəxsi
keyfiyyətləri həll etdi. Dara həm cəngavər, həm də hərbi xadim kimi məğlubiyyətə
uğradı. O, dahi sərkərdə tərəfindən məğlub edilmişdi. Aleksandr üçün bütün yollar
açılmışdı. Lakin o, Daranı şərqdə təqib etmək istəmirdi, onun məqsədi Finikiya idi.
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Hər şeydən əvvəl pers donanmasının Egey dənizindəki ağalığına son qoymaq
lazım idi, buna isə yalnız Dara gəmilərini onların bazalarından məhrum etməklə
nail olmaq mümkün idi.
Finikiya əsrarəngiz bir diyar idi. Bir tərəfdə Livan dağ silsiləsi, digər tərəfdə
isə nəhayətsiz dənizin səthi uzanırdı. Dağların ətəyində dənizin dalğaları cövlan
edirdi. Dağların arasında isə buxtalar görünürdü, onlardan bir az yuxarıda bağlar,
onlardan sonra meşə və nəhayət qarlı dağ zirvələri gəlirdi. Bu dar bir qarış
torpaqda adamlar da təbiət kimi idi. Burada Şərqlə əlaqə çoxdan kəsilmiş, dəniz
havası onları azad nəfəs almağa öyrətmişdi. Burada əhalinin həyat ukladı,
sənətkarlığı və ticarəti də bir qədər azad idi və Ön Asiyanın ioniyalılarını
xatırladırdı. Finikiyalılar Misirlə və Assiriya ilə, Krit və Babilistanla, Kiçik Asiya
və Ermənistanla və birinci növbədə yunanlarla ticarət aparırdılar. Miladdan əvvəl
birinci minilliyin əvvəllərində Sidon və Tir yüksək inkişaf dövrünü yaşayırdı, elə
bu vaxt Karfagen və Qades şəhərləri uzaq qərbdə salınmışdı. Lakin m.ə. VIII
əsrdən başlayaraq kənar ərazilərdə daha fəal məskunlaşan yunanlar oldu. Bu
vaxtdan da rəqiblər arasında düşmənçilik başladı. Finikiya Aşşurun, sonra isə
Babilistanın qüdrəti qarşısında gerilədi. Qərbdə Karfagen müstəqillik əldə etdi.
Bütün bunlar Finikiyanı zəiflətdi və onu məğlub olmağa gətirib çıxardı. Perslər
yanında finikiyalılar hələ hörmətə malik idi, çünki dənizdə onların mənafeyini
təmsil edirdi. Onlar və az etibarlı olan kiprlilər Persiya donanmasının nüvəsini
təşkil edirdilər. Öz qatı düşmənləri olan yunanlara qarşı finikiyalılar daim dənizə
çıxmağa hazır idilər. Son vaxtlarda onlar Memnon və Farnabazın başçılığı altında
Aleksandra və Korinf ittifaqına qarşı vuruşmuşdular. Finikiyalılar yunanlara nifrət
etsə də, yunan mədəniyyətinin elementlərini asanlıqla qəbul edirdilər. Onların
həyat tərzi hələ Aleksandrın hökmranlığına qədər ellinləşməyə məruz qalmışdı.
Aleksandrın gəlməsini Finikiya pers ağalığından azad olmaq kimi qarşıladı,
bu Şərqlə Qərbin əlaqələrini genişləndirə bilərdi. Lakin aydın oldu ki, Aleksandr
hətta Böyük çardan da çox finikiyalıların müstəqilliyinə qəsd edir. Aleksandr
qarşısında diz çökmək yunan mədəniyyətini qəbul etmək zərurəti demək idi.
Xalqın taleyi məsələsi həll olunurdu.

61

Aleksandr artıq bir neçə şəhəri tutmuşdu və gözəl Tir şəhəri öz elçilərini
onun yanına göndərdi. Finikiyanın tarixində nadir hadisə baş verdi – onların hamısı
yekdillik nümayiş etdirdi. Bunun səbəbi isə İss yaxınlığında Aleksandrın qələbəsi
idi. Lakin o, özünü mərhəmətli aparırdı, Yunanıstandan fərqli olaraq monarxiyanı
dəstəkləyirdi. Tir barədə isə onun başqa planları var idi, özünü Herakl nəslinin
övladı hesab etdiyinə görə şəhərdə öz allahına minnətdarlıq əlaməti kimi qurban
vermək istəyirdi. Lakin onun məqsədi həm də başqa idi. Tir sahildən kənarda,
adada yerləşən güclü donanmaya malik idi və həmişə Finikiya şəhərlərindən ən
müstəqili

olmuşdu,

Aleksandr

şəhərə

öz

təcrid

olunmuş

vəziyyətinin

üstünlüklərindən imtina etməyi tələb etdi. Tir öz limanlarını açmalı idi. Tirlilər
Aleksandrın niyyətini başa düşdülər. Onlar çara qurbanı qitədə verməyi təklif
etdilər. Aleksandr isə öz qərarında qəti idi. Bu vaxt elçilər öz mövqelərini açıb
dedilər – Tir neytral qalmaq və ya Aleksandrla bərabər sülh bağlamaq istəyir, ona
tabe olmağa isə razı deyildir.
Aleksandr başqa vaxtlarda güzəştə getdiyi halda, indi bunu etmədi. O, yalnız
Yaxın Şərqi işğal etməklə Egey dənizində müharibəyə son qoya bilərdi. Misirə
qarşıdakı yürüş də Finikiyanın işğalından sonra mümkün idi. Aleksandr heç vaxt
kiminsə onunla bərabər qaydada danışıqlara girməsinə dözmürdü. Buna görə də o,
hiddətləndi, danışıqları kəsdi və şəhəri zəbt etməyi qərara aldı. Tirin sakinləri də
belə qarşıdurmaya razı idi, çünki öz azadlıqları uğrunda vuruşacaqdılar. Onlar öz
adalarını basılmaz qala hesab edirdilər, həm də öz donanmalarına və Karfagenin
köməyinə bel bağlayırdılar. Bir də vətənpərvərlik ruhunun təsiri altında “Qul
olmaqdansa ölmək daha yaxşıdır” devizi öz işini görmüşdü.
Şəhəri tutmaq da asan məsələ deyildi, çünki ada qitədən bir kilometr
yarımlıqdakı məsafədə yerləşirdi. Çarın donanması olmadığından qitədən adaya
bənd tikməyə qərara aldı, planın özünün möhtəşəmliyi onu cuşə gətirirdi.
Döyüşçülərinə nümunə göstərmək üçün ilk torpağı özü gətirdi. Qonşu dövlətlərdən
fəhlələr gətirildi, qitədə olan köhnə Tirin evləri uçuruldu ki, tikinti üçün daş əldə
edilsin. Livandan meşə qırılıb daşınırdı, elə bil ki, Yerusəlimdə allah məbədi
tikilirdi. Tir donanması daha sərt müqavimət göstərirdi, sahildən uzaqlaşdıqca
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dəniz daha dərin olurdu. Külək aramsız əsəndə dalğalar nəinki işi çətinləşdirirdi,
həm də tikilənləri dağıdırdı. İşə stixiyadan çox adamlar mane olurdu. Bəndi tikən
ustalarla onu dağıtmağa çalışan Tir sakinləri arasında mübarizə gedirdi.
Makedoniyalılar bəndi tikməyə 332-ci ilin yanvarında başlamışdılar, yazda isə Tir
sakinləri onu xeyli dağıtmışdılar və mühasirə maşınlarını yandırmışdılar.
Aleksandr o saatca yeni, daha möhkəm bəndi tikməyə girişdi. O, Sidondan da
donanma aldı. Yunanıstandan gələn xəbərlər də ruhlandırıcı idi. İss yaxınlığındakı
döyüşdən sonra Afina ittifaqdan çıxmaq istəmirdi. Egey müharibəsi başa çatanda
Finikiya və Kipr eskadraları Aleksandrın sərəncamında oldu və onlar Tir
donanmasından güclü idilər. Burada donanmanın əhəmiyyəti barədə Aleksandrın
fikirləri də ciddi düzəlişə ehtiyac duydu və o, donanmanın zəruri olduğunu anladı.
İndi Aleksandr özü donanma başçısını kənarlaşdırıb, dəniz döyüşünə başçılıq etdi.
O, abordajdan istifadə edirdi. Tirin müdafiəçiləri qəflətən Aleksandra hücum
etməyə cəhd etdilər. Lakin Aleksandr ildırım sürətli hücumu ilə düşmənin əlindən
qələbəni çıxardı, onun donanmasına ağır zərbə vurdu və gəmiləri limana qovdu.
Bir daha Tir gəmiləri dənizə çıxmağa cəsarət etmədi.
Daha çətin bir iş – şəhəri əhatə edən divarların dağıdılması qalırdı. Bu
gəmilərdə olan maşınların köməyi ilə edilməli idi. Hər iki tərəfdən müharibə
yüksək mühəndis səviyyəsində aparılırdı. Avqustun ortalarında bir gün hava çox
yaxşı idi, nə külək, nə də dalğa var idi. Bu şəhərin taleyini həll etdi. Onun ətrafına
üzən texnika möcüzələri toplaşdı. Hər tərəfdən mərmi yağırdı, makedoniyalılar
limana keçməyə cəhd edirdilər. Bu yerə çarın özü və onun ən yaxşı qoşunları çıxdı.
Onlar hücumla dağılmış divarları aldılar, qüllələri və bütün qalanı tutdular.
Limanda heç kəs müqavimət göstərmədi və makedoniyalılar şəhəri mühasirəyə
aldı. Müharibə qanlı qırğınla başa çatdı. Çar ən yaxşı mühasirə maşınını və
gəmisini Herakla qurban verdi. Qoşunların və donanmanın paradı keçirildi. Hələ
mühasirə vaxtı şəhərin qadın və uşaqlarının bir hissəsi Karfagenə aparılmışdı.
Sidonlular da bir neçə min öz yerlilərini xilas etmişdilər. Sakinlərin qalanını qul
olmağa satdılar və silah gəzdirməyə qabil olanları bütün sahil boyunda qoyulmuş
çarmıxlara çəkdilər. Yeddi ay davam edən müharibə o dövr üçün yeni olan
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texnikanın zəfəri idi. Müharibənin özü isə qəddarlığın zəfəri ilə başa çatdı. Şəhərin
özü isə dağıdılmadı, onu ətraf torpaqların sakinləri məskunlaşdırdı. Makedoniya
hərbi rəisi Tirin hökmdarı oldu. Tirin əvvəlki böyüklüyü birdəfəlik yoxa çıxdı. Bir
il sonra Aleksandr Misirdə Aleksandriyanın əsasını qoydu və yeni paytaxt bütün
Finikiya şəhərlərini ikinci plana sıxışdırdı.
Hələ Tirin mühasirəsi vaxtı Suriya və Palestina zəbt edilmişdi. Orada
quldurluq edən ərəb tayfası olan Kabilləri yatırmaq üçün Aleksandr özü ora
yollandı. Sonra isə onun qoşunu yunan muzdlularından əlavə qüvvə aldıqdan sonra
Misirə hərəkət etdi. Onlar heç bir müqavimət görməyib Palestina sahilləri ilə
irəliləyirdi. Aleksandr Qaza qalasını tutdu, qalanın bütün müdafiəçiləri öldürüldü,
qadın və uşaqlar qul olmaq üçün satıldı. Bir il yarım ərzində Aleksandr bütün
Yaxın Şərqi Tavrdan Misirə qədər işğal etdi. Ölkələrin çoxu satrapiya kimi qalırdı,
təkcə Finikiya və Kipr üçün istisna edildi. Çar finikiyalıların şəhər ukladını yüksək
qiymətləndirdiyindən, burada İoniyada mövcud olan rejimi qurdu. Kipr knyazları
isə birbaşa çara tabe idilər. Aleksandrın gördüyü tədbirlər nəticəsində Aralıq
dənizinin ayrı-ayrı regionları arasında azad əlaqələr yaradılmasının əsası qoyuldu.
Böyük sivilizasiyalı imperiya ideyası həyata keçirilməyə başladı.
Tezliklə Dara Makedoniya hərbi rəislərini müharibənin məqsədləri barədə
düşünməyə məcbur etdi. Böyük çar başa düşürdü ki, məğlub olmuşdur. Həm də
onun ailəsi düşmənin əlində idi. Ona görə o, Aleksandrın sonrakı niyyətlərini
öyrənmək istəyirdi. O, elçiləri ilə Aleksandra məktub göndərdi. Dara məktubda
Aleksandrı təcavüzdə və ədalətsizlikdə ittiham edirdi. Sonra o, xahişlərini və
təkliflərini sadalayırdı. Dara ondan xahiş edirdi ki, yaxın adamlarını qaytarsın,
sonra dostluq və ittifaq təklif edirdi və təşkilati məsələlər qoyurdu. Ərazi güzəştləri
barədə heç bir işarə yox idi, yəqin ki, bunu elçilər şifahi qaydada çatdırmalı idilər.
Perslər Aleksandra Halisə qədər Kiçik Asiyanı verməyi təklif etdilər.
Aleksandr yazılı cavab verdi və bu onun tərtib etdiyi sənəddir ki, indiyə
qədər qalır. Məktubda onun iradəsi özünü göstərir: “Sizin əcdadlarınız
Makedoniyaya və qalan Elladaya girmişdilər və bizə çox ziyan vurmuşdular,
baxmayaraq ki, biz sizə heç bir xətər toxundurmamışdıq”. Bu m.ə. 480-ci ildəki
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müharibəyə işarə idi. Perslər həmişə Elladanı və Makedoniyanı ayırmaq
istəyirdilər. Aleksandr isə buna əks olaraq “Yunanıstan” anlayışından istifadə edir.
Persiya bununla da “ellinlərin vahid cəbhəsinə” qarşı qoyulurdu. Bu fikir sonrakı
cümlədə öz əksini tapır: “Mən, ellinlərin başçısı kimi persləri cəzalandırmaq üçün
Asiyaya qədəm basdım, buna məni siz məcbur etmişdiniz”. Sonra isə qəzəb tufanı
gəlir: “Siz mənim atamı təhqir edən Perinfə kömək etdiniz. Bizim sahib
olduğumuz Frakiyaya Persiya çarı çox qoşun göndərdi. Mənim atam öləndə siz
məktubunuzda lovğalanırdınız ki, bu sizin işinizdir. Sən özün Baqoyun köməyi ilə
Arsesi öldürdün və ədalətsiz olaraq, Persiya qanunlarının əksinə olaraq
hakimiyyəti ələ keçirdin... Mənim haqqımda sən yunanlara düşmənçilik məktubları
göndərdin ki, onları mənimlə müharibəyə sövq edəsən. Sən Spartaya və digər
yunan şəhərlərinə pul göndərirdin. Spartadan başqa heç bir şəhər onları qəbul
etmədi. Sənin elçilərin məndən dostlarımı uzaqlaşdırırdı, mənim Elladada
yaratdığım sülhü məhv etmək istəyirdilər. Sənin bu düşmənçilik hərəkətlərindən
sonra mən sənin üstünə müharibə ilə getdim”.
Aleksandr bunlarla kifayətlənmir, ədəb-ərkansız qaydada perslərin işinə
qarışır, Daranın taxt-taca hüququnu şübhə altına alır. O, pers qanunlarının və
adətlərinin müdafiəçisi kimi çıxış edir.
Aleksandr düşmənin üstünə yumruq zərbəsi kimi sözlər yağdırır: “Əvvəlcə
mən sənin sərkərdələrinə və satraplarına qalib gəldim, indi isə sənin özünə və
qoşunlarına və allahlar mənə verdiyinə görə bu torpağa sahibəm”. Sonra o, öz
üstünlüyü hesabına iddialarını bildirir: “Sənin döyüşdə həlak olmamış yaxınların
mənim himayəm altındadır və mən daim onlara qayğı göstərirəm. Onlar öz
iradələrinin əleyhinə deyil, xoş razılıqla mənim yanımdadırlar”. Və Aleksandr sərt
tələbə keçir: “Bütün Asiyanın həqiqi ağası kimi mənim yanıma gəl. Əgər
qorxursansa ki, səninlə yaraşmayan qaydada davranacaqlar, əvvəlcə öz adamlarını
göndər ki, sənin təhlükəsizliyinə inansınlar. Əgər sən mənim qarşımda dayansan
ananı, arvadını, uşaqlarını alacaqsan. Nə arzu etsən, məndən nə xahiş etsən sənə
veriləcəkdir”. Aleksandr üçün mümkün olmayanlar mümkün idi, mümkün olan isə
qeyri-mümkün idi – heç kəs Aleksandrı özünə bərabər hesab etmirdi. Sonra ona
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tabe olmağın qaydalarını göstərir: “Gələcəkdə mənə yazanda mənə “Asiyanın çarı”
kimi müraciət et. O fikrə düşmə ki, məktubda mənə öz bərabərin kimi müraciət
edəsən. Əgər sənə bir şey lazım olsa, mənə öz ağan kimi müraciət et. Belə etməsən
səni cəzalandıracağam. Əgər çarlığı məndən geri almaq istəsən, onda dayan və
onun üçün vuruş, qaçma, çünki harada olsan mən səni tapacağam”. Onda mistik
özünə inam hissi çox sürətlə inkişaf etməyə başladı. Hərbi uğurları onun özünə
inamını lovğalığa, özündən razılığa keçirdi.
Daranın 10 min talant məbləğində pul və Halis çayına qədər ərazi təklif
etməsi isə təkcə Aleksandrı hiddətləndirməmişdi. Düşərgədə hamı onun hiddətinə
tərəfdar idi. Tirin mühasirəsi vaxtı isə ikinci məktub gəldi. Bu vaxt Böyük çarın İss
yaxınlığındakı döyüşdə əsir götürülmüş arvadı Statira uşaq doğanda öldü. Qadının
üzünü bir dəfə də olsun görməsə də, Aleksandr onun ölümünə çox məyus olmuşdu.
Yəqin ki, arvadı və ailəsinin digər üzvləri barədə keçirdiyi təşviş Daranı ikinci
məktubu yazmağa vadar etmişdi. Məktubun cavabını alanda çar hesab etdi ki,
Aleksandr çox şey istəyir, lakin onun tələblərini azaltmaq olar. Makedoniyalıların
onu təqib etməməsi bu fikri möhkəmləndirirdi. O, Aleksandra yeni, həqiqətən
möhtəşəm təkliflərlə müraciət etdi. O, öz dövlətini yarı bölüb Aleksandra Fərata
qədər Aralıq dənizi hissəsini, başqa sözlə Kiçik Asiyanı, Suriya və Misiri verməyi,
öz çar taxt-tacını onunla bölüşməyi və ona öz qızını ərə verməyi təklif edirdi.
Əvəzində öz əsir düşmüş yaxın adamlarının geri qaytarılmasına ümid edirdi. İkinci
məktubun məzmunu belə idi. Daranın təklifi həqiqətən dünya əhəmiyyətinə malik
idi. O, dövlət xadimi kimi müdrik təklif etmişdi. Fərata qədər torpaqlar Aralıq
dənizi regionuna daxil idi və burada gələcəkdə ellinistik dövlətlər yaranacaqdı.
Doğrudan da gec ellinist-Roma epoxasında Fərat vilayəti Aralıq dənizi ilə Asiya
arasında sərhəd rolunu oynayırdı. Təklif Aleksandrın düşərgəsində böyük həyəcan
yaratdı. Persiya çarı onun atası Filippin həmfikri kimi çıxış edirdi. Makedoniya
ordusundakı yunanların bir hissəsi bunu başa düşürdü, əksəriyyət isə intiqam odu
ilə alışıb yanırdı və özlərinə Persiya imperiyasının məhv edilməsini məqsəd
seçmişdi.
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Aleksandr yenidən şuranı yığdı, burada Dəməşqdən qayıtmış Parmenion da
iştirak edirdi. Filippin ideyalarına sadiq olan bu təcrübəli sərkərdə təklifi müdafiə
etdi. Ağ saçlı hərbi xadim dedi: “Əgər mən Aleksandr olsaydım təklifi qəbul
edərdim”. Gənc çarın gözündə isə belə qərar müharibənin bütün nəticələrinin
üstündən xətt çəkirdi. Özününkü kimi gördüyü Persiya məmləkətini onun əlindən
alırdı, onun dünya ağalığı arzusunu məhv edirdi. Burada iki əks mövqelər
toqquşdu: bir tərəfdən mötədillik, digər tərəfdən nəhayətsiz, bütün hədləri dağıdan
məqsəd. Qocanın məsləhəti dahinin təbiətindəki bütün ən yüksək və müqəddəs
olan nə var idisə, hamısını məhv edirdi. Ona görə də belə cavab verdi: “Parmenion
olsam, mən də belə hərəkət edərdim”. Kallisfen onların mübahisəsini belə təsvir
edir. Bu sözlər yunanların, həm də Qərbin və Şərqin talelərini qarşıdakı bir neçə
yüzilliyə əvvəlcədən həll etdi. Çar Daranın təklifini rədd etdi, həm də başa düşdü
ki, o, son, həlledici döyüşə hazırlaşmalıdır. Parmenion da bir daha orduda özünün
nüfuzundan məhrum edilməsinin motivlərini anladı. Bu makedoniyalıların orduda
mövqelərinin zəifləməsini gücləndirirdi. Parmenion özünü daha səlis aparmağa
başladı. Lakin Aleksandr onun oğlu Hektora hörmətlə yanaşırdı. Hektor isə Nildə
gəmi qəzası vaxtı həlak oldu. Çar həm də öz atasının xatirəsinə də məhəl
qoymurdu.
Aleksandrın şəxsiyyətində tədricən ikililik meydana gəldi. Bir tərəfdən o,
parlaq qəhrəman, dostları arasında səmimi insan, gözəl sərkərdə, döyüşçülərin
qayğıkeş atası, digər tərəfdən – heybətli, tez özündən çıxan, ətrafa dəhşət yağdıran
qaş-qabaqlı çar idi. Onun qəzəbini birinci növbədə düşmənləri hiss edirdilər, onlara
qarşı o, qəddarlıq edirdi. O, adamlardan şübhələnirdi, donoslara, çuğulçulara daha
çox inanırdı. Onun özündən razılığı şübhəliliyinin artmasına səbəb olurdu.
Qarşıda Misirə yürüş dururdu. Misiri uzun müddət öz imperiyalarına
birləşdirmək heç vaxt perslərə müyəssər olmamışdı. 60 il ərzində Misir öz
azadlığını qoruyub saxlamışdı, yalnız on il əvvəl III Artakserks güclə buranı zəbt
etmişdi. Aleksandr öz niyyətini reallaşdırmaq istəyəndə Memfisdəki Persiya
canişini ona loyal yanaşırdı. 332-ci ilin noyabrında Aleksandr Misirə gələndə Misir
sərhəd qalası olan Peluziyada təntənəli qəbul edildi. Buradan qoşunun bir hissəsi
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çayla gəmilərdə aşağı üzdü, digəri isə quru yolla Memfisə yollandı. Onun qarşısına
canişin Mazak çıxmışdı ki, ölkəni, qoşunu və xəzinəni ona versin. Misir
Aleksandra olduqca güclü təsir göstərdi. Burada təkcə münbit torpaqlar yox, həm
də inkişaf etmiş mədəniyyət var idi. Arxitekturanın monumentallığı onu heyran
etdi. Onun sonrakı planlarına bu öz təsirini göstərdi. Piramidalar Filipp üçün
düşünülən sərdabə üçün nümunə rolunu oynadı. Misir ən qədim və maraqlı
mədəniyyətin vətəni idi, bu ölkə çox şeydə ellinlər üçün məktəb ola bilərdi. Bu da
həmin səbəblərdən biri oldu ki, Aleksandr bu ölkəni sadəcə işğal etməkdən imtina
etdi və bu qəribə ölkəni dinc qaydada öz ərazilərinə birləşdirməyə can atdı.
Misirlilərin əhval-ruhiyyəsi də çarı razı salırdı. Aleksandrın şəxsində
misirlilər ellini və dost millətin nümayəndəsini salamlayırdı. Artıq dörd əsr idi ki,
ellin döyüşçüləri misirlilərə kömək edirdi və onları Asiya barbarlığından xilas
edirdi. Şimallılar Misir mədəniyyətinin qədimliyinə və ləyaqətlərinə həmişə
hörmətlə yanaşmışdılar. Qarışıq, yunan və misir qanından olan adamlar qarşılıqlı
anlaşma üçün əlavə bir körpü idilər və belələri Memfisdə heç də az deyildi. Birinci
növbədə isə Yunanıstan ticarət üçün ideal partnyor idi.
Misirlilər ellinlərindən onları başa düşməyə və dözümlülük görməyə adət
etmişdilər. Bunu Aleksandrdan da gözləyirdilər. Misir kahinləri Persiya çarı üçün
məcburiyyətlə etdiklərini Makedoniya çarı üçün həvəslə etdilər – onu faraon
adlandırdılar. “Yuxarı və Aşağı Misirin çarı” Aleksandr indi “Ranın seçdiyi və
Ammonun sevdiyi” Qorun canişini hesab olunurdu.
Misir dövlətinin birləşdirilməsi Aleksandr üçün həlledici əhəmiyyət kəsb
etmirdi. Bu onun növbəti müvəffəqiyyəti idi. Onun faraon adlandırılması, bu
hakimiyyətə ilahi xarakter verirdi. Axı faraon Ranın oğlu Qorun təcəssümü idi.
Aleksandra bildirdilər ki, Ranın oğlu kimi onu da günəş ilahisindən öləri ana
doğmuşdur. Memfisdə onun Ammonun oğlu olmasına əsas yaradırdılar. Aleksandr
əslində bir vaxtlar İsokratın Filippə verdiyi məsləhətə əməl edirdi: “Bacarırsansa
yerli sakinləri barbarların despotiyasından azad et və onları ellin mədəniyyətinə
qoş”. O, inzibati idarəçilikdə də Misir ənənələrindən istifadə edirdi. 331-ci ilin
əvvəlində o, bir qrup əyanları ilə birlikdə Nil çayının Kanopeya qolu ilə aşağı üzdü
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və onun mənsəbinin yaxınlığında Aleksandriya adlı yeni şəhər saldı. Sonra bu
böyük şəhərə çevrildi. Sonra o, Liviyaya yollandı. Kirenaika ellinləri onunla
dostluq barədə müqavilə bağladılar. Apreldə isə o, Suriyaya getdi. Misirdə o,
mərkəzdən azad olunmuş idarəetmə yaratdı. Misirin vilayətlərinin idarəsini çar
müxtəlif millətlərdən olan adamlara – yunanlara, misirlilərə və makedoniyalılara
həvalə etdi. Yuxarı və Cənubi Nilin idarəsini misirlilər özləri üçün saxladılar.
Yunanlar şərqdəki ərəb sərhəd torpaqlarını, qərbdə isə Liviya səhrasını idarə
edəcəkdilər. Ordulara iki makedoniyalı və bir yunan komandanlıq edirdi.
Donanmada da yunan komandan idi. Maliyyə işlərini Misir yunanı aparırdı, o,
bütün Misir əyalətlərindən vergi yığırdı. Makedoniyalılar bu vəzifələrə az cəlb
edilmişdi. Aleksandrın mərkəzdən kənar idarəçiliyi özünü doğrultdu. O, yerli
mədəniyyəti saxlamaqla, bütün yunanlara məxsus olanların tətbiq edilməsinə də
həvəs oyadırdı.
Aleksandr Faros adası haqqında hələ Memfisdə olanda çoxlu məlumat
toplamışdı. Yəqin ki, bu ada barədə o, Homeri oxuyarkən müəyyən təsəvvürə
malik olmuşdu. O, Aleksandriyanı ada ilə birləşdirməyi düşünürdü, şəhərdə isə
avropalılarla yanaşı yerli əhali də məskunlaşırdı, bunlar misirlilər, həmçinin
Misirdə yaşayan iudeylər və suriyalılar idi. Yəqin ki, Aleksandr bu müxtəlif etnik
elementləri qarışdırmaq istəyirdi və ellin mədəniyyətinin mənəvi gücünə bel
bağlayırdı. O, Şərqin mədəniyyətindən də nəsə götürməkdən heç də qaçmırdı.
Şəhərin tikintisinə isə o, çoxlu istedadlı yunanları cəlb etmişdi və onları yeni
paytaxta köçməyə ruhlandırırdı.
Aleksandr və onun saldığı Aleksandriya misirlilərin taleyinə böyük təsir
göstərdi. Bu vaxta qədər bu xalq izolyasiyada idi və Aleksandr Nil üzərindəki
ölkənin izolyasiyasına son qoydu.
Aleksandrın Ammon vahəsinə ziyarətə gəldikdə, burada vaxtilə Semiramida
olmuşdu, ölkəni işğal etmək məqsədilə buraya Kambiz gəlmişdi. Lakin yunan
mifologiyasına görə bu vahəyə guya Herakl və Persey gəlmişdi. Çar isə
gəncliyindən Heraklı təqlid etməyə çalışırdı. Çar ümid edirdi ki, Ammonun kultu
ilə, o, şərq avtoritarlığı ilə yunan demokratiyası arasında körpü yaradacaqdır. Ellin
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kolonistləri də Misir Ammonunu qəbul etmişdilər və Ammon onların başlıca
allahları siyahısına daxil olmuşdu. Burada Aleksandr Filippdən daha böyük
qüdrətə malik olan ataya yiyələnmək istəyirdi. Aleksandra bu təkcə özünütəsdiq
üçün deyil, həm də öz vicdanını sakitləşdirmək üçün lazım idi. Sadə adama korkoranə tabe olmaq bir qədər izafi tələb idi. Ammonun oğlu olan Aleksandra
inanmaq isə başqa məsələ idi. Səfər üç həftə davam etdi. Səhranı keçib gəldikdən
sonra onlar şor sulu gölü, meşəsi və xurma palmaları, bulaqları və yaşayış
məntəqəsi olan vahəyə gəldilər. Aleksandr müqəddəs yerə qalxanda kahin onun
taleyini həll edən qaydada salamladı. Bundan sonra allahın oğlu məbədə girdi. O,
burada orakula suallar verdi. İki sual barədə Aleksandr xüsusən həvəslə danışırdı –
onlar dünya üzərində ağalığa və Filippin qatillərinin cəzalandırılmasına aid idi.
Ammon çara dünya ağalığını vəd etmişdi. Buna əsaslanaraq Aleksandr dünya
ağalığı

barədəki

öz

iddialarına

haqq

qazandırırdı.

Atasının

qatillərini

cəzalandırmaq məsələsində isə anası Olimpiadanı şübhələrdən və fitnəkarlıqdan
azad etmək istəyirdi. Allah həm də ona demişdi ki, Ammonun oğlu daim
məğlubedilməz qalacaqdır. Aleksandr sonralar heç vaxt Filippin oğlu olduğunu
inkar etmirdi. Sadəcə Filipp uşaq anasının boyuna düşəndə özü allah olmuşdu,
allah onda təcəssüm olmuşdu. Bu dini məsələ olduğuna görə özünün Ammonun
oğlu olmasını heç bir fərmanla təsbit etmədi. Bu vacib idi ki, Tesey və Herakl kimi
Aleksandrın da təkcə yer atası deyil, həm də ilahi atası var idi. Bu onu ən böyük
qəhrəmanlar sırasına daxil etməyə imkan verirdi. Çar həm də öləndə Ammon
vahəsində dəfn edilmək arzusunu bildirmişdi. Bu, xeyli dərəcədə Aleksandrın
sadəlövh dindarlığından irəli gəlirdi.
Aleksandr torpaqları dəniz ətrafında birləşdirmək istəyirdi və bu ölkələri
dəyişdirib qurtardıqdan sonra yeni işğallara əl atmağı düşünürdü. Aleksandrın
yaratdığı imperiyanın birinci pilləsi “ilk imperiya” idi. Əlbəttə, çar bu termini heç
vaxt işlətməmişdi. Çarın öz vətəni Makedoniya imperiyanın tərkibinə daxil deyildi,
onun idarə edilməsini çar canişin təyin etdiyi Antipatra tapşırmışdı. Korinf ittifaqı
da imperiyaya daxil deyildi, ona muxtariyyət verilmişdi. Təkcə Sparta və Krit hələ
ittifaqa daxil deyildi. İoniya kimi bir protektorat tək, Ön Asiya Levantı xüsusi yer
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tuturdu. Üçüncü protektorat isə Aleksandriya idi. Yalnız Kirena və Mitilena yeni
işğal edilmiş vilayətlərə daxil deyildi. İoniya protektoratında demokratlar ağalıq
edirdi. Kiprdə və Finikiyada isə köhnə şəhər-monarxiyalar qalırdı. Aleksandriya
ellin polisi kimi idarə olunurdu. Digər torpaqlar isə satrapiyalar kimi idarə
olunurdu. Misirdə Aleksandr satrapiyanı dörd yerə böldü.
331-ci ilin mayında Aleksandr Dara ilə axırıncı, həlledici döyüşə girmək
üçün çıxış etdi. Aleksandrın yürüşünün məqsədi birinci növbədə Suza və Babil idi.
Bu şəhərlər Persiya dövlətinin mühüm mərkəzləri idi. Oraya nə Fərat, nə də Dəclə
boyu getmək olmazdı. Ərzaq və atlara yem tapmaq üçün əhalinin sıx yaşadığı
yerlərlə getmək lazım idi. İki çayın arası ilə 500 kilometr qədər yol gediləcəkdi.
Səhər və axşam getmək olardı, günorta vaxtı qızmar günəşin altında hər şey
quruyurdu. Dəclə çayının digər sahilindən Kürd dağları keçirdi. Onların arxasında
isə perslərin və midiyalıların vətəni uzanırdı. Bu vaxt məlum oldu ki, Dara öz
qoşunu ilə Qavqamela düzənliyində döyüşə hazır vəziyyətdə gözləyir. Tirdən
Qavqamelaya yol dörd aylıq vaxt tələb etmişdi. Aleksandrın gözəl strategiyası
hesabına ordu nadir hallarda döyüşə girirdi. O, öz səltənətini düşmənlə daimi
döyüşlərdə deyil, əsasən marşlarda qazanmışdı.
Vuruşlarda isə çox vaxt ancaq atlılar, yüngülsilahlı döyüşçülər iştirak edirdi.
Falanqa isə bir ciddi döyüşü İss yanında keçirmişdi, bu döyüş də cəmi iki saat
çəkmişdi. İoniya və Frakiya şəhərlərini alanda falanqa döyüşməkdən çox səngərdə
olmuşdu, Qranik yaxınlığında isə ümumiyyətlə döyüşdə iştirak etməmişdi.
Falanqanın

başlıca

vəzifəsi

marş

idi.

Aleksandrdan

ötəri

döyüşçülərin

ayaqqabılarının möhkəmliyi onların nizə və qılınclarının itiliyindən daha böyük
əhəmiyyət kəsb edirdi. Qavqamela yanındakı döyüşdə isə falanqa öz hərbi
şöhrətini doğrultmalı idi.
Makedoniya ordusu Tirdən şərqə Daranın ikinci təklifinin rədd edilməsindən
bir il sonra hərəkət etdi. İss yanındakı döyüşlə Qavqamela vuruşu arasındakı
müddət iki ilə bərabər idi. Dara bu tənəffüsdən müharibəyə hazırlaşmaq üçün
istifadə etdi, lakin yunan muzdlu əsgərlərini yığa bilmədi, çünki onun Aralıq
dənizinə çıxış yolu bağlı idi. O, öz qoşununu Şərqdən olan adamlarla tamamladı.
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Uzaq Baktriyadan və Soqdianadan da atlılar cəlb edilmişdi. Qələbəyə möhkəm
əmin olan sərkərdələr də çox idi, lakin onlar Qərblə döyüş təcrübəsinə malik
deyildi. Müttəfiq olan azad skiflər də Mərkəzi Asiyadan öz dəstələrini göndərdilər.
Dara qoşunların silahlarını da təkmilləşdirdilər, onlar keçmişin vasitəsi olan döyüş
arabalarını işə cəlb etdilər. O dövrdə döyüş arabasından yalnız hindlilər istifadə
edirdilər. Perslər arabaları modernləşdirib onları hərəkət edən çoxlu oraqla təchiz
etdilər. Şərq vilayətlərindən hindlilər filləri gətirdilər, onlardan döyüşdə istifadə
ediləcəkdi. Bu Dara ordusuna xüsusi şərq koloriti verirdi. Lakin nə komandanlar,
nə döyüşçülər müasir döyüşün aparılmasının imkanları və tələbləri barədə
təsəvvürə malik deyildi. Bu nəhəng qoşun heç bir manevrə heç cür hazır deyildi.
Onun ordusu 200 min piyada və 45 min atlıdan ibarət idi. Düşmən Makedoniya
qoşunundan sayca beş dəfə çox idi, lakin elə bir qorxu yaratmırdı.
Aleksandr vəziyyətin ciddi olduğunu başa düşürdü. Düşməndən 26 kilometr
aralıda o, öz araba karvanı üçün möhkəmləndirilmiş düşərgə tikdi. O, ətrafdakı
kəndləri yandırmaqla dörd günlüyə ərzaq yığılmasını əmr etdi. Bu tədbirlərdən
sonra gecə yarısı o, hücuma başladı. Lakin Parmenionun məsləhəti ilə düşmən
mövqelərini kəşfiyyat yolu ilə öyrənmək üçün döyüşdən əvvəl qoşunlara bir gecə
də istirahət verdi. Aleksandr özü elə yatmışdı ki, 1 oktyabr səhəri onu güclə
oyatdılar.
Hazırlıq başa çatanda Aleksandr bir daha döyüşçü dəstələrini gözdən keçirdi.
O, parlayan paltarda idi. Çar öz döyüş dəstələrini iki bərabər olmayan hissəyə
böldü. Böyük hissəni öz komandanlığı altında saxladı. Sol, nisbətən zəif olan
qoşunlara isə əvvəlki kimi Parmenion komandanlıq edirdi. Aleksandrın qoşunları
perslərin cəbhəsinin yarısını tuturdu. Çar hər iki flanqda yüngül silahlı atlılar
dəstəsi və piyadalar qoydu ki, bu zərbəçi dəstə düşmənin yanlardan olan zərbəsini
dəf etsin.
Makedoniyalılar heç də hücum etmirdilər. Qoşunlar cənub istiqamətində
hərəkət edirdi və hücum etmirdi. Bu vaxt Dara öz döyüş arabalarına hücuma
keçməyi əmr etdi. Aleksandr isə hücumdan özünü saxlayırdı və zərbəçi qrupları
sağa göndərdi ki, düşmənin onları mühasirəyə almaq planlarına mane olsun. Pers
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sıralarında yarıq əmələ gələndə o, əlverişli anın gəldiyini hesab etdi. Hipaspistlər
və falanqa bu yarılmaya doğru irəlilədi. Bu cəbhə yarığı dərin yaraya bənzəyirdi,
makedoniyalılar böyük sürətlə bura cumurdu və mərkəzə - Daranın yanına keçmək
istəyirdi. Lakin digər tərəfdən təhlükə artırdı. Pers süvarisi makedoniyalıların
dəstəsini yarıb onu mühasirəyə ala bilərdi. Aleksandr qoşununun yarısını irəli
atanda, bu dəstə həm onun özündən, həm də Parmenionun qruplaşmasından ayrı
düşdü və bu yaranan dəhlizə düşmən atlıları cumdu. İndi Makedoniya döyüş
qaydaları bir-birilə əlaqəsi olmayan dəstələrə çevrilmişdi və pers atlıları təşəbbüsü
ələ aldı. Bu vaxt Dara yüksəklikdən öz arabasından döyüşü müşahidə etmək
əvəzinə, Aleksandr kimi hücumun başında olsaydı, döyüşü udardı. Pers atlıları
lazım olan vaxt başçısız qaldı. Onlar düşmən qoşununu məhv etmək əvəzinə
Aleksandrın araba karvanına hücum etdi ki, yaxşı qənimət ələ keçirsin. İss yanında
olduğu kimi onlar bu vaxt çox qiymətli dəqiqələri itirdi, bu dəqiqələr isə
müvəffəqiyyəti möhkəmləndirmək üçün çox lazım idi. Parmenion özünün
mühasirə olunduğunu gördü, lakin o, bilirdi ki, digər flanqda Aleksandr həlledici
hücuma hazırlaşır. Ancaq o, qorxurdu ki, bu dəfə çar onun köməyinə gəlib
çatmasın. Ona görə də ondan kömək xahiş etdi. Lakin Aleksandr bu vaxt düşmənin
sıralarını didirdi. İss yanında olduğu kimi o, yenə də Böyük çarın özünə yaxınlaşdı.
Yenidən, o vaxt olduğu kimi Dara vahiməyə düşdü. Birinci cəngavər cəngavərliyin
bütün qaydalarını unutdu və hər şeyin itirildiyini hesab edib, hansı ki, onun
döyüşçüləri Aleksandrın olmadığı hər yerdə qələbələr əldə etməkdə idi, o, çarlara
məxsus olmayan qaydada qaçmağa başladı. Toz dumanında gizlənən Böyük çar
tezliklə gözdən itdi.
Aleksandr güman edirdi ki, Böyük çarın qaçmasından sonra pers hücumları
öz-özünə kəsiləcəkdir. Ona görə də əvvəlcə Daranı qovub tutmağı düşünürdü. Bu
vaxt ona Parmenionun kömək barədə xahişini çatdırdılar. O, bu xahişə əməl etdi,
lakin sərkərdəsinin müraciətini qorxaqlıq adlandırdı və bunu ona heç vaxt
bağışlamadı. Çünki bu xahiş onu zəfərdən, Daranın özünü tutmaq və əsir götürmək
şərəfindən məhrum etmişdi. Pers atlıları Makedoniya düşərgəsini qarət etdikdən
sonra tələsik oranı tərk etdilər, yəqin onlar Daranın qaçmasını eşitmişdilər.
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Toqquşma qanlı oldu: Aleksandr onların yolunu kəsmək istəsə də, ona müvəffəq
olmadı. Perslər düşmən cərgəsini yarıb keçdilər. Bu vaxt Aleksandr çətin
vəziyyətdən qurtarmış Parmenionun qrupuna yaxınlaşdı. Burada da düşmən atlıları
geri çəkilirdilər, onları toz dumanı udmuşdu. Beləliklə, Parmenion və Fessaliya
atlıları sonda özlərini qalib hesab etmək hüququna malik oldular. Parmenion pers
düşərgəsini tutmuşdu. Aleksandr isə düşmənin təqibini yenidən başlayıb, sabahısı
günü Arbelaya çatdı. O, hələ də Daranın özünü tutmağa ümid edirdi. Dara isə Kürd
dağlarının keçidləri ilə Midiyaya qaçdı. Perslərin itkisi barədə astronomik rəqəmlər
söylənirdi, həlak olan makedoniyalıların sayı isə qələbə ilə müqayisədə böyük
deyildi, yaralananların sayı çox idi. Aleksandr dühası yenə də sayca çox olan
qoşunlar üzərində qələbəyə gətirib çıxardı. Döyüşə operativ rəhbərlik, döyüşə
hazırlıq məsələlərindən daha böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Bu vaxt şəraitin irəli
sürdüyü bütün imkanlardan istifadə olunur və ani ilham öz işini görür.
Aleksandrın götürdüyü qənimət olduqca böyük idi. O, həmin qənimətləri
ellinlərə payladı. Qavqameladakı döyüşdən sonra Aleksandrı “Asiyanın çarı” elan
etdilər. Vaxtilə perslər özünü “Asiya çarlığı” adlandırırdı və “Asiya çarları”
Avropa istisna olmaqla guya bütün dünyada hökmran idilər. Ellinlər isə “Asiya”
sərhədlərini dəqiq bilmirdilər, güman edirdilər ki, Liviya da, başqa sözlə Afrika
Asiya ərazisinə daxildir. Aleksandr isə 333-cü ildə, Daraya birinci məktubunda
artıq tələb edirdi ki, onu “bütün Asiyanın hökmdarı” kimi tanısın. O, öz iddialarını
döyüşlərdə qazandığı qələbələrlə əsaslandırırdı. Bu iddialar Makedoniya qoşun
yığıncağı tərəfindən Aleksandrın “Asiyanın çarı” adlandırılmaqla, daha güclü əsasa
malik oldu. Bu yığıncaq hər bir yeni Makedoniya çarını təntənəli qaydada elan
edirdi. Beş il əvvəl də bu qaydada Aleksandrın özü çar elan edilmişdi. Lakin bir
məsələ də var idi ki, döyüşçülər bu titulla Asiya torpaqlarını Makedoniya ərazisinə
qatmaqdan imtina etdilər və təsdiq etdilər ki, Aleksandrın “Asiya dövləti” və
“Asiya çarlığı” Makedoniyadan asılı deyildir. Digər tərəfdən qoşun yığıncağı
Aleksandrı “Asiyanın çarı” elan etməklə, onun arzularına kor-koranə tabe olurdu
və onun hərəkətlərinə müqavimət göstərə bilməzdi. Qoşun yığıncağının köməyi ilə
sonrakı dörd ildə Aleksandr komandanların müqavimətini bütünlüklə yatırtdı.
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Yalnız Hindistandan qayıdanda döyüşçülər öz səhvlərini başa düşdülər və Opisdə
onlar bunt qaldırdılar. “Asiyanın çarı” isə öz Makedoniya dəstələrinə artıq ehtiyac
duymadığından onları Opisdən vətənə göndərdi. Bu adamlar isə Qavqamelada
onun iradəsinə tabe olmaqla, məşhur qələbədən sonra iddialarını da bütünlüklə razı
salmışdılar.
Qavqameladan sonra Aleksandrı imperiyanın mərkəzləri, şöhrətli Babil və
Əhəmənilərin baş iqamətgahı və xəzinəsi olan Suza cəlb edirdi. Suza o saatca
təslim oldu. Güman edirdilər ki, Böyük çar şəhərin və sərvətlərinin Aleksandra
verilməsi barədə özü sərəncam vermişdi. Çar özü Kirkuk rayonuna irəliləyəndə
burada neftlə aparılan təcrübələrlə maraqlandı. Əyləncələrə bir epizod son qoydu.
Bir “zarafatcıl adam” nökər oğlanın bədəninə neft sürtmüşdü və ona od vurmuşdu.
Bədbəxtin həyatını güclə xilas etmək mümkün oldu. Qoşun Babilə yaxınlaşırdı.
Sərkərdə Mazey müqavimət göstərmək əvəzinə düşməni təntənəli qarşılamağa
hazırlaşırdı. Mazey öz oğlanları ilə gəldi ki, hökmdara sədaqət andı içsin. And isə
Aleksandrı “Asiyanın çarı” və “Böyük çar” kimi tanımaqdan ibarət idi.
Aleksandr Müqəddəs Babilə çatanda onda belə təəssürat yarandı ki, Şərq ona
öz ağuşlarını açır. Hamı çarı salamlayırdı. Küçələri güllər və əklillər bəzəyirdi.
Aleksandr şəhərə öz döyüş arabasında zəfər çalmış sərkərdə kimi girdi. O, İştar
qapısından keçib ən gözəl küçə ilə möhtəşəm çar iqamətgahına yollandı.
Makedoniyalılar çox şəhərlər görmüşdü, onların heç biri Babillə müqayisə oluna
bilməzdi. Bu şəhər Nabuhodonosor dövrünün Babilistanının böyüklüyünün şahidi
olmaqla, köhnə şərəfi və mədəni ənənələrini saxlayırdı. Onu əhatə edən divarların
qalınlığı, çar sarayının hesaba gəlməyən labirintləri, müqəddəs yerlərin və
məbədlərin dəbdəbəsi, Fəratda gəmilərin yan alma yerləri və çayın üstündəki
körpü, məşhur asılı bağlar, kərpicdən olan yeddi mərtəbəli qüllə bura gələnlərin
heyrətinə səbəb olurdu və Babil onların gözündə möcüzə şəhərinə çevrilirdi.
Perslərin vaxtında binaların çoxu baxımsız qalmışdı. Lakin hətta bu mənzərə belə
onların qiymətini azaltmırdı, elə bil ki, bu möhtəşəm tikililər zamanın üstündən
boylanırdı.

75

Aleksandr burada da, Misirdə olduğu kimi yerli adətlərə ehtiramla yanaşdı,
kahinləri öz tərəfinə çəkdi və onlardan yeni titullar aldı. O, perslərin dağıtdıqları
məbədləri bərpa etməyi vəd etdi. Aleksandr da vaxtilə Nabuhodonosor kimi “Hər
şeyin çarı”, “Dünyanın dörd tərəfinin çarı”, dünyanın hökmdarı elan edildi. Burada
da o, Misir qaydasında inzibatçılıq sistemi yaratdı, Mazeyi isə Babilonun satrapı
təyin etdi. Öz tərəfinə keçmiş persləri yüksək vəzifələrə təyin etdi. Şərqdə
makedoniyalıların və perslərin birgə ağalığı ideyası irəli sürüldü.
Bir aydan çox Aleksandr Babildə istirahət etdi. Onun qoşunu “pozğun
şəhərin” qonaqpərvərliyindən və şirnikləndirici cəhətlərindən istifadə edirdi.
Dekabr ayının əvvəlində isə iyirmi günlük səfərdən sonra qoşun Babilistanın ikinci
böyük mərkəzi Suzaya çatdı. Burada dövlət xəzinəsinin əsas hissəsi yerləşirdi.
Qiymətli metalların bolluğu Aleksandrı bütün maliyyə qayğılarından azad edirdi.
Bu şəhərdə o, rəmzi bir mərasim keçirdi – Əhəmənilərin taxtında oturdu. Yunanpers müharibələri vaxtı perslərin ələ keçirdiyi qənimətlərə daxil olan şeyləri də çox
sayda sərvətlərin içərisində buradakı saraydan götürdülər. Daranın ailəsini də
Aleksandr Suzada qoydu. Persidaya girəndə isə 331-ci ilin yayında Antipatrın
Sparta çarı III Aqis üzərində qələbə çaldığı xəbərini aldı və bu onu çox razı saldı.
Persida İranın ən yüksək dağ vilayəti idi. Burada yaşayan tayfa Aleksandrın
yürüşündən iki yüz il əvvəl İranda hegemonluq əldə etmişdi. O vaxt perslər
Afinanı tutub Qərb üzərində qələbə çalmağa çalışırdı. İndi “intiqam müharibəsini”
başa çatdırmaq üçün Aleksandr Persepolu tutmalı idi. Persidanın paytaxtı da bol
xəzinəyə malik idi. Perslərin qədim torpağının işğal edilməsi bütün İranın
müqavimətini qıra bilərdi.
Çar bir neçə sürətli keçidlərdən sonra Persopolu tutdu, indi onun əlində
bütün çar sarayları var idi. Yerli hökmran çarın mərhəmətini qazanmaq üçün ona
bütün əmlakı verdi. Çar şəhəri öz döyüşçülərinə qarət etməyə verdi. Gözəl saraylar
təhqirə məruz qalmışdı. Çar öz qəzəbini soyutmaq üçün belə edirdi. Persepol
Aleksandra onun gələcək dövlətində lazım idi. Persiya ağalığı vaxtı bu şəhər
parazit həyat keçirmişdi, imperiya üçün deyil, özü üçün yaşamışdı. Çar bu
imtiyazlara son qoymaq üçün özünü belə aparırdı. Persepoldakı saray da yandırıldı.
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Belə versiya irəli sürülür ki, Aleksandrın silahdaşları qonaqlığa öz heteralarını da
gətirmişdilər. Onlardan biri, ağıllı və hazırcavab Tais hətta Aleksandrın yanında da
bəlağətli danışmağı bacarırdı. Guya ki, məhz o, ziyafətin sərxoş iştirakçılarına
perslərdən qisas almaq üçün onların paytaxtındakı sarayı yandırmaq fikrini təlqin
etmişdi. Aleksandr bunu intiqam simvoluna çevirmək imkanı kimi görüb, Taisin
təklifini qəbul etdi və elə o saatca onu icra etdirdi. Ziyafətin iştirakçıları
yerlərindən sıçrayıb saraya cumdular. Çarın özü məşəllə purpur pərdələri və
xalçaları yandırdı. Alov bir saraydan başqasına keçirdi. Bu vaxt Aleksandr yanğını
söndürməyi əmr etdi, lakin bunu etmək mümkün olmadı. Bu hərəkəti ilə Aleksandr
təkcə yunanlara görə deyil, həm də misirlilərə, babilistanlılara görə, perslərin
hökmranlığı altında olan bütün xalqlara görə qisas alırdı. Aleksandr güman edirdi
ki, tezliklə elə bir vaxt gələcəkdir ki, nə məğlub olanlar, nə nifrət, nə də intiqam
olacaqdır. Sonuncu dəfə onun qəzəbi belə kükrəmişdi. O, Persidada yanvardan
maya qədər qaldı. Persepol Böyük Kirin özü tərəfindən salınmışdı, burada onun
qəbri dururdu. Aleksandr gəncliyindən Femistoklun “Kiropediya”sını oxuyandan
bu böyük hökmdarın xatirəsinə böyük hörmətlə yanaşırdı. Aleksandr Kirin sadə və
təmtəraqsız sərdabəsinə gəldi və qəbirə qayğı göstərilməsi barədə sərəncam verdi.
Mesopotamiyada və Qərbi İranda Aleksandr əhəmiyyət kəsb edən bir şəhər
salmadı. O, hesab edirdi ki, Orta Şərqin mərkəzi Ekbatana olacaqdır. Bu onu
göstərirdi ki, çar bütün Persiya səltənətini işğal etmək istəyir. Parmenion
Ekbatanada qalmalı idi. Hələ 334-cü ildən çar onu rəhbərlikdən uzaqlaşdırmağa
çalışırdı. Onların arasında münasibət korlanmışdı, hərbi və siyasi məsələlərdə fikir
ayrılığı mövcud idi. Parmenionun əsas vəzifəsi Persepoldan qızılı göndərmək idi.
Daranın ölümündən sonra Aleksandrın şərq hökmdarlarının qaydalarını götürməsi
və ardıcıl olaraq qaliblərlə məğlubların bərabərləşdirilməsi çarla Parmenion
arasında düşmənçilik yaratdı. Ekbatana da özünün yüksək rolunu saxlaya bilmədi.
Parmenion öldürüldükdən sonra onun vəzifəsi boş qaldı. 325-ci ildə çar
Hindistandan qayıdanda Babil onun planlarında aparıcı yer tutmağa başladı. Bu
vaxt Aleksandrın coğrafi təsəvvürlərində də xeyli dəyişikliklər əmələ gəlmişdi.
Onda okeana böyük məhəbbət yaranmışdı, bu xarici dənizə və ona tökülən çaylara
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o, xüsusi ehtiras hiss edirdi. 324-cü ildə o, çay və dəniz yolları barədə düşünürdü.
İndi o, güman edirdi ki, Orta Şərqin yeni mərkəzi Babil olmalıdır.
Dara isə Qavqamela döyüşündən sonra xeyli qoşunun müşayiəti ilə
Midiyanın dağlıq vilayətlərinə çəkildi. Aleksandrın ordusu isə güman edirdi ki, bu
qələbələrdən və sərvət ələ keçirildikdən sonra çar vətənə dönəcəkdir. Daraya
məlum olanda ki, kiçik istirahətdən sonra Aleksandr Ekbatananı tərk edib ona
yaxınlaşır və Böyük çarı tutmaq istəyir, başa düşdü ki, artıq onun bədbəxt taleyinin
faciəli sonluğu gəlmişdir. Daranın taxt-taca gəlməsi də o qədər ədalətli olmamışdı
və məhz Baqoyun məkri ilə o, hökmdar postuna yiyələnmişdi. Aleksandrın
yaxınlaşmasını eşidəndə iranlıların arasına panika düşdü. Saray adamları Daradan
qaçıb təslim olmaq üçün Aleksandrı gözləyirdilər. Sərkərdə Nabarzan şərq
satraplarına qoşuldu ki, perslərsiz və Darasız Şərqi İran dövləti yaratsın. Yad
Qərbə və Əhəmənlərə düşmənçilik yenə meydana çıxdı. Qiyam qaldıranlar Daranı
gözdən qoymurdular və qaçmağını ləngidəndə o, əsir götürüldü. Bəlkə də
qiyamçılar əsir götürülmüş Daranı ona təhvil verməklə Aleksandrın hüsn-rəğbətini
qazanmaq və beləliklə Makedoniya çarının Şərqi İrana irəliləməsinin qarşısını
almaq istəyirdilər.
Aleksandr isə çox sürətlə irəliləyirdi və Daranın aradan çıxmasına imkan
verməmək istəyirdi. On bir gündə 300 kilometrdən artıq yol qət edildi və Raqa
(indiki Tehranın yaxınlığında) çatdılar. İyul ayı olduğundan qızmar istidən gündüz
hərəkət etmək olmurdu. Fərarilər Böyük çarın əsir götürüldüyünü xəbər verdilər.
İndi Aleksandrı heç nə saxlaya bilməzdi. Çar dayanmadan irəli gedirdi və onun
arxasınca gələn adamların sayı azalırdı. Gəlib çıxdıqda düşmən artıq yox idi.
Qiyamçılar Daranı ölümcül yaralamışdılar.
III Dara öz ömrünü belə başa vurdu. O, həqiqi cəngavər və ehtiyatlı çar idi,
lakin onun düşməni əsl iblis idi. O, adamlara dəhşət təlqin edirdi, hətta
Makedoniya sərkərdəsi Kassandr gənclikdə Aleksandran qorxduğunu ömrünün
sonuna qədər xatırlayırdı. Qorxmuş Dara isə elə dəyişmişdi ki, hətta kişi kimi də
ölə bilmirdi. Çarəsizlikdən o, nəinki özünün taxt-taca olan hüququnu, həm də
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bütün sülalənin hakimiyyətə hüququnu itirmişdi. Ona görə də Aleksandra Daranın
varisi olmaq asan idi.
Böyük Persiya dövlətinin tarixi dəhşətli səhnə ilə sona çatdı. 330-cu ilin iyul
günü Aleksandr çar düşərgəsini tam çaşqınlıqda gördü. Yüklə dolu atılmış arabalar
indi satılırdı, özünü itirmiş çay əyanları öz borclarını da yaddan çıxarmışdı və
qadınlar hönkürürdülər. Bu qarışıqlıq içərisində Aleksandr Böyük çarı və onun
cəlladlarını axtarırdı, ancaq qatillər yox olmuşdu. Onlar öz qurbanlarını təqib
edənə qoyub qaçmışdılar. Ağır yaralı olan hökmdar arabada tapıldı, lakin
Aleksandrı onun yanına gətirəndə artıq o, ölmüşdü.
Faciə məzmununa bürünmüş an zamanın bütün gedişinə ciddi surətdə dəyişə
bilir. Aleksandrın bədbəxt vəziyyətə salınmış düşmənin yanına gəlməsi belə bir an
idi. Qalibin öz məğlub etdiyi düşmənə yazığı gəldi. Bu mənzərə çarı sarsıtdı.
Plutarxın yazdığına görə, Aleksandr öz plaşını çıxarıb ölünün üstünə sərib, cəsədi
örtdü. Aleksandr daim tarixi anlarda rəmzi hərəkət etməyi sevirdi. Bu meyitin
plaşla örtülməsi də rəmzə, simvola xidmət edirdi. Bu vaxt yəqin ki, onu təb idarə
edirdi. Aleksandr onsuz da möhtəşəm olan bu səhnəyə barışığın müqəddəs ruhunu
vermək istəyirdi. Və bu mərhəmətli hərəkətin olduqca böyük əhəmiyyəti var idi.
Bu sadə hərəkət Şərqlə Qərbin əbədi qarşıdurmasını ləğv etmək cəhdinin rəmzi idi.
Lakin bu qarşıdurmanı aradan qaldırmaq asan olmadı. Hətta Sezar belə bu
uçurumun üstündən körpü ata bilmədi. Qərbə qarşı Assiriya, Babilistan və
Persiyadan sonra Parfiya, Sasanidlər və ərəblər durdular.
Aleksandr diz üstə çöküb öz düşməninin cəsədi qarşısında dayananda və
qayğı ilə mərhumu öz plaşı ilə örtəndə onun bu jestində məhəbbət və xeyir obrazı
yarana bilərdi. O, ayağa duranda artıq Böyük çar, Əhəmən, pers idi və bundan
sonra Persiyaya sədaqətə görə adamları əliaçıqlıqla mükafatlandırdığı kimi, ona
xəyanət edənlərdən ciddi qisas alacaqdı. O, heç vaxt bütöv makedoniyalı
olmamışdı, yəqin ki, mükəmməl pers də ola bilməzdi. Aleksandr həyata köhnə
dünyaları ləğv etmək və yenilərini yaratmaq üçün gəlmişdi. İranlılar üçün də o,
yalnız dünya dövləti və onun mənafeləri çərçivəsində milli çar ola bilərdi. Bəlkə də
bu vaxt bu dünya iblisindən işıq obrazı, mərhəmətlilik qəhrəmanı yaranırdı.
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Aleksandr döyüşçülərini qoşun yığıncağına topladı. Burada o, hərbi
vəziyyətə qiymət verdi, yenə də güc toplayan və Şərqə təhlükə törədən müqavimət
barədə danışdı. Aleksandr bu sözləri dedi: “İndiyə qədər siz Şərqin adamları üçün
qorxulu kabus idiniz. Əgər sizə burada heç nə lazım deyilsə və siz sarsıntı yaradıb
evə dönmək istəyirsinizsə, onlar qadınlara olduqları kimi sizə sahib olacaqlar”. Bu
sözlərdə o, dərin sirrini açıqlayırdı. O, davam edərək dedi: “Əgər dostlar və
könüllülər bəs etsəydi, makedoniyalılar dünyanı tabe etmişdilər”. Bu isə
müharibəni davam etdirməyi əsaslandırmaq məqsədini güdürdü, çünki qoşun
yığıncağı barədə hesabat Makedoniyaya göndəriləcəkdi. Qoşun yenə də möcüzəkar
Aleksandrın toruna düşdü. Çar isə özünün növbəti məqsədini düşünürdü: düşmənin
təkcə son müqavimətini deyil, perslərin özbaşınalığını da aradan qaldırıb, onların
ürəklərini fəth etmək.
Qiyamçıların başçısı Bessi təqib etmək üçün Xəzər dənizi sahili ilə şərqə
doğru hərəkət etmək lazım idi. Aleksandr bir qədər məsafə qət etdikdən sonra
Hekatompil şəhərinə çatdı. Dağlardan keçib Xəzər dənizinin sahilində, düzənlikdə
hamı görüşməli idi. Elbrus silsiləsi ən yüksək zirvəsi olan Demavendlə birlikdə iki
iqlim zolağını ayırırdı. Şimaldakı Hirkaniya Aralıq dənizi adalarını andırırdı.
Burada şirlərlə, pələnglərlə dolu olan keçilməz cəngəlliklər var idi. Aleksandr
Xəzəri tam dəniz saymırdı, onun qənaətinə görə bu heç dəniz də deyildi, bir
bataqlıq, durğun su idi və o, güman edirdi ki, bu dəniz Azov dənizi və Donla
birləşir.
Aleksandr Persiya əyanları ilə yeni Böyük çar kimi davranırdı, yunan
muzdluları üçün isə o, ellinlərin başçısı olaraq qalırdı. Korinf İttifaqı
yaranmamışdan əvvəl pers ordusunda xidmət edənlər mərhəmətlə evlərinə
buraxıldı. Qalan muzdlular isə Aleksandrın qoşununda xidmətlərini davam
etdirməli idi. İttifaq yaranandan sonra Daranın yanına gələn Sparta və Afina
elçiləri dövlət cinayətkarları kimi həbs edildi. Hərbi əməliyyatlara gələndə vəhşi
dağ xalqı olan amardlara qarşı yürüşdə qəflətən hücum edib, onları özünə tabe etdi.
Lakin bu əməliyyatda çarın sevimli atı Butsefal bir anlığa düşmənin əlinə keçdi və
bu hökmdarın dəhşətli qəzəbinə səbəb oldu.
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Aleksandr Kiçik Asiyanı, Suriyanı, Misiri, Mesopotamiyanı, başqa sözlə
Persiya imperiyasının qərb yarısını işğal edəndə, bəzi hallarda onu xilaskar kimi
qarşılayırdılar. Doğma torpaqlar – Persiya və Midiya tutulduqda perslərə görə
təkcə imperiyanın taleyi deyil, öz azadlıqları da sual altında qalırdı. Buna
baxmayaraq onlar zəiflik göstərdilər. İndi isə dövlətin şərq hissəsini – Şərqi İranı
və Soqdiana ilə birlikdə Baktriyanı tutmaq lazım idi. Aleksandr burada uca dağları
gördü. “Dünyanın damından” hər tərəfə çaylar axırdı. Burada təbiətin rəngarəngliyi
kimi adamlar da bir-birinə bənzəmirdi. Səhralar Şərqi İranı Avropadan başqa, qərb
və cənub sahillərindən və qalan Asiyadan ayırırdı. Hindistandan isə onu əlavə
olaraq uca dağlar ayırırdı. Bu ərazidə dünya tarixinin saatı dayanmışdı. Perslər və
midiyalılar mesopotamiyalı qonşularının daha çox inkişaf etmiş mədəniyyətlərinin
təsiri altında öz sifətlərini itirmişdilər. Yad qaydaları mənimsəmiş, köhnə
qaydalarını isə itirməklə onlar miskinləşmişdilər. Hakimiyyət zəhəri, başqa xalqlar
üzərində hökmranlığın ağırlıqları onların xarakterini dağıda bilmişdi. Dünya
imperiyalarının ənənəvi sxemi onları sinkretizm burulğanına salmış, bu isə köhnə
dayaqların itirilməsinə gətirib çıxarmış, əvəzində isə yeniləri yaranmamışdı.
Şərqi İrana isə toxunulmamışdı. Vaxtilə buraya gələn Kir onlardan kömək
tələb etmiş, əvəzində isə öz sədaqətini vəd etmişdi. Lakin Kir da onlar kimi iranlı
idi və onları şimal köçərilərinin hücumlarından qoruyurdu, qoşunlar arasındakı
toqquşmaları yoluna qoyurdu, bütün başqa məsələlərdə isə onlar olduqları kimi
qalırdı. Kir onları şöhrət və qənimətlə özünə xidmətə cəlb edirdi, həm də bu xidmət
onlara səhranın o tərəfində olan dünyanı öyrənməyə imkan verirdi. Persiya
hökmranlığı varlanmaq gətirirdi, lakin kök salmış adətlərdən imtina etməyi tələb
etmirdi. İndi isə vəziyyət başqa idi. Qərbdən hər şeyi udan alov gəlirdi.
Makedoniyalı gənclərlə dil tapmaq olardı, onlar şəraba və qadına həris idilər. Lakin
onlara başçılıq edən adam qorxulu idi. Hətta məlum deyildi ki, o, allahdır, ya
sehrbazdır. Bir də bu lovğa, çox bilmiş yunanlar. Onlar özləri ilə dərk olunmayan
bir şey gətirirdilər, Makedoniya çarını da öz torlarına salmışdılar. Bəlkə onlar
iranlıların da ruhunu və dinini oğurlayacaqlar. Bir sözlə İran mədəniyyəti özü
təhlükə altında idi.
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Hamı yaxşı başa düşürdü ki, başlıca təhlükə düşmən süvarisi və
piyadasından deyil, çarın öz şəxsiyyətindəndir. Sərkərdəyə qarşı ona bərabər
sərkərdə qoymaq lazım idi. İndi bütün ümidlər Bessə və onun satraplarına
yönəlmişdi. Şərqi İran tayfaları onlarda öz rəhbərlərini görürdülər. Əyanlar isə indi
deyildiyi kimi, xalq müharibəsinə bel bağlayırdı. Onun gücü hərəkət genişliyində,
qəddarlıqda və əməliyyatların nizamsız olmasında idi, zəifliyi isə qüvvələrin
parçalanmasında, dəstələr arasında hər cür fikir ayrılığının meydana gəlməsində
idi. Aleksandr belə müharibənin təhlükəsini əvvəlcədən gördüyünə görə bütün
vasitələrlə ondan qaçmaq istəyirdi. Lakin xalq müharibəsi alovlandı və Aleksandra
onun üçün yeni olan bu müharibədə də qalib gəlmək müyəssər oldu.
Baktriyadan xəbər gəldi ki, Bess Artakserks adını götürmüş və özünü Böyük
çar adlandırır. Onu tutmaq üçün Aleksandr şərq yolu ilə getdi, sonra isə şimala
buruldu. O, həlledici zərbə vurmaq istəyəndə dəhşətli xəbər gəldi ki, Ariya əyaləti
bunt qaldırmışdır və ona təslim olmuş satrap Satibarzan xəyanətkarlıq etmiş və
qiyam qaldıranlara başçılıq etməklə, öz paytaxtı Artakoanda qoşun toplayır. Bu
Aleksandrın bütün planlarını pozdu. O, yüngül qoşunla yola düzəldi. Satibarzan
Aleksandrın qəflətən onu haqlayacağından qorxub, Bessin yanına qaçdı.
Mühasirədən sonra Artakoan qalası təslim oldu. Aleksandr arianları qəddarcasına
cəzalandırdı. Burada o, Arian Aleksandriyası şəhərinin əsasını qoydu. Herat adı
altında bu şəhər indiyə qədər qalır.
O, Bessə birbaşa hücum planından əl çəkib, Kabil vadisi və Hinduquşdan
keçməklə Baktriyaya girmək istədi. Bu çox qorxulu marşrut idi, düşmənlə
toqquşma əlverişli olmayan şəraitlərdə baş verə bilərdi. Satibarzan öz eskadronları
ilə Baktriyadan qayıtmışdı və yenidən Ariyaya girmişdi. Bessin göndərdiyi Barzan
Parfiyanı hədələyirdi. Öz arxası tərəfdən olacaq yeni hücumu dəf etmək üçün o,
pers Artabazın başçılığı altında ekspedisiya korpusu göndərdi. Satibarzan həqiqi
cəngavər kimi korpusun hərbi xadimlərindən olan Ergini qoşunlar qarşısında
döyüşə çağırdı və bəxti gətirən rəqibinin nizəsi onun və bütünlükdə üsyanın
taleyini həll etdi. Azadlıq uğrunda igid mübarizin ölümündən sonra Aleksandrın
düşmənləri gücünü itirdi.
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Böyük əziyyətli yoldan sonra Aleksandrın qoşunu Kabil qobusuna qədəm
basmaqla Hindistanın qapısına gəlib çıxdı. Dağın bu tərəfindəki düşmənə qalib
gəlməklə Persiya imperiyasının işğalını başa çatdırmaq olardı. Lakin Aleksandr
okeana çatmağı fikirləşirdi. Burada da yenə Aleksandriya şəhəri salındı. Bu şəhər
Hinduquşa söykənirdi. Aleksandr bu şəhəri veteranlarla və bir neçə min yerli əhali
ilə məskunlaşdırdı. Uca dağ yolları təmizlənəndə Aleksandr Baktriyaya can atdı.
Bunun üçün Hinduquş dağını keçmək lazım idi. Əsgərlər Hinduquşu Qafqazın bir
hissəsi hesab edib, onu aşacaqları ilə fəxr edirdilər. Bu qoşuna yeni ruh vermişdi.
Çar da bu təxəyyülləri qanadlandırırdı.
Lakin makedoniyalılar artıq öz çarlarına deyil, şərq hökmdarına tabe idilər.
Makedoniyalılar Persiyada idarəçiliyə cəlb edilməklə, əslində tabe olan təbəələr
səviyyəsinə endirilirdi. Təkcə məğlublar deyil, qaliblər də indi azadlıqdan məhrum
olmuşdular. Elə Aleksandrdan narazı olanlar da belə düşünürdülər. Aleksandr yeni
məqsədlərə can atanda onun entuziazmı narazıları daha çox qorxuzurdu. Yalnız
Parmenion buna etiraz edirdi. Ona görə də Parmenionu düşərgədən uzaqlaşdırmaq
lazım idi. Bu yəqin ki, Qavqameladan sonra həll edilmişdi. Qoca sərkərdəni
Ekbatanada yüksək vəzifəyə qoymuşdular. Bu nə bütöv alçaltma, nə də o qədər
hörmətli münasibət deyildi. Parmenion Filippin yadigarı kimi Aleksandrın
planlarına mane olmurdu. Onların hər ikisində çar öz ümumdünya məqsədlərinin
əsl düşmənlərini görürdü.
Aleksandrın dostları ilə münasibətləri də buludsuz olmurdu. Bir dəfə iki
sərkərdə - Kraterlə Hefestion bir-birilə sözləşəndə çar qan tökülməsinin qarşısını
almışdı. Bu vaxt Aleksandr sözarası demişdi ki, çarı ondan alsalar, Hefestion heç
nədir. Hefestionu isə hamı çarın gənclik dostu kimi tanıyırdı. Klitin əhvalatında isə
Aleksandrın ən yaxşı yoldaşlarına əzab verən ağır ruhi konflikt daha aydın
görünür. Bu cəngavər adam uşaqlıqdan Aleksandrla dostluq edirdi, onun həyatını
Qranik yaxınlığındakı döyüşdə xilas etmişdi. O, Filippin xatirəsini də əziz tuturdu,
qoşuna və vətənə hörmətlə yanaşırdı. Aleksandrda başa düşmədiyi çox şeyə də
dinməzcə dözürdü. Çarın özünü Ammonun oğlu elan etməsi, Şərqə meylli
despotiyanın siqnalları idi. Lakin Klit bunlara dözürdü və çara öz sədaqətini
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qoruyub saxlamışdı. Parmenionun oğlu Filotaya isə yeni kursa öz düşmənçiliyini
gizlətmək daha çətin idi. Daha ehtiraslı olan Filota ən azı yaxın dostları arasında öz
qəzəbini ört-basdır etmirdi. Aleksandrın yanında o, danışmayanda da onun əhvalruhiyyəsi hamıya məlum idi. Çuğulçular onun sözlərini çara çatdırırdılar.
Aleksandr onun atasının xidmətlərini və özünün orduda nüfuzunu nəzərə alaraq
uzun illər ərzində Filotanın davranışına dözmüşdü. Dara öldükdən sonra
ziddiyyətlər kəskinləşdikdə, əyanların süvarisinin komandanı kimi Filota daha
dözülməz oldu. O, düşərgədə atasının yerini tutmuşdu, Filipp ənənələrinin
daşıyıcısı idi və kübar dairələrində xeyli müdafiəyə arxalanırdı. Nəticədə bu adam
hamıdan təhlükəli idi. Ümumiyyətlə hər bir sərbəst nəfəs alma çuğulçuluq zəhəri
ilə zəhərlənirdi. Xəbərçi kimi isə Krater daha təhlükəli idi. Bu adam ifşaedici
material əldə etmək üçün yüngül əxlaqlı qadınlardan da istifadə edirdi. Aleksandr
isə şərq qaydalarına adət etdikdən sonra çuğulçuluğa inanmağa başlamışdı. O,
Parmenionun özünə və oğlu Filotaya qarşı hərəkət etmək üçün bəhanə axtarırdı.
Qoşun Fradda dayananda çuğulçuluq hesabına onun əlinə əks-hücum üçün əla
təsadüf düşdü.
Limn çara sui-qəsd təşkil etməyi fikirləşirdi. O, öz planını məhəbbət
əlaqəsində olduğu gənc Nikomaxa açmışdı. Gənc oğlan isə bunu böyük qardaşına
demişdi, böyük qardaşı ilə birlikdə xəbəri Aleksandra çatdırmağı qərara almışdılar.
Onlar hər gün çarla söhbət edən Filotaya müraciət etdilər. O, məlumatı çara
çatdırmağa razılıq verdi, lakin nə həmin gün, nə də sonrakı gün söhbətdə bu
məsələni yada salmadı. Bu vaxt böyük qardaş saray pajlarından birinə müraciət
etdi və o, xəbəri çara çatdırdı. Aleksandr məlumata ciddi yanaşdı və Limni tutmağı
əmr etdi. Gözətçilər artıq onun meyitini gətirdilər. Deməli Limnin əlaltıları vardı
və onlar maraqlı idilər ki, o, çarın yanına diri kimi gəlməsin. Buna görə Aleksandr
təhqiqat aparmağa başladı. O, Filotaya da qərəzli yanaşmağa başlamışdı. Nahaq
yerə qoşun başçısı bunu əsas götürürdü ki, məlumat bulanıq mənbədəndir və
pozğun oğlanın çuğulçuluğuna diqqət vermək lazım deyildir. Çar irticaya qəti
zərbə vurmaq üçün bəhanəni tapdı və bunu əldən verməməyi qərara aldı. İndi o,
Kraterin söylədiklərinə diqqətlə qulaq asırdı, bu adam illərlə material toplamışdı.
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Çar hiddətlənmiş Kenə və Hefestiona qulaq asdı, onlar isə çara kor-koranə
sədaqətli olduqlarından Filotanı sui-qəsdçilər bandasının başçısı, Parmenionu isə
bandanın ilhamvericisi adlandırdılar.
Öz yaxın adamları ilə məsləhətləşdikdən sonra çar Filotanı səriştəli
məhkəməyə - Makedoniya qoşun yığıncağına verdi. Döyüşçülərin çoxu qərəzsiz
məhkəməyə hazır idi, digər tərəfdən Filotanın təkcə orduda deyil, qoşun başçıları
arasında da yaxşı dəstəyi var idi. Lakin Aleksandr onlara elə təzyiq göstərdi ki,
onlar müttəhimi məhkum etməkdən yayına bilmədilər. Aleksandr həm məhkəməyə
sədrlik edir, həm də ittihamçı kimi çıxış edirdi. Şahidlər çıxış etdi və yaxın hərbi
rəislər müttəhimin üzərinə günahlar toplusunu yağdırdılar. Filota nə qədər müdafiə
olunsa da məhvə məhkum idi. Qoşun yığıncağı onu təqsirkar saydı və beləliklə
ölümə məhkum etdi. Filotanın məhkum edilməsi məhkəmə qətli idisə, günah
Aleksandrın deyil, əslində qoşun yığıncağının üzərinə düşür. Hər bir hökmdar kimi
Aleksandr hüquqi institutlardan öz məqsədlərinə nail olmaq üçün istifadə etdi.
Parmeniona qarşı da hərəkət etmək üçün Aleksandrın əl-qolu açıldı. O, Ekbatanaya
adam göndərdi. Bundan əvvəl etibarlı hərbi xadimə Parmenionu öldürmək əmr
edilmişdi. Parmenion hansısa bir sənədi oxuyanda onun kürəyinə ölümcül zərbə
vuruldu.
Bu qurbanlardan sonra çar sakitləşdi. Lakin o, görürdü ki, daha sərt
müqavimətlə üzləşəcəkdir, çünki qarşıdakı planlarından yalnız özü agah idi. Bu
qəddarlıqlardan sonra o, mərhəmətliliyə keçdi. Ordudakı narazılıq aradan
götürüldü, hərbi rəislər vəziyyətlə barışdılar. Daha heç kəs çarın planına qarşı çıxış
etməyə cəsarət etməzdi.
Aleksandrın ordusu Hindiquş yüksəkliyindən keçirdi. Əsgərlər öz atlarının
ətini yeməyə məcbur oldu. Onlar donurdular, aclıqdan əzab çəkirdilər, narazılıq
edirdilər. Dağ massivinin geniş ətəyində yerləşən ölkə Baktriya adlanırdı, uzaqda
səhranın qum dənizinin arasında olan yarımada isə Soqdiana idi. Buradan başlanan
səhra isə nəhayətsiz görünürdü. Buradakı köçəri tayfalar skiflər, saklar və ya
onların tayfa ittifaqına görə massagetlər, daxlar, xorəzmilər adlanırdı. Onlar təkcə
Soqdiana və Baktriya üçün deyil, bütün İran üçün təhlükəli idilər. Ona görə də
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Baktriya və Soqdiana İranın dayaq məntəqələri olmaqla iranlıların mərkəzi idi.
Məhz buradan Aleksandrı xalq müharibəsi hədələyirdi. Bess bu qüvvələrdən ağıllı
istifadə edib, yeni güclü müqavimət göstərə bilərdi.
Bess özünün gözləmə siyasətinin qurbanı oldu. Bu sərkərdə özünə adamları
cəlb edə bilirdi, lakin onları öz ətrafında saxlaya bilmirdi. Onun gücü Daranı
öldürməyə, çar tacını ələ keçirməyə və satrapları təyin etməyə çatmışdı. Lakin
qışda Bessin əhvalı xarablaşdı. Bess yəqin ki, ümid edirmiş ki, Aleksandr
Baktriyanın yanından keçib Hindistana yollanacaqdır. 329-cu ilin yayında
Aleksandr bura gələndə o, onunla vuruşmağa hazır olan nə sərkədəni, nə də qoşunu
tapdı. Düşmən müqaviməti öz-özünə yoxa çıxmışdı. Doğma torpağını düşmənə
verdiyindən silahdaşlarından məhrum olmuşdu. Hərbi əməliyyatdan imtina
etməklə o, etibarı itirmişdi. Əvvəlcə baktriyalılar ayrıldılar və evlərinə yollandılar.
Sonra soqdilər ona xəyanət etdilər, Aleksandra Bessi tapmaq üçün yolu göstərdilər.
O, bir kənddə tutuldu. Çarın qatili və xəyanətkar qiyamçı Bess müqavimət
göstərmədən qorxaqlıqla təslim oldu. Onu dəmir boyunluqda, çılpaq qaydada
yolun kənarında Aleksandrı gözləməyə məcbur etdilər. Çar onu döyməyi, sonra isə
mühakimə üçün Baktraya göndərməyi əmr etdi. Sonra özü Soqdiananı tabe etmək
üçün onun paytaxtı Markandaya gəldi. Perslərlə skiflərin sərhədi olan Yaksart (Sırdərya) çayının üzərində növbəti Aleksandriya şəhərini saldı. Dünyanın
qurtaracağında

ellin

muzdlularının,

makedoniyalıların

və

yerlilərin

məskunlaşdırdığı şəhər ucalacaqdı. Buradan İran Şərqinin sonrakı ellinləşməsi
başlamalı idi.
Qiyam Aleksandra böyük zərbə vurmaqla onun qüvvələrinin diqqətini iki
illiyə yayındırdı. Soqdiananın coğrafi vəziyyəti mədəni vahələrin sakinlərini
müxtəlif özünü müdafiə üsullarına öyrətmişdi. Hər kənd divarlarla əhatə
olunmuşdu. Hər kəndin öz qalası var idi. Dağ hissəsində isə dağ yuvalarında
gizlənmək və orada müdafiəni qurmaq mümkün idi. Bir imkan da səhraya qaçmaq
idi. Kir vaxtilə Soqdiananı zəbt edəndə orada heç nəyi dəyişmədi. Soqdiana ayrıca
satrapiya da olmadı, onu sadəcə Baktriyaya birləşdirdilər.
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Aleksandr hücum edəndə, Bess isə gücü çatmayacağını yəqin edəndə,
Soqdiya varlıları gözləmə mövqeyini tutdu. Qərara alındı ki, Böyük çarın qatili
Aleksandra verilsin, lakin perslərə tabe olmaqdan imtina edilsin. Lakin Aleksandr
bütün ərazini işğal etmək qərarına gəldi və diyarı gələcəkdə ellinləşdirmək üçün
burada şəhər salmaq istəyirdi. Torpaqlar öz sahiblərindən alınıb yeni
məskunlaşanlara veriləcəkdi. Bu yerli əyanların ciddi narazılığına səbəb oldu. Ona
görə də onlar köçərilərlə birləşmək qərarına gəldilər, vaxtilə bunu Bess də etmişdi.
Aleksandr Soqdianada qarşılıqlı anlaşma gözləyirdi, qılınc tutan əl isə əl görüşmək
üçün o qədər yararlı deyil. Aleksandr bir tərəfdən istəyirdi ki, onu mehribanlıqla
qarşılasınlar, digər tərəfdən ona kor-koranə tabe olsunlar. Yerli varlılar mübarizəyə
girməyi qərara aldı. Elə bir adam lazım idi ki, narazılıq qığılcımını üfürüb ümumi
üsyan alovuna çevirsin. Belə adamı Soqdiana Spitamenin şəxsində tapdı. O,
azadlığın həqiqi müdafiəçisi idi və bununla yanaşı Aleksandra qarşı nə vaxtsa
dayanmış sərkərdələrdən ən qabiliyyətlisi idi.
Spitamen yerli əyanlardan idi. Bessin yanında o, görkəmli yer tuturdu və
yəqin ki, axırıncının verilməsində müəyyən rol oynamışdı. Lakin güc, sınaq
anlarında meydana çıxır. Spitamenədə aparıcı rol mübarizədəki uğurlarla gəlmişdi.
Bess köçəriləri döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirmişdi, lakin Aleksandr bu
təhlükəni qiymətləndirmirdi. O, təhlükənin ilk simptomlarını da görmürdü,
baxmayaraq ki, bir toqquşmada özü də yaralanmışdı. Hadisə belə olmuşdu: yerli
sakinlər at yemi arxasınca gedən bir neçə makedoniyalını öldürmüşdülər və
Aleksandr o saat hadisə yerinə tələsdi, burada da düşmənin atdığı oxla baldırından
yaralandı. Bu o qədər də onu narahat etmədi, o, daha çox şəhərin salınması barədə
düşünürdü. O, qiyamçılara dərs vermək və onları əzmək qərarına gəldi. Məharətli
mühasirə ilə bir neçə qalanı tutdu, kişiləri öldürdülər, qadınları isə qula çevirdilər.
Aleksandra çoxlu münbit torpaq lazım idi. Əvvəlki sahibləri məhv edib o, buna
nail oldu. O, şəhərə girəndə müdafiəçilərlə vuruşurdu. Daşlar əsgərləri yaralayırdı.
Krater də yaralandı.
Bu vaxt Yaksartın

digər sahilində skif orduları göründü və çara xəbər

verdilər ki, Spitamen Marakandanı tutmuş və oradakı qalanı mühasirə etmişdir.
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Aleksandr vəziyyətin ciddiliyini anlamadı və ora böyük olmayan qüvvə göndərdi.
Aleksandr isə əsasını qoyduğu şəhərdə qaldı. O, lyossdan istifadə sahəsindəki yerli
təcrübədən istifadə edərək, iyirmi günə şəhər ətrafında divar qaldırdı və beləliklə
öz dövlətinin yeni dayağını möhkəmləndirdi. Lakin skiflər qarşı sahildən getmək
istəmirdi və Aleksandr onların çağırışına cavab verdi. Çayı keçməkdə o, öz
taktikasının üstünlüyünü göstərdi, sonra isə müharibənin aparılmasının skif
metodlarını mənimsəyib, köçəriləri qaçmağa məcbur etdi. Aleksandr onları uzağa,
ölkənin içərilərinə qovdu, baxmayaraq ki, özü buradakı pis suyu içdiyindən
xəstələnmişdi.
Həmin dövrdə Marakandanın mühasirəsinə kömək üçün göndərilmiş
qoşunun taleyi həll olunurdu. Onlar şəhərə yaxınlaşdıqda Spitamen mühasirəni
götürdü və indiki Zərəfşan çayı ətrafına çəkildi və arxasınca düşməni ustalıqla cəlb
etdi. Səhranın kənarında makedoniyalılar köçəri skiflərlə qarşılaşdılar. Spitamen
əlverişli anı seçib hücuma keçdi və yorulmuş qoşunun üstünə cumdu. Çaşan
makedoniyalılar çaya tərəf geri çəkildilər. Kolonnalar öz aralarındakı əlaqəni
itirdilər, bir çox dəstələr panikaya düşdü. Çayın qırağında və çayın özündə qırğın
başladı. Spitamen qalib gəlib, ləngimədən Marakandaya tərəf döndü və yenidən
makedoniyalıları qalada gizlənməyə məcbur etdi. Marakanda qısa müddətdə əldən
çıxa bilərdi. Ona görə də Aleksandr Soqdiananın paytaxtına tələsdi. Spitamen bunu
eşidəndə yenə də Marakandanı buraxıb, süvarilərlə səhrada qeyb oldu. Aleksandr
qaçanın arxasınca atıldı, lakin ona çata bilmədi və sonra qış düşənə qədər
Baktriyaya döndü. 329-cu il beləcə başa çatdı. Aleksandr qışı əyalətin paytaxtı
Baktrada keçirdi. Elə bu vaxt Bessin taleyi həll olundu. Düşərgədə yığışan
rəhbərlər şurası onu təqsirkar elan etdi. Persiya adətinə görə çar onun burun və
qulaqlarının kəsilməsinə sərəncam verdi və onu Ekbatanaya göndərdi. Orada Bess
pers-Midiya əyanlarının yığıncağının gözü qarşısında ölümü qəbul etməli idi.
Sonrakı ili çar tədricən ölkənin şimali-şərq hissəsini zəbt etməyə başladı.
328-ci ilin yazında Krater böyük qoşunla artıq Baktriyadan kənarda, qərbdə idi. O,
Margiananı zəbt etməli idi. Bu qumlu düzənliyin arasında münbit Mərv vahəsi
uzanırdı. Bu vahə kimə mənsub olsaydı, Margiana da onun sərəncamında olacaqdı.
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Krater çarın tapşırığına uyğun olaraq burada yeni Aleksandriyanı saldı. Aleksandr
isə qayda yaratmaq üçün Marakandaya qayıdanda Spitamen yenə köçərilərin
yanına getdi. Bütün ordu Marakandada birləşəndə, Aleksandr Hefestiona yeni
şəhərlər salmağı və möhkəmləndirməyi tapşırdı. Bu şəhərlərdə veteran-muzdlular
da məskunlaşmalı idi. Bu vaxt Spitamen yeni hücuma hazırlaşırdı. Türkmən
səhrasından Baktriyaya birdən cuman Spitameni orada heç kəs gözləmirdi. O,
divarın arxasında heç nədən xəbəri olmayan qarnizonu asanlıqla aldadıb, oradan
çıxara bildi və onu məhv etdi. Bu vaxt Spitamenlə ittifaqda olan massagetlər birdən
Kraterin üstünə çıxdılar və sərkərdə köçəriləri bir qədər əzdi. İşğalçılar ələ
keçirdikləri qənimətlə qaçmağa üz tutdular və səhraya çatıb orada yayıldılar. Yayın
sonunda Aleksandr yenə Marakandada idi.
Spitamen öz laxlamış nüfuzunu bərpa etmək üçün öz müttəfiqləri –
massagetlərlə birlikdə Kenin ordusuna zərbə vurmaq istədi. Soqdi və Baktriya
atlıları Aleksandra təslim oldu. Köməksiz qalan Spitamen qaçmağa üz tutan
massagetlərə qoşuldu. Massagetlər Spitameni verməyi və sülh xahiş etməyi qərara
aldı. 328-327-ci illərin qışında Aleksandra tabelik əlaməti olaraq onlar bu
qiyamçının kəsilmiş başını Aleksandra göndərdilər.
Aleksandrın indi hər şeydən çox müəmmalı Uzaq Şərq, möcüzələr ölkəsi
Hindistan cəlb edirdi. Əvvəlcə isə Soqdi müqavimətinin sonuncu ocaqlarını ləğv
etmək lazım idi. Dağ qalaları da ona təslim olurdu. Dağdakı Ariamaz qalasında
yerli hökmranlardan ən nüfuzlusu olan Oksiartın ailəsi tutuldu, Persiyada birinci
gözəl kimi ad çıxarmış Roksana bu ailəyə məxsus idi. Aleksandr o saatca bu qıza
vuruldu və onun atasını ehtiramla qəbul etdi. Qalibin hüququna məhəl
qoymayaraq, Aleksandr Roksananı arvadı və nəhəng dövlətin çariçası etməyi
qərara aldı. Onu son illərdə müşayiət etmiş və bu hadisədən bir qədər əvvəl ona
oğul doğmuş Barsina – Artabazın qızı buraxıldı. Toyu Xoriena qalasında təntənəli
qaydada və İran adətlərinə uyğun olaraq keçirdilər. O, yerli adamlara
mərhəmətlilik göstərməyə başladı. 328-ci ildən qoşuna Soqdi və Baktriya
kontingenti götürüldü. Yerli knyazların nəsil imtiyazları təsdiq edildi, Oksiartın
oğlanlarından biri çara yaxın olan hetayr eskadronuna götürüldü. Roksanının
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yüksəldilməsi isə daha böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Aleksandr onu elə sevirdi ki,
bu məhəbbət bütün Asiyaya da, bütün İrana, xüsusilə soqdlara və baktrlara keçdi.
Onları iranlılar arasında ən yaxşılar elan etdi. Onun dövlətində buna görə soqdlar
və baktrlar müvafiq hörmət və şərəf almalı idilər. Roksanaya qarşı çarın hissi nə
qədər güclü olsa da, bu təntənəli toy həm də dövlət əhəmiyyətinə malik idi. Belə
simvolik qaydada qarşılıqlı anlaşma və qarşılıqlı nüfuz etmə ideyası təcəssüm
olunurdu. Çarın özü makedoniyalıların və iranlıların, avropalıların və asiyalıların
gələcək birliyi üçün nümunə rolunu oynayırdı. Xoriena qalasındakı toy Suzadakı
gələcək toy şənliklərini hazırlayırdı.
Aleksandr birbaşa Baktriyaya yollandı ki, orada Hindistan yürüşünə
hazırlaşsın. Qurbanlar da çox idi, çar bir neçə ən yaxın köməkçisini itirmişdi.
Soqdiyalılar məğlubiyyətə düçar olub başa düşdülər ki, ellinləşmiş şəhərlər onlar
üçün müdafiə rolunu oynayacaqdır. Yerli knyazların çar tərəfindən tanınması
onları razı salmışdı, çarın Roksanaya evlənməsinə görə onlar lovğalanırdılar.
Yürüş üçün yararlı olmayanlar və ya cəzalandırılanlar daha çox yunan muzdluları,
nadir hallarda isə makedoniyalılar olurdu. Filota işindən sonra cəzalandırılanların
sayı artmışdı. Bu adamlar indi burada, toz və milçəklər arasında yaşayıb zərərli su
ilə kifayətlənirdilər. Lakin onlar niyə burada qaldıqlarını bilmirdilər. Belə əhvalruhiyyədə olan məskunlar 325-ci ildə Aleksandrın ölümü barədə yalançı xəbər
yayılanda bunu sevinclə qarşıladılar. 3 min ən səbirsiz adam o saatca üsyan etdi,
Baktranı tutdu və əllərindəki silahla vətənə qayıtmalarına nail olmağı qərara aldı.
Hətta çarın ölümü barədəki xəbər səhv olduqda əyalətdə sakitlik tezliklə bərpa
olunmadı. 323-cü ildə Aleksandr həqiqətən öləndə artıq on minlərlə sakin qüvvə
tətbiq etməklə geri qayıtmaq hüququnu əldə etməyə hazır idi.
Aleksandr ordunun islahatına girişdi. Onu hər tərəfdən düşmənlər
hədələyəndə, Aleksandr orduda nəhəng yeniliklər aparırdı. Baş qərargahlar ləğv
edildi. 330-327-ci illərdə aparılan islahat yunan-Makedoniya milli ordusunu
imperiya ordusuna çevirdi. Hindistana yollananda Aleksandr şərq əyalətlərinin
canişinlərinə tapşırdı ki, 30 min gənc iranlını Makedoniya silahı ilə
silahlandırsınlar, onlara yunan dili və yazısı öyrətsinlər. Görünür bu dil bütün

90

imperiyanın dövlət dili olacaqdı. Aleksandr bununla həm də həlledici islahatı
hazırlayırdı ki, nəticə etibarilə orduda qərb elementinin monopoliyasını ləğv etsin.
Bu çarın 324-cü ildə həyata keçirməyə başladığı və axıra qədər çatdıra bilmədiyi
dəyişikliklərin bünövrəsi idi.
Makedoniya çarı öz qonaqlıqlarına əyanları da dəvət edirdi. Bu ziyafətlərdə
çox içənlər də olurdu. Şərab həm də şərq istisində yanğını söndürürdü. Bu işçi
məclislərində şənlik bəzən sözləşməyə keçirdi. Sərkərdələr Krater və Hefestion
silahla bir-birinin üstünə atılmışdı. Tək bircə dəfə Aleksandr sərxoş olub qəzəb
tutmasına məruz qalmışdı. Lakin çar özü bunun nəticələrindən başqalarına nisbətən
daha çox peşman olmuşdu. Marakandadakı bu dəhşətli gecə Klitin həyatını məhv
etmişdi.
Bu hadisə köhnə ziddiyyətlərin üzə çıxması hesabına baş vermişdi. Filota
üzərindəki mühakimədən sonra adamlar başa düşürdülər ki, susmaq lazımdır. Hamı
özünü qoruyurdu ki, necə olsa özünü ələ verməsin. Süvari dəstəsi bölündükdən
sonra onun yarısına Filipp dövrünün hərbi xadimi Klit komandanlıq edirdi. O, həm
də Aleksandra sadiq olaraq qalırdı və çar Klitin ailəsi ilə səmimi dostluqda qalırdı.
Çar uşaqlıqda onun süd dayəsi olmuş Lanikanı – Klitin bacısını çox sevirdi. Klit
özü isə çarın həyatını Qranik yanında xilas etmişdi. Ona görə də Aleksandr süvari
dəstəsini bölmüşdü. Klitin təyinatı isə hamını razı salırdı. Süvarinin bölünməsi
ləğv edildikdən sonra Klit Baktriyanın satrapı vəzifəsində Artabazı əvəz etməli idi,
lakin son illərdə çar ordunun yüksək rəhbərliyindən heç kəsi satrap təyin
etməmişdi. Klit də çox tez-tez Qranik yanındakı döyüşdə öz xidmətini qeyd edirdi.
Ona görə də yaxşı bəhanə ilə çar onu ordudan kənarlaşdırmaq istəyirdi. Klit isə
bunu başa düşdü.
Ziyafətdə çarın şəxsi mühafizəsi və yüksək rütbəli hərbi xadimlər iştirak
edirdi. Yaşlılar hələ Filipp dövründəki döyüşlərdə iştirak etmələri ilə öyünürdülər.
Gənclər isə Aleksandrın yürüşlərindəki igidlikləri ilə fəxr edirdilər. Burada zarafat
edənlər və yaltaqlar da var idi. Şam yeməyində onlar çara çox lazım idi. Onlar bu
içki məclislərinə parıltı verirdilər. Onlar çarın əməlləri haqqında danışır və onun
şərəfinin şüalarında qızınırdılar. Aleksandr onlara mane olmurdu və ləzzətlə qulaq

91

asırdı. Burada iranlılar da iştirak edirdi. Makedoniya kobudluğu və ellin
boşboğazlığı onlara o qədər də xoş gəlmirdi. Çətinliklər isə dildən başlanırdı.
Hansısa Yevrepidin ədəbi, mifoloji insanları və qırıq-qırıq kəlmələri onu öz milli
şairləri hesab edən makedoniyalı qoçaqların da yaxşı bildikləri halda, perslərə
xüsusən müəmmalı gəlirdi. Ona görə də onlar özlərini təmkinli aparırdı.
Marakanda qalasında toplanan hetayrlar və “çar qonaqları” cəmiyyəti belə
idi. 328-ci ilin payızı idi. Klit öz yeni təyinatını bu yaxınlarda almışdı.
Məclisdəkilər çox içmişdilər, şərab qonaqları kefləndirmişdi. Erida adlı qadın
ortaya nifaqa səbəb olan bir söz atdı. Əvvəlcə söhbət Dioskurlardan (onlar Zevslə
Ledanın əkiz oğlanları olmaqla bir neçə qəhrəmanlıqlar göstərmişdilər) və
Herakldan düşdü, yaltaqlara onların əməlləri Aleksandrın müvəffəqiyyətləri ilə
müqayisədə cüzi bir şey kimi gəlirdi. Çar bu ruhda olan sözləri xoşlayırdı, çünki
onların yayılması adamlardan qoşunlara nisbətən daha böyük səy göstərməyi tələb
etməyə imkan verirdi. Bu tərif ona ordunu gələcək yürüşlərə mənəvi cəhətdən
hazırlamaqda çox kömək edirdi. Lakin narazı Makedoniya vətənpərvərlərinə kobud
yaltaqlıq o qədər xoş gəlmədi. Onsuz da hiddətlənmiş Klit axırda birbaşa öz
narazılığını bildirdi. Əsas bəhanə isə yunan şeir söyləyənlərinin Makedoniya
köməkçi korpusunun Politimet (Zərəfşan) çayı yanında məğlubiyyətinə işarə edən
istehzalı kupletləri olmuşdu. Çarın özünün də bu məğlubiyyətdə günahı vardı,
çünki o, özü az qüvvə ayırmışdı və zəif komandanlar təyin etmişdi. Ona görə də
ona xoş gəlirdi ki, uğursuzluqda bu işdə iştirak edən hərbi xadimlər
günahlandırılsın. Lakin onlar axırıncı adama qədər vuruşmuş və qəhrəmanlıqla
həlak olmuşdular. Buna təəccüblənməmək olmazdı ki, kupletçi yunan bu adamların
xatirəsini ələ salırdı. Tünd soqdi şərabı əsas günahkar idi, məhz şərab çarı belə
yolverilməz zarafatlarla barışdırmışdı.
Yaşca böyük olan qoşun başçıları səs-küy salmağa başladılar. Onlar bərkdən
şeiri qoşana və müğənniyə narazılığını bildirdilər. Buna baxmayaraq keflənmiş çar
öz itaətkar dostları ilə yunanı alqışladılar və şeir söyləməyi davam etməyi xahiş
etdilər. Bu Klitə toxundu. Hamı tərəfindən etiraf edilən qoçaq və atlılardan ən
qüsursuzu kimi o, həlak olmuş yoldaşlarının şərəfini müdafiə etməyi lazım bildi:
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- Düşmən ölkədə, barbarların arasında bədbəxtlik anında da yunan
təlxəklərindən yüksəkdə dayanan makedoniyalılara gülmək ləyaqətsizlikdir.
Aleksandr ayıq olanda da heç bir etiraza dözmürdü, indi isə adi vaxtlarda
olduğundan daha çox hiddətləndi. Ona toxunulduğundan o, sözlərini ayırd edə
bilmirdi və bircə şeyi istəyirdi – cavab olaraq təhqir etsin:
- Kim qorxaqlığı bədbəxtlik adlandırırsa özü özünü ifşa edir.
Onu döyüşün qızğın çağında ölümdən xilas edən adamı qorxaqlıqda ittiham
etmək dəhşətli haqsızlıq idi. Dərindən hiddətlənən Klit ayağa durub mühakimə
etmədən danışan çara dedi:
- Allahların övladı, bəlkə həmin qorxaqlıqdan daşınırsan ki, sən artıq
kürəyini pers qılınclarına tərəf çevirəndə həmin andakı xilasına borclusan.
Makedoniyalıların qanı və bu yara yerləri Aleksandr səni indi olduğun kimi etdi,
indi sən Ammonun oğulluğuna can atırsan və öz atan Fillipdən imtina edirsən.
Cavab çox kinli idi, qorxaqlıq barədəki əsassız tənə Aleksandrın özünə
qayıtdı. Lakin Klit həm də çar üçün müqəddəsdən müqəddəs olan bir şeyə - onun
özünü allahların siyahısına mistik qaydada daxil etməsinə toxunmuşdu. İndi nə o,
nə də o biri özünü saxlaya bilmədi. Çar qəzəblə dedi:
- Əclaf, sən fikirləşirsən ki, sənin cəzasız olaraq daim belə sözlər danışmağın
və makedoniyalıları itaətsizliyə çağırmağın mənim üçün xoşdur?
Buna Klit cavab verdi:
- Öz səylərimizə görə biz onsuz da kifayət qədər cəzalanmışıq.
Makedoniyalıların Midiya çubuğu ilə döyülməsini və onların sənin yanına düşmək
üçün pers saray adamlarına necə müraciət etmələrini görməyən ölülərə adam həsəd
aparır.
Bu vaxt Klit ciddi surətdə qadağan edilən bir şeyə toxundu – xalqların
birləşdirilməsi siyasətinə xidmət edən tədbirləri tənqid etdi. Burada məclis
iştirakçıları sözləşməyə müdaxilə etdi. Çarın yaxın adamları Klitin sözünü
kəsirdilər, yaşca böyük olanlar isə ağıllı qaydada mübahisəni söndürmək
istəyirdilər. Klitdən üzünü döndərən Aleksandrda hətta ayılmaq anı yarandı və o,
istehza ilə yaxınlıqda oturmuş iki yunana dedi:
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- Ellinlər makedoniyalıların arasında özünü yırtıcı heyvanların arasındakı
yarımallahlar kimi hesab etməməlidirlərmi?
Bu anda dalaşma qurtara bilərdi, lakin Klit fürsətdən istifadə edib ürəyində
yığılmışların hamısını demək istədi. Çoxdan saxlanan sözlər onun sərxoş nitqindən
axmağa başladı:
- Çara, əlbəttə, utanmaq lazım deyildir, o, nə fikirləşirsə danışa bilər, lakin
qoy bilsin ki, ona öz süfrəsinə azad və sərbəst nitqə adət etmiş adamları dəvət
etmək lazım deyildir. Ona barbarlar və qullar arasında yaşamaq yaxşıdır, çünki
onlar pers qurşağı və pers paltarı qarşısında səcdə edirlər.
Artıq çar özünü saxlaya bilmədi. Qəzəblə o, Klitin üstünə alma atdı və əli
xəncəri axtarmağa başladı. Kimsə bıçağı ehtiyat üzündən götürmüşdü. Bu vaxt
yaxın adamları Aleksandrı əhatəyə aldılar və ehtiyatla onu düşünülməmiş
hərəkətdən saxlamaq istədilər. Onların davranışı onun fikirlərini gözlənilməz
istiqamətə yönəltdi. Silah oğurlanmışdır, o, mühasirəyə alınmışdır. Məgər Bess
üstünə atılanda Dara da belə vəziyyətdə olmamışdımı? Təhlükə! Qəflətən onu
qorxu bürüdüyündən Aleksandr gözətçiləri çağırdı və böyük həyəcan siqnalını
verməyi əmr etdi. Truba çalan ləngidiyindən çar onun üstünə atılıb yazığı döyməyə
başladı.
Ağıllı saray adamları bu dəqiqədən istifadə edib inadkarlıq edən Kliti zorla
zaldan çıxarmaq istədi. Ayıq Ptolemey onu qaladan kənara çıxardı və bundan sonra
geri qayıtdı. Tək qalan və gecə havasından daha da keflənən Klit onu ağuşuna
almış fikri özünə təlqin etdi. Onun yadına Yevripidin şeiri düşdü, bu sözlər həmin
ana çox uyğun gəlirdi və çox sərrastlıqla Aleksandra dəyirdi. Sərxoş inadkarlığı ilə
o, saraya qayıtdı, gözətçilərin yanından keçib yenə çarın qabağında dayandı. Ona
tərəf irəliləyərək hədyan tonda “Andromaxa”dan şeir oxudu. Bu şeirdə
başqalarının qazandığı qələbəni öz adına çıxan hökmdarın özündən razılığından
danışılır: “Necə səfeh adət vardır ellinlərdə...” Bu vaxt özünü ələ ala bilməyən
Aleksandr gözətçinin əlindən nizəni qapıb onu Klitin bədəninə sancdı. Qan və
sükut çarı ayıltdı. O, nə etdiyini başa düşdü. Klitin bədənindən nizəni çıxarıb
onunla özünü vurmaq istədi. Silahı güclə onun əlindən aldılar. Ölünü apardılar.
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Bütün gecəni və sonrakı günləri Aleksandr peşimançılıqda keçirdi. O,
biabırçılıqdan əzab çəkirdi, köhnə dostuna səmimi olaraq heyfı gəlirdi, daha çox
isə onu öz əli ilə sevimli qardaşdan məhrum etdiyi xeyirxah Lanikaya yazığı
gəlirdi. Hər şeydən daha acı olanı isə o idi ki, çara layiq qaydada hərəkət
etməmişdi. Özünü demək olar ki, allah hesab edən Aleksandr indi adamların içinə
çıxmaqdan utanırdı. Qoşun yığıncağı itaətkarcasına çarın ədalətli hərəkət etməsi,
toqquşmada Klitin özünün günahkar olması və bu işə guya fövqəltəbii qüvvələrin
qarışdığı barədə qərar çıxardıqdan sonra o, yenidən öz işləri ilə məşğul olmağa
başladı.
Lakin Aleksandrın peşimançılığı onun siyasətinin dəyişilməsinə gətirib
çıxarmadı. İstənilən müqavimət onu ancaq sərtləşdirirdi. Klitin həlak olmasında o,
hansısa simvolik bir şey görürdü. Nə baş versə də çar daha böyük inadkarlıqla öz
məqsədlərini həyata keçirməyə can atırdı. Aleksandr özünü adamlardan, onların
hüquq və vəzifələrindən yuxarı hesab edirdi. Klit sadəcə çarı məzəmmət
etməmişdi. O, Aleksandrın ən məhrəm arzusunu dilə gətirmişdi. Çarın
davranışından onun yaxın planları barədə fikrə gəlmək olardı. Bir neçə ay keçəcək
və çar tələb edəcəkdir ki, əyanları onu diz çökməklə salamlasınlar. O, dünya və
insanların müqəddəratını həll edən kimi tanınmaq istəyirdi.
Daranın ölümündən sonra Aleksandrın siyasəti ona yönəlmişdi ki, gələcək
imperiyanı yaratmaq üçün Şərqin müxtəlif qüvvələrini oyatsın. İmperiya ideyası
çarın öz istəkləri ilə sıx birləşərək ona gətirib çıxardı ki, saray mərasiminə şərq
elementləri daxil olmağa başladı. Aleksandr çoxdan pers paltarları geyinirdi və
persləri sarayın mühafizəsinə daxil etmişdi. Görünür, Böyük çarın hərəmxanası da
ona keçmişdi. Baxmayaraq ki, əlinə düşəndən istifadə etmirdi. Hətta onun atın
belinə oturtmaq qaydası da perslərdən götürülmüşdü. Aleksandr ümumiyyətlə
Persiya hökmdarlarının həyat tərzinə meyl edirdi, özünün sadəliyinə və
ehtiyatlılığına baxmayaraq onun despotizmə meyli də nəzərə çarpırdı. Buna onun
müstəsna özündən razılığı, hədd bilməyən temperamenti, hökmlü təbiəti də şərait
yaradırdı. Çar cəzaları da Şərqdən götürməyə başladı, o, çubuqla döyməni geniş
tətbiq edirdi, yerli sakinlər barədə isə qəsdən şikəst etmə cəzasından da çəkinmirdi.
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Şərqləşməyə yönəlmiş tədbirlər içərisində Aleksandrın proskinezanı, başqa sözlə
Persiyada qəbul edilmiş hökmdar qarşısında diz çöküb onu öpmə qaydasının öz
svitası üçün tətbiq etməsi cəhdi də var idi.
Asiyada yuxarılarla aşağılar arasında fərqi vəcdlə və ehtirasla nümayiş
etdirmək dəbi var idi. Belin bükülməsi ləyaqətin alçaldılması deyil, ancaq nəzakət
formulası idi. Diz çökülməsi hörmət və sədaqəti ifadə edirdi. Fərq olan yerdə
proskineza asanlıqla icra olunurdu. Çarın qarşısında şəxsən dayanmaq xoşbəxtliyi
bu ritualdan daha bütöv olurdu. Persiyada isə proskineza Əhəmənlərdə hələ Kir
dövründən qəbul olunmuşdu. Burada öpmək İran ənənəsi idi, yerə döşənmək isə
Babilistan və Assuriyadan keçib Misirdən gəlməklə qədim şərq ənənəsi idi.
Müxtəlif ölkələrdən götürülmüş bu ritual perslərdə çarın böyüklüyünü göstərməli
idi. Lakin bu ritualın çarı allahlaşdırmaqla heç bir əlaqəsi yox idi. Bu ənənənin
mövcud olduğu ölkələrdə çarlar allahlaşdırılmırdı. Hökmdarlar ancaq allahların
sevimlisi hesab olunurdu. Şərqin sakinləri üçün diz çökmə təbii hal hesab
olunurdu. Makedoniyalılarda və yunanlarda isə bu böyük bədbəxtlik hesab
olunurdu, çünki yalnız allahlar qarşısında əyilmək lazım idi. Hətta allahlara diz
çökmək də o qədər alqışlanmırdı. Bu ölkələrdə çar “bərabərlər arasında birinci”
hesab olunurdu. Aleksandr Əhəmənlərin varisi və Böyük çar kimi proskinezanı
təbii hal sayan İran əyanlarını öz ətrafına qəbul etmişdi. Onlar diz çökəndə
makedoniyalıların

istehzasından

qorxurdular.

Makedoniyalıları

isə

bu

hiddətləndirirdi, onlar Aleksandrın qarşısında hətta perslərin bel bükməsini görmək
istəmirdilər. Çar isə nəinki bunu bəyənirdi, hətta öz avropalılarından da gözləyirdi.
Axı Persiya çarlarına öz təbəələri tərəfindən ellinlərin öz allahlarına olduğundan
daha artıq səcdə edirdilər. Aleksandr da məhz belə səcdəyə can atırdı.
Proskineza məcburiyyət kimi görünməməli idi. Hefestion və digər yaxın
adamlar nümunə göstərməli idilər. Aleksandr ellinlərin də müqavimətini nəzərə
almamışdı, lakin məhz yunan ən kəskin vaxtda müqavimət nümunəsi göstərdi.
Kallisfen çox vaxt ziyafətlərə, içki məclislərinə dəvətdən imtina edirdi. Bu ona
hörməti artırsa da onu çarla yaxınlaşdırmırdı. Yunan baş vermiş dəyişikliklərdə
ellin mədəniyyətinin əsaslarından imtinanı görürdü. Çarın tətbiq olunmasını təqdir
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etdiyi mərasimlərdə Kallisfen ən biabırçı halı ona ilahi səcdələri deyil, barbarlarda
qəbul olunmuş qul itaətini hesab edirdi. Ellin fəlsəfi idealların önündə çarhegemon indi despota, azad insanlar isə qullara çevrilirdi. Yunanların perslər
tərəfindən ruhi cəhətdən qula çevrilməsi təhlükəsi var idi. Kallisfen başa düşürdü
ki, onun xalqının barbarlardan yüksək olduğunu göstərən hər şey şübhə altına
alınır. Kallisfen üçün də ellin mədəniyyətindən yüksək heç nə yox idi. O, seçki
qarşısında qalmışdı: ya Ellada, ya da onu inkar edən Aleksandr. Kallisfen Elladanı
seçdi, özünü çarın tərəfdarı kimi deyil, Aristotelin şagirdi, hüquq və azadlığın
müdafiəçisi kimi göstərdi.
Yenə də çar yanında ziyafət gedirdi və bu xüsusi növ tədbir idi. Bütün
iştirakçılar böyük gərginlikdə idi. Hefestion baş təşkilatçı idi. O, hər bir adamla
söhbət edib mərasimin necə keçirilməsini onlarla razılaşmaq istəyirdi. Çar dövrə
üzrə hər bir qonağın sağlığına badə qaldıracaqdı. Əvvəlcə qızıl qədəhi öz
dodaqlarına yaxınlaşdıracaq, sonra isə şərəfinə tost dediyi adama göndərəcəkdi.
Həmin adam ayağa durmalı, mehraba yaxınlaşmalı, orada qədəhi boşaltmalı, sonra
isə diz çökməli və axırda çarla dodaq dodağa öpüşməli idi. Mehrabın rolu barədə
məsələ qalxdı. Onunla proskineza arasında hansı əlaqə vardır? Yəqin ki, burada
perslərin atəşpərəstliyi nəzərdə tutulurdu. Qədim zamanlardan iranlılarda oda inam
qalırdı, bunu Zaratuştra da qəbul etmişdi. “Od ali qüvvədir, o dünyanı əhatə edir və
ona nüfuz edir. Hər şey yanması ilə yaşayır və hər şeydə həmin səma odu yanır.
İnsan da təkcə bu qüvvə ilə yaşayır. Onun iradəsi və ağıl bu səma odunun meydana
çıxması mətləbidir, insan səma odunda, onun vasitəsi ilə, ondan hərəkət edir”. Od
burada həm də işığı – şərin qaranlığına qarşı duran ilahi stixiyanı təcəssüm etdirir.
Pers qaydalarını qəbul edən Aleksandr onun sifətini işıqlandıran çar oduna da
hörmətlə yanaşırdı. Hətta 324-323-cü illərin qışında Aleksandr Hefestionun ölümü
münasibəti ilə matəmdə bütün mehrablarda odun söndürülməsinə göstəriş
vermişdi. Vəfat edən son illərdə Aleksandrın hökmdar yoldaşı olmuşdu.
Aleksandrın özünün ölümündən sonra da müqəddəs odlar söndürülmüşdü.
Ziyafət keçirilməsinə qayıtsaq, Aleksandr zala daxil olmaqla yeyib-içmək
başlandı. Çar öz qədəhini qaldırdı, Hefestionun sağlığına içdi. Ondan sonra
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başqalarının sağlığı gəldi. Əvvəlcə makedoniyalılar, sonra yunanlar, daha sonra
iranlılar gəldi. Nəhayət, ən tərs adamlardan biri olan Kallisfenin növbəsi gəldi.
Onu Hefestion, bəlkə də çar özü dəvət etmişdi. Aleksandr onun sağlığına içdi.
Alim qalxdı və mehraba yaxınlaşdı. Elə həmin dəqiqə Aleksandr Hefestiona tərəf
dönür, guya ki, ona nəsə demək istəyir. Yəqin çar yunan barədə əmin deyildi və
çalışırdı ki, mərasimin pozulmalarla icra edilməsinə əhəmiyyət verməsin. Kallisfen
isə ləngiyirdi, qədəhi içdi, sonra diz çökmədən çara yaxınlaşdı. Aleksandrın
gözünə çarpıb-çarpmamasından asılı olmayaraq hamı bunu gördü. O, öpüş üçün
əyildi, bu vaxt yaltaqlardan biri qışqırdı: “Sənə hörmət etməyən adama, çar, öpüş
vermə!” Çar çaşmışdı və ona öpüşdən imtina etdi. Bu vaxt Kallisfen bərkdən deyir:
“Nə olar, deməli, bir öpüş az”. Beləliklə, proskinezanı tətbiq etmək planı pozuldu
və elə əsaslı qaydada pozuldu ki, Aleksandr bir daha ona qayıtmadı. Lakin
Aleksandrla Kallisfen barışmaz münaqişəyə girdilər. Tarixin öyrətdiyi kimi, hətta
xoş məram da dünyagörüşün müxtəlif formalarını – mütləq hakimiyyətə can
atmaqla azadlığın bəxş etdiyi insan ləyaqətini birləşdirmək qabiliyyətində deyildir.
Çarı döyüşçülər nə qədər sevirdisə, yaxın ətrafı ondan heç də o qədər də korkoranə vəcdə gəlmirdi. Bu “fövqəlinsanla” təmasa çətinliklə dözən adamlar var idi.
Onun hədd bilməyən qəzəbi, şərab içməkdə keçirilən yuxusuz gecələr adamları
cana doydururdu. O, çoxlarının təsvir etdiyi müsbət qəhrəman deyildi. Bu fonda da
“pajların” qəsdi baş verdi. “Pajlar”, kübar gənclər şəxsən çara xidmət edirdilər və
düşərgədə hamıdan cavan idilər. Lakin bu dairədə də çardan xoşu gəlməyənlər var
idi. Çar ona gecə-gündüz qulluq edən bu gəncləri gah öz süfrəsinə dəvət edir, gah
da onları döyməklə cəzalandırırdı. Bu gəncləri bir-birinə bəzən hətta incə və əcaib
dostluq hissləri birləşdirirdi. Bu təbii idi, çünki Aleksandr özü də belə növ
əlaqələrə yad deyildi.
Bir dəfə bu oğlanlardan biri ova elə aludə oldu ki, çarın özünün hədəf
götürdüyü qabana ölümcül zərbə vurdu. Qəzəblənmiş çar gənci sərt qaydada
cəzalandırdı, onun əlindən atı aldı və bütün “pajların” qarşısında onu çubuqla
döydürdü. Bu Hermolay adlı oğlanın damarlarında balkanlı qanı axırdı. Onu təhqir
etmişdilər, indi o, intiqam hissi ilə yanırdı və çara qəsd etməyi qərara aldı.
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Görünməmiş bir hal idi ki, bu ağılsız öz planına beş yoldaşını cəlb edə bilmişdi.
Klitin həlakından bir neçə ay keçirdi, bundan sonra proskineza baş tutmamışdı, lap
bu yaxınlarda isə çar İran gözəlinə evlənmişdi. Yaşlıların gizlətdiyi hiddəti
cavanlar büruzə verirdilər, şəxsi təhqir isə bu narazılığa xüsusi təkan vermişdi.
Gənclər Aleksandrı gecə yuxuda öldürməyi qət etmişdilər. Onun həyatı hələ
heç vaxt belə təhlükədə olmamışdı. Baktrada isti yaz gecəsi idi. Çar içki
məclisindən ayrılmaq istəmirdi. Öz həyatının xilasına görə çar uzanan ziyafətə
borclu idi. Səhər açılanda qəsdçilərin əvəzinə yeni növbə gəldi və sirr açıldı.
Oğlanlardan biri qəsd haqqında öz dostuna dedi, o isə başqasına ötürmüşdü. Xəbər
Ptolomeyə çatdı və o, bunu çara bildirdi. Aleksandr oğlanları tutmağı və işgəncə
altında onları istintaq etməyi əmr etdi. O, qoşunu Hindistana yürüş ərəfəsində
həyəcanlandırmaq istəmirdi. Makedoniya oğlanlarının yaşlılar arasında silahdaşları
olmadığı bilindikdə, Aleksandr bu bəxti gətirməyən qəsdçilərin ailələrinə qarşı heç
bir repressiya tətbiq etmədi. Cavanlar qoşun yığıncağı qarşısında dayandı.
Hermolay sui-qəsdi hazırladığını etiraf etdi. O, Filotanın və Parmenionun qətlinə,
Klitin həlak olmasına, proskinezaya görə və çarın qurtarmaq bilməyən gecə
ziyafətlərinə görə qisas almaq istəyirmiş. Sui-qəsdin məqsədi Aleksandrın
özbaşınalığına son qoymaq və makedoniyalılara azadlığı qaytarmaq imiş.
Yığıncaq, təbii ki, ittiham olunanları ölüm cəzasına məhkum etdi. Ancaq çar
özbaşınalığı bu hadisədə öz faciəli rolunu oynadı və kədərli davama malik oldu.
Yeni zərbə makedoniyalıya deyil, Aleksandrın ülvi planlarına qarşı inadkarlıqla
çıxan yunana dəydi, bu adam oğlanların hamisi Kallisfen idi. Onun ölümü qəsdin
kədərli epiloqu oldu.
Kallisfen Aleksandrın ellinlər arasında məşhurlaşması üçün çox iş
görmüşdü. Lakin Klit kimi bu ritor da öz xidmətlərini şişirdirdi, hesab edirdi ki, çar
Makedoniya qılıncından daha çox onun qələminə borcludur. Buna görə vaxtilə
Aristotel də öz şagirdini məzəmmət etmişdi. Proskineza əhvalatından sonra isə
Kallisfen təkcə sarayda deyil, bütün düşərgədə ən cəsarətli adam hesab olunurdu.
Yunan müqavimət göstərmişdi, həm də qalib gəlmişdi. Çar onu məhv etməyi
qərara aldı və ritorika müəllimi ilə bəd zarafat etmək fikrinə düşdü. Bu dəfə də
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əhvalat səhnəsi ziyafət oldu və qonaqlıqda Kallisfen də iştirak edirdi. Çar təklif
etdi ki, o, makedoniyalıların tərifinə nitq söyləsin. Ritor öz məharətini göstərdi və
alqışlarla qarşılandı. Çara müqavimət göstərən adamın sözləri makedoniyalılara
çox xoş gəlmişdi. Aleksandr isə bu sevinci bölüşmürdü və dedi: “Tərifə layiq olan
şeyi tərif etmək asandır. Sən bizə əsl natiqliyi göstərmək istəyirsənsə indi ittihamçı
kimi çıxış et ki, makedoniyalılar öz səhvlərini başa düşsünlər və onları
düzəltsinlər”.
“Lehinə” və “əleyhinə” eyni qaydada yaxşı nitq söyləmək bacarığı ritorika
sənətinin tacı hesab olunurdu. Bu təklifdə də Kallisfen öz professional məharətini
göstərmək dəvətindən başqa heç bir şey görmədi. Lakin o, tələyə düşmüşdü. AntiMakedoniya nöqteyi-nəzərinə keçdikdə o, özünün ellin qərəzkarlığını saxlaya
bilmirdi və bütün qəzəbi ilə qardaş Makedoniya xalqının üstünə atıldı. O, güman
edirdi ki, bu yolla o, üzərinə düşmüş sınaqdan şərəflə çıxacaqdır. Lakin onlar üçün
formanın heç bir əhəmiyyət kəsb etmədiyi və əsas şeyin məzmun olduğunu hesab
edən makedoniyalılar təhqir olundular. Kallisfen özünü onların gözündən saldı və
Aleksandr qızğınlıqla həmvətənlərinin rəyinə qoşuldu. O, dedi: “Sənətin burda rolu
yoxdur, natiq özünün gizli bədxahlığını üzə çıxardı”.
Yalnız indi Kallisfen çarın onu hansı tələyə saldığını başa düşdü. Ritor
nəhayət təhlükəni anladı. O, olduqca qəmli hisslərlə ziyafəti tərk etdi. “Pajların”
qəsdinin açılması çara qəti hərəkətlər üçün arzu olunan bəhanə verdi. Oğlanların
başçısının Kallisfenin sevimli şagirdlərindən biri olduğu məlum oldu. Müəllim
mühazirələrdə tiraniya əleyhinə çox sözlər söyləmişdi və istənilən vaxt bunu
Aleksandra aid etmək olardı. Bu kifayət idi ki, Kallisfen “pajlara” təsirdə
günahlandırılsın. İşgəncələrlə müəllimin təhrik etməsi və bilavasitə qəsdə başçılıq
etməsi şəhadətlərinin əldə olunmasına cəhd edildi. Lakin oğlanlar buna getmədilər.
Ancaq rəsmi qaydada elan edildi ki, “pajlar” Kallisfenin qəsddə iştirakını təsdiq
etdilər. Artıq Baktrada Kallisfenə qandal vuruldu. Aleksandr hiddətlə Antipatra
xəbər verirdi: “Makedoniyalılar pajları daşlarla öldürdülər, sofisti isə mən özüm
cəzalandıracağam, onunla birlikdə onu bura göndərən və mənim gizli
düşmənlərimə yunan şəhərlərində sığınacaq verən digərlərini də”. Bu şimşək
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çaxmaları azadlığın dayağı olan Aristotelə və Afinaya hədəni ifadə edirdi.
Kallisfeni isə çar qandalda öz arxasınca Hindistan yürüşünə apardı. Bədbəxtin
əzabları yeddi ay davam etdi, bu müddətdə heç də yumşalmayan Aleksandr onu
aradan götürməyi əmr etdi. Rəsmi qaydada isə məlumat verildi ki, dustaq
“piylənmədən və birələrdən” ölmüşdür. Çar təkcə qəzəbi ilə deyil, öz hesabı ilə
hərəkət etmişdi. Proskineza əhvalatından sonra onun Kallisfenə hansı hisslər
bəslədiyi məlum idi və yəqin ki, o, vətənə salamat qayıtmayacaqdı. O, şahid kimi
deyil, cinayətkar, dustaq və sadəcə xəstə adam kimi həyatı tərk etməli idi. Bu
bütün yunanlar üçün ibrət dərsi, Aristotel üçün isə xəbərdarlıq oldu. Əslində
Kallisfenlə birlikdə Aleksandr ellinlərin millətçiliyinə qalib gəlmək istəyirdi.
Yunanlara və makedoniyalılara artıq öz səfeh məğrurluqlarından və öz rəylərinə
malik olmalarından imtina etmək vaxtı gəlib çatmışdı. Ellin ruhu çarın iradəsinə
tabe olmalı idi.
Həqiqi imperiyanı yaratmaq üçün isə təkcə İran millətçiliyini deyil, həm də
Makedoniya və ellin millətçiliyini dəf etmək, “xurafatı” kənarlaşdırmaq lazım idi.
Aleksandrın rəqiblərinə görə üstünlüyü onda idi ki, çarın arxalana bildiyi
müttəfiqləri – veteranlar və qoşun yığıncağı var idi. Veteranların köməyi ilə
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cəzalandırmışdı, Klitlə sözləşmədən sonra öz cinayətini leqallaşdıra bilmişdi.
Proskinezada məğlub olduqdan sonra Aleksandr daha müdrik və özünə güvənən
olmuşdu. Adamlar sakitləşdilər. Ümumiyyətlə tabe olmaq ağıllı və faydalı işdir.
Proskinezadan imtina çara düşərgədə mütləq nüfuz gətirdi. Beləliklə, Daranın
ölümündən Hindistana yürüşə qədər olan dövr təkcə hərbi sahədə deyil, daxili
siyasət sahəsində də tam müvəffəqiyyətlə başa çatdı. Məhkəmə qətlləri də göstərdi
ki, mütləq hakimiyyət zorakılıq hakimiyyətidir və o son nəticədə öz təbiətinə
uyğun olanı – özbaşınalığı və gücün təntənəsini gətirir. Bu kədərli dairədən
Aleksandr kimi adam da çıxa bilmirdi.
Aleksandra Əhəmənilər kimi bütün Asiyaya sahib olmaq titulu yox, bütün
qitənin özü lazım idi. Persiya dövləti Yaksart (Sır-dərya) çayına çatırdı və ona
qədər də guya Asiya uzanırdı. Digər tərəfdə isə başqa materik – Avropa var idi.
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Ona görə o, Hindistanı işğal etməyi çox vacib sayırdı. Perslər ona sahib deyildilər,
lakin ölkə Asiyaya məxsus idi. Aristotel Hindistanı yer üzünün şərq qurtaracağı
bilirdi. Sonra isə okean başlayırdı. Asiya dünyanın o qədər də böyük olmayan
hissəsi kimi təsəvvür olunurdu. Asiyanı bütünlüklə fəth etmək üçün Aleksandr
327-ci ilin yayında Hindistana hərəkət etdi. O, daha rahat yolu – Bamian vadisini
və Şibar keçidini seçdi. Ordu 45-50 min adamdan ibarət idi. Hindistanın
şimalındakı torpaqlar sərt iqlimli olub, həyat üçün yararlı deyildi. Burada uca
dağları rütubətli vadilər əvəz edirdi. Aleksandr İnd vadisindən qüdrətli hökmdar
Taksili və ona sədaqətli olan racaları hələ özü Kabil çayının yuxarı axını
rayonunda olanda yanına çağırmışdı. Onlar çarın düşərgəsinə varlı hədiyyələr
gətirmişdi. Racalar filləri gətirmişdi və onları Aleksandra bağışladılar. Kim
gəlməmişdisə o, düşmən siyahısına daxil edildi. Qoşun bölündü. Hefestion və
Perdikka racaların dəstələri ilə daha yüngül, cənub yolu ilə gedəcək, Xaybar
keçidindən İndə qədər olan vilayəti dincliklə və ya güc tətbiq etməklə tabe
etdirəcəkdilər. Aleksandrın özü isə şimal yolu ilə - Kafiristandan, Bayur və
Svatdan keçməklə varlı assaken tayfasını və digər tayfaları işğal edəcəkdi.
Ölkənin müdafiəçiləri igidliklə döyüşürdülər. Müqavimət mümkün olmayan
yerlərdə onlar qəsəbələri yandırıb dağlarda gizlənirdilər. Lakin düşmənin zərbə
qüvvəsi müdafiəçilərin imkanlarından üstün idi. Aleksandr və onun qoşun başçıları
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müdafiəçiləri seçim qarşısında qoymuşdular: əsir düşmək ya da məhv olmaq.
Aleksandr çoxlu yeni qalalar yaratdı. Hefestion və Perdikkanın cənub orduları da
müvəffəqiyyətlə hərəkət edirdi. Lakin nəticəni o qədər də qənaətləndirici saymaq
olmazdı. Ən inadkar və əyilməz tayfalar əvvəlki kimi dağlarda və keçilməz dağ
meşələrində gizlənmişdi. Yaranan çətinlikləri nəzərə alan çar 327-326-cı ilin
qışında bu ölkəni əyalətə çevirib onu Nikanorun idarəçiliyinə verməyi qərara aldı.
Aleksandr mövqe müharibəsinə keçmək istəmirdisə o, əldə etdikləri ilə
kifayətlənməli idi. Soqdianada mümkün olanlar burada keçmirdi. Xalq müharibəsi
dayandırılsa da, Aleksandrın qoşunu getdikdən az sonra Nikanor öldürüldü.
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Aleksandr tam ciddi surətdə inanırdı ki, o, ikinci Herakl ola bilər və hətta o,
artıq Herakl olmuşdur. Əfsanəvi qəhrəmana sadəcə olaraq o, özünün böyük qardaşı
kimi hörmət edirdi. Baktriyaya qədər Herakl döyüşçülər üçün yol göstərən ulduz
olmuşdu. Hətta Aleksandrın Barsinadan, çarın Roksana ilə nikahından bir az əvvəl
doğulmuş qanundan kənar oğluna Herakl adı verilmişdi. Herakl haqqında mif üçün
əlverişli təsadüf olmamışdısa, indi onu yaratmaq lazım gəldi. Belə də edildi.
Hindistanda qəhrəmanın igidliklərinin çox saylı izləri tapıldı. Bu “möcüzələr
ölkəsinə” yürüşün başlanğıcında yeni mif meydana gəldi. Bəlkə də Aleksandrı
onun mifik əcdadı boğaza yığmışdı. Ona görə də Zevsin Asiyada olmuş oğlanları
içərisində üçüncü və ən yüksəyi qəflətən birinci plana keçdi və əməksevər Heraklı
asanlıqla kölgəyə itələdi.
Hindistanın sərhədində Aleksandr bir yer tapdı ki, onun adı “Nisa” sözünə
yaxın idi. Guya bu şəhəri Dionis salmışdı. Hindistanın varlı torpaqlarına yol
göstərən ulduz roluna da daha çox ehtirasları bihuş edən Dionis uyğun gəlirdi,
nəinki əməkçi Herakl. Aleksandr özü də daha çox allaha bənzəyirdi, nəinki
qəhrəmana. Çar əmr etdi ki, şəhəri Dionisin salması ideyası şübhəsiz həqiqət kimi
qəbul edilsin və həm də guya allah bütün Hindistandan qalibiyyətli qaydada
keçmişdir. Makedoniyalılar allahın yolunu təkrar etməli idilər. Beləliklə,
Aleksandrın əmri ilə yeni din və yeni “tarixi həqiqət” yarandı. Çar o saat Nisadan
meşəli dağlara uzaqlaşdı və öz səma hamisi Dionisə böyük ziyafətlə öz ehtiramını
göstərdi. Əgər əvvəllər onun yürüşlərini qəhrəmanlıq mifləri ilə əsaslandırmaq
üçün Kallisfen lazım idisə, indi ona heç kəsin xidməti lazım deyildi. O, yürüşün
“təbliğatçısı” rolunu öz üzərinə götürdü. Təkcə Hifasis yanında çar uğursuzluğa
düçar olduqdan sonra Dionisin adı az çəkilməyə başladı.
326-cı ilin yazında Aleksandr İnd çayını keçməyə hazırlaşırdı. Oradan
“möcüzələr ölkəsi” başlanırdı. Kir dövründən perslərin səltənəti hər tərəfə uzanırdı
və onunla ellinlər tanış olmuşdu. Bütün Ön Asiya asan gedilən yer olmuşdu, lakin
Hindistan “Şərqin əfsanəvi ölkəsi” kimi naməlum olaraq qalırdı. Aleksandra qədər
ancaq bir ellin bu sirrli ölkədə olmuşdu və onun haqqında danışa bilərdi. Onu da
Dara göndərmişdi. O, gəmidə İndlə aşağı düşmüş və Misirə qədər üzmüşdü. O,
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Hindistanla – İnd vadisi və ondan cənub-şərqə tərəf olan səhra ilə tanış olmuşdu.
İnddən şərqdəki Dekan regionu və Qanq vilayəti barədə o, heç nə bilmirdi. Bu
adam Kariandadan olan Skilak idi. Lakin Böyük çarın şəxsi həkimi və Hindistan
haqqında ilk monoqrafiyanın müəllifi Ktesi çar sarayına gələn bütün hindlilərdən
soruşub çox şey öyrənmişdi. O, çox şeyi də şişirtmişdi. Aleksandr öz yürüşünə
başlayanda yunanlar bu biliklərdən Hindistan barədə təsəvvürə malik idilər.
Buranın tropik iqlimi var idi. Mussonların qəribə dövr etməsi yayda leysan
yağışlarının olmasını şərtləndirirdi. Bu yağışlar Aleksandrın yürüşü üçün fəlakətli
oldu. Bu makedoniyalıları çox təəccübləndirirdi. Aleksandrın yürüşünün faciəli
taleyi onunla əvvəlcədən müəyyən olunmuşdu ki, çar ölkə haqqında tam düzgün
olmayan təsəvvürə malik idi.
Şimali Pencabda Aleksandr üç böyük racanı özünə tabe etdi. Taksilin şərqdə
qüdrətli qonşusu Paurava nəslindən olan raca idi, makedoniyalılar onu Por
adlandırdı. Onlardan şimalda, Kəşmirdə Abisar hökmranlıq edirdi. Por və Abisar
ittifaq bağlamışdılar. 326-cı ilin yazında Hefestion İnd çayının üstündən körpü
tikdi və donanma qurmağa başladı. Körpünün tikintisində makedoniyalılara Taksil
kömək

edirdi.

Çaydan

keçidi

Aleksandr

təntənəli

qeyd

etdi.

Taksila

makedoniyalıların gördüyü ilk hind şəhəri oldu. Burada onlar hind şəhər
mədəniyyəti ilə tanış oldular, bu mədəniyyət Xarappaya və Mohenco-Daroya (m.ə.
2300-1700-cü illər) gedib çıxırdı. İlk dəfə bura gələnlər görünməmiş arxitekturaya,
ornamentlərə, gözəl bağlara və nəhayət xalqa heyran qalmışdı. Hindlilərin dərisi
qara rəngli olmaqla hündürboylu adamlar idi. Paltarları pambıqdan idi, saqqallarını
rəngləyirdilər. Makedoniyalıları xüsusən adamların kastalara bölünməsi və dul
qadınların özünü yandırması adəti heyrətləndirirdi. Bazarlarda kasıb adamlar öz
qızlarını ərə almağı təklif edirdilər. Lakin burada quldarlıq məlum deyildi. Tezliklə
aydın oldu ki, hindlilər Dionis kimi qəbul edilə bilən allaha sitayiş edirlər.
Döyüşçüləri ən çox hind fakirləri, asketlər və guşənişinlər təəccübləndirdi.
Taksilaya Abisarın elçiləri gəldi ki, tabe olmağı çatdırsın, lakin raca özü
gəlməmişdi. Por ümumiyyətlə Aleksandrın ona tabe olmaq təklifini rədd etmişdi.
Mübahisəni silah həll etməli idi. Böyük raca Por Hidasp çayının o biri sahilini
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idarə etməklə Aleksandrın irəliləməsinin qarşısını almağı və öz azadlığını
qorumağı qərara almışdı. Por əbəs yerə Abisarın köməyinə ümid edirdi.
Məğlubiyyət nə olduğunu bilməyən düşmənə qarşı döyüş meydanına o, özü çıxdı.
Qarşıdakı döyüş iki xalqın hərbi texnikası üçün sınaq olacaqdı. Bu məsələdə yerli
sakinlərin ümidi o qədər də böyük deyildi. Düşmən üçün qorxulu olan döyüş filləri
idi, onlardan makedoniyalıların atları qorxurdu. Abisar Pora kömək etməsə də
onun digər müttəfiqi tapıldı – təbii fəlakətlərlə bol olan ilin fəsli idi. May ayı idi,
Hidasp (indiki Celam çayı) nəhəng su kütləsi gətirirdi. Por ağıllı hərəkət edib çayın
o biri sahilində qaldı. Burada düşərgə saldı və qoşunu çay boyunca düzdü. Əsas
məsələ hücum edən makedoniyalıları yay yağışlarının başlanmasına qədər
saxlamaq idi.
Aleksandr çayı keçməyə hazırlaşdı və hər şey hazır olanda hücum əmrini
verdi. Düşmən hiss etmədən Aleksandr çayın axını ilə yuxarı çıxdı. Adamlar
gəmilərə oturanda tufan başladı. Buna baxmayaraq qoşun düşmən sahilinə
yaxınlaşdı. Hind postları bunu görüb Pora siqnal verdilər. Sahildə hücum
başlananda bir maneə də aşkara çıxdı, leysandan və tufandan Hidaspın bir qolu
daşmışdı və onu keçmək heç cür mümkün deyildi. Nəhayət bu qol da keçildi. Bu
vaxt düşmən ordusu yaxınlaşdı. Bu süvarilər və döyüş arabaları idi, onlara Por
komandanlıq edirdi. Döyüşdə Porun oğlu öldürüldü, onun eskadronu səpələndi,
döyüş arabaları qalibin qəniməti oldu. Raca Aleksandrın harada olduğunu bilmirdi.
Oğlu öldüyünü eşitdikdə baş zərbənin hardan vurulduğunu anladı. Öz qoşununun
əksər hissəsini raca Aleksandrın üstünə apardı. Qoşunun qarşısında Por filləri
qoymuşdu, flanqlarda isə süvari durmuşdu. Aleksandrın planı qanlı döyüşdə həyata
keçirildi. Çar düşmən süvari dəstəsinin sol flanqına hücum etdi. Hind süvarisi
məğlub edildi, fillərin müdafiəsi altında qaçmağa başladı. Hindlilərin sol flanqı
atlıların, arabaların, piyadaların və fillərin dəhşətli qarışığına dönmüşdü, onlar
dolaşaraq bir-birinə mane olurdu. Hipaspistlər fillərə hücum etdi. Lakin hindlilər
inadkarlıq göstərirdilər. Hətta onların süvarisi hücuma keçdi və fillər dəhşətli
qüvvə ilə hipaspistlərin üstünə töküldü. Böhranlı vəziyyət yarandı. Məsələni
makedoniyalıların əla döyüş qabiliyyəti həll etdi. Hind süvari dəstəsini yenə fillərə
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tərəf sıxışdırdılar, heyvanların çoxu yaralanmışdı, bu onları quduzlaşdırmışdı.
Onlar özgələrdən çox özlərininkini ayaq altda basıb əzirdilər, qan itirməkdən
ölürdülər. Makedoniya süvarisi hər tərəfdən komandanlığı itirmiş hind qoşununa
hücum etdikdə Kraterin ordusu gəlib çıxdı, uğurla üzüb keçdikdən sonra isə orta
qoşun qrupu gəldi. Hindlilər qaçırdı. Aleksandr bu döyüşü hətta bütün döyüş
qaydalarını açmamış, yalnız süvarilərin və hipaspistlərin qüvvəsi ilə uddu. Qələbə
süvaridən məqsədyönlü qaydada istifadə olunması və hipaspistlərin lazım olan
anda döyüşə girməsi hesabına qazanıldı. Bu tarixdə nə vaxtsa baş vermiş ən parlaq
döyüş idi. Lakin Hidaspda gedən qanlı qırğın Aleksandrın bütün tarixində ən
kədərli hadisələrdən biri idi. Döyüşdə və təqib vaxtı 3 min hind atlısı və 20 mindən
çox hind piyadası həlak olmuşdu. Porun bütün qoşun başçıları və onun iki oğlu
ölmüşdü. Racanın özü qəribə cəsarətlə vuruşurdu və yaralı vəziyyətdə Aleksandrın
əlinə keçdi.
Aleksandrın hərbi islahatı öz bəhrəsini verdi. Ordunun müstəqil hərəkət edən
hissələrə bölüşdürülməsi indiyədək yalnız kiçik toqquşmalarda nəticə verirdi.
Hidaspda isə bu islahatın faydası özünü iri döyüşdə göstərdi. Ordunun üstünlüyü
hesabına Aleksandrın qələbəsi əvvəlcədən müəyyən olunmuşdu, lakin çar bu
qələbəni əldə etməyi bacardı. Makedoniya ordusuna və onun komandanlığının
təcrübəsinə qarşı Por və onun əsgərləri yalnız öz ənənəvi igidliklərini qoya
bilərdilər. Hindlilərə Aleksandrın güclü süvarisi və ya Aleksandrın dahilik haləsi
mane olmuşdu. Hindistanda o vaxtlar ümumiyyətlə həqiqi sərkərdə sənəti işlənib
hazırlanmamışdı. Bir də hindlilər ləng tərpənirdilər, Aleksandrın ildırım sürətli
hücumuna elə cəld cavab verə bilmirdilər. Hind ordusunda qələbəni sərkərdənin
istedadı deyil, döyüşənlərin fədakarlığı əldə edirdi.
Qətiyyətli və fərasətli Por Aleksandra qarşı dura bilmədi. Makedoniyalıların
verdiyi dərs yalnız sonrakı nəslin oyanması üçün təkan rolunu oynadı. Bunu
Maurya epoxası təsdiq edir. Mauryalar sülaləsinin imperiyası m.ə. 317-180-ci
illərdə mövcud olub, yarımadanın cənub kənarı müstəsna olmaqla demək olar ki,
bütün Hindistanı birləşdirmişdi. Beləliklə, Porun məğlubiyyəti öz təsirini sonralar
göstərdi. Əsir götürülmüş Pora isə məğlubiyyətdən sonra da özünü çar ləyaqəti ilə
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aparmaqdan savayı bir şey qalmırdı. Plutarxın yazdığına görə, Aleksandr onunla
ilk dəfə görüşəndə soruşmuşdur:
- İndi səninlə necə davranmaq lazımdır?
Por belə cavab vermişdir:
- Çar kimi.
Aleksandr daha nə əlavə etmək istədiyini soruşduqda Por yenə demişdi:
- Hər şey bir sözdə ifadə olur: çar kimi.
Cavab Aleksandrın xoşuna gəlmiş və çar onu satrap təyin etmişdi. Hind
racasının xarici görünüşü, igidliyi və sərkərdə sənəti onunla şəxsən ünsiyyətdə
olanda Aleksandra güclü təsir etmişdi. Por ilk siyasi xadim idi ki, Aleksandr onu
ciddi qəbul edirdi. Onun xarakteri raca haqqında Aleksandrın verdiyi qərarda
mühüm rol oynamışdı.
Qurban verdikdən və şənliklər keçirildikdən sonra Aleksandr iki şəhər saldı:
biri çayın qərb sahilindəki Butsefal, bu şəhər Hidaspda həlak olmuş çarın sevimli
atının şərəfinə belə adlanmışdı, digəri şərq sahilində - Nikeya idi. Çar bir ay
istirahət etdi, bu vaxt onun Poru tanımağa və qiymətləndirməyə imkanı oldu və ona
etibar etməyə başladı. Por təkcə Aleksandra kömək etmirdi, ona qiymətli
məsləhətlər verirdi, həm də onun üçün bütün Hindistanın təcəssümü idi. Məhz
Porun hesabına çar yerli əhalinin qeyri-adiliyini, onların ona indiyədək tabe olmuş
xalqlardan nə qədər fərqli olduğunu başa düşdü. Artıq Taksildə o, raca
hakimiyyətini tanımışdı, lakin imperiyanın mənafeləri naminə ora satrap da təyin
etmişdi. Burada isə Poru raca kimi təsdiq edib, onu həm də imperiyanın
nümayəndəsi etdi. Aleksandr buraya nə makedoniyalı, nə də digər hökmran təyin
etmədi. Qonşu kiçik knyazlıqlar da Porun hakimiyyətinə verildi. Lakin
qonşularının çoxu Porun belə yüksəldilməsini qəzəblə qarşıladı. Taksillə Aleksandr
özü razılaşdı. Paurava nəslindən olan raca isə sadəcə olaraq Pora tabe olmaqdan
imtina etdi. Əvvəlcə Aleksandrı tanımağa hazır olan digər knyazlar və tayfalar indi
mübarizəyə qalxdılar. İstirahətdən sonra çar yürüşünü davam etdirdi. O, Himalay
dağlarının ətəyi ilə hərəkət edirdi. Tezliklə o, digər böyük hind çayı – gur Akesinə
çatdı. Burada ilk dəfə olaraq Hindistanın işğal planının bütün faciəviliyi aşkar oldu.
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Qızmar yay günləri başlandı və cənubi-qərb mussonları əsirdi, onunla birlikdə isə
tropik yağış dövrü gəldi. Akesin çayında suyun səviyyəsinin sürətlə qalxması onu
düşərgəsini yığışdırmağa və geri çəkilməyə məcbur etdi. Çayı keçdikdən sonra
makedoniyalılar nəhayətsiz ayaq dəyməmiş meşələrdən keçirdilər. Əsgərlər
ilanlardan böyük ziyan çəkirdi, onlar çadırlara, hər yerə cumurdular. Makedoniya
həkimləri ilan vurmasının dərmanını bilmirdilər.
Ağır tropik yağışlar dövrü başlasa da, Aleksandr buna əhəmiyyət vermədən
yürüşü davam etdirirdi. Elə bil ki, iblis iradəsi ilə təbiət qüvvələri arasında
mübarizə gedirdi. Hifasis çayını keçməklə yürüşün yeni mərhələsi, axırıncı sıçrayış
başlayırdı. Qanq çayına çatıb onunla çayın mənsəbi ilə okeana düşmək olardı.
Onda vəzifəni həll edilmiş saymaq olardı. Bu vaxt Asiya üzərində əsl ağalıq və
insan yaşayan dünyanın şərqə tərəf uzanan bütün ərazilərinin birləşdirilməsi əldə
edilərdi. Hifasisdə döyüşçülərin tabe olmaqdan imtina etməsi Aleksandr üçün
yürüşü dayandırmaq üçün yalnız bəhanə oldu. Onun bütün həyatını həsr etdiyi
ideya baş tutmadı, çünki şərqdə torpaqların dövrəsini bağlamaq mümkün olmadı.
Bu yara Aleksandra daim əzab verirdi. Şərq qurtaracağı dünyanın fatehi üçün ələ
keçirilməz oldu. Çar Pəncabla irəlilədikcə onu “İnd problemi” ciddi surətdə
düşündürürdü. İndi o, bütün gücünü bu məsələnin həllinə yönəltdi. O, ümid edirdi
ki, öz böyük məqsədinə çatacaq, yerin qurtaracağına, okeana gəlib çıxacaqdı.
Herakl oykumenanın qərb qurtaracağına çatanda orada 12 sütun qaldıran kimi,
Aleksandr şərq qurtaracağında 12 nəhəng mehrab qaldırmağı əmr etdi. Hidaspla
Hifasis arasındakı bütün ərazi Pora, dağ rayonları isə Abisara tabe edildi.
Aleksandr çayları qəflətən keçir və qəfildən şəhərlərə hücum edirdi.
Şəhərləri tutanda Aleksandr hamıdan çox öz həyatını təhlükədə qoyurdu. Bir
şəhərə hücum vaxtı o, divara birinci dırmaşmışdı. Bir neçə gün sonra igidliyi az
qala Aleksandrı məhv etmişdi. Qoşunlar şəhərin yanında dayanmışdı. Çox tez
hərəkət etdiklərindən ağır silahlar gətirilib çıxarılmamışdı. Buna baxmayaraq
Aleksandr şəhərə hücum əmrini verdi və hücuma özü başçılıq etdi. Düşmən qalaya
çəkildi ki, son nəfəsinə qədər vuruşsun. Əldə olan bir neçə nərdivanın köməyi ilə
şəhəri tutmaq lazım idi. Döyüşdə qızışmış çar nərdivandan birini götürüb divara
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söykədi və birinci olaraq özünü qalxanla örtərək divarın üstünə çıxdı. Qarşısına
çıxan düşməni o, qılıncla deşir və ya divardan tullayırdı. Çar üç yoldaşı ilə divarın
üstündə idi. Parıldayan geyimindən onu tanımaq çətin deyildi və ona hər tərəfdə
nizə və ox atmağa başladılar. Heç bir köməyi olmadan da o, vuruşmaqda davam
edirdi. Divarın altında zibil təpəsi var idi və ora tullanmaq olardı. Üç döyüşçünün
müşayiətilə o, aşağı tullandı və belini divara söykədi. Ətrafdakı hindlilər qəzəblə
öz qurbanlarının üstünə atıldılar. Lakin dörd qılıncla döyüşənlər qalib gəldikdə,
düşmən geri çəkilib onları uzaqdan atəşə tutdu. Elə göründü ki, artıq son çatıb. Bir
makedoniyalı başından yaralanıb yıxıldı. Sonra Aleksandrın növbəsi gəldi. Ox üst
müdafiə qabığını keçib ağ ciyərə dəydi. Yaranın ağzından qan və hava çıxırdı,
lakin Aleksandr huşunu itirənə qədər vuruşmaqda davam edirdi. İndi iki döyüşçü
qalmışdı. Onlardan biri çarı Aleksandrın Troyada aldığı müqəddəs qalxanla
qorudu. Bu onun axırıncı müdafiəçisi idi. Bu vaxt makedoniyalılar divardan aşıb
özlərini yetirdilər. Onlar güman etdilər ki, Aleksandr öldürülmüşdür və onun
qisasını almaq üçün qırğın törətdilər. Çarı qalxanın üstündə apardılar. Aleksandrın
huşu özünə gələn kimi oxu yarasından çıxartmağı əmr etdi. Çox qan itirdiyindən
yenə ürəyi getdi. Lakin güclü orqanizm bu yaraya dözdü və tezliklə o, sağaldı.
Gəmidə Aleksandrı Hefestionun və Nearxın düzəltdiyi düşərgəyə gətirdilər.
Döyüşçülər onu gördükdə çox sevindilər. O, əmr etdi ki, onu ata mindirsinlər ki,
hamı çarı görsün. Ona ehtiyatlılığı məsləhət görənlərə Aleksandr bir beotiyalının
zərb-məsələni misal çəkirdi: “Kişiləri igidliklər bəzəyir”. İstirahəti vaxtı onun
yanına Baktriyadan Roksananın atası Oksiart gəldi və çar onu Paropamis vilayətinə
satrap təyin etdi.
325-ci ilin yazında ordu irəliyə doğru hərəkət etdi. Pəncabın geniş əraziləri
tutuldu. Sonra göz çatmayan səhra gəlirdi. Aleksandrın İndlə aşağı doğru çay
ekspedisiyası 325-ci ilin yayında Pattalada başa çatdı. Hindistana yürüş qurtardı.
Onun qarşısında digər vəzifə qalxdı – okeana yolun öyrənilməsi ilə ordunun
qayıtması işini birləşdirmək lazım idi. Çar qoşunu üç yerə böldü. Birinci qrup
Kraterin komandanlığı altında daha sadə yolla getməli idi. Digər qrupu isə
Babilistana donanma çatdırmalı idi. Bu qrup dənizin səhra sahilinə yaxın getməli
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idi. Aleksandr isə üçüncü qrupla sahillə quru yolla gedib gəmilərin ekipajını
ərzaqla təmin etməli idi. Yolun başlanğıcında bələdçisiz sahil düzənliyi ilə getmək
çətin idi. İkinci günü musson dəhşətli qasırğa gətirdi. Gəmiləri sahildə gizlətmək
istədilər və su çəkildikdə gəmilər sahildə qaldı. İlk dəfə makedoniyalılar Aralıq
dənizi üçün naməlum olan çəkilməni gördülər. Su qalxanda, qabarma başlayanda
gəmilər bir-birilə toqquşub dağıldılar. Nəhayət çar öz gəmisində açıq dənizə çıxdı.
Bu onun arzu etdiyi okean idi. Heç bir dənizdə belə qabarmalar və çəkilmələr
olmazdı. Okean ona tabe olmaq istəmirdi. Aleksandr Pattalaya döndü və o, öz
tədqiqatlarının nəticələrindən razı deyildi. O, burada yeni liman və gəmi qayırmaq
üçün tərsanə tikdirdi, bir neçə aylıq ərzaq ehtiyatı yığdırdı. Sahil boyu su quyuları
qazıldı.
Aleksandr Nearxı donanma başçısı təyin etdi və ona qoşunları Dəclə çayına
aparıb çıxarmaq sərəncamını verdi. Döyüşçülər gəmilərdə Mesopotamiyaya
çatdırılacaqdı, həm də Hindistana gələcək dəniz yolunu müəyyən etmək məqsədilə
bütün sahil tədqiq ediləcəkdi. Sahil zolağı səhra olduğundan və su mənbəyindən
məhrum olduğundan çar öz dəstəsi ilə irəli getməyi qərara aldı ki, quyular
qazdırsın və ordunu ərzaqla təchiz etsin. Lakin o, bu məsələdə ciddi səhvə yol
verdi, özü ilə çox böyük dəstə, həm də qadın və uşaqlarla dolu olan arabalar
götürmüşdü. Bu ona gətirib çıxardı ki, onlar özləri üçün yeməyə ərzaq tapmırdılar.
Onun səfəri getdikcə ağırlaşırdı. 325-ci ilin yayında hind döyüşçülərini evinə
buraxıb, Aleksandr öz dəstəsi ilə Pattalanı tərk etdi. Makedoniyalılar Hedrosiyaya
çatanda onları böyük çətinliklər gözlədi. Dəhşətli isti, qarşıdakı aclıq və susuzluq
döyüşçülərə əsl sınaqlar vəd edirdi. Səhra nəhayətsiz ölüm dənizini andırırdı.
Qızmar günəş yalnız gecələr hərəkət etməyə imkan verirdi. Qumlu çöllə getmək
çox ağır idi. Lakin yaxındakı suya çatmaq üçün tələsmək lazım idi. Çox vaxt
tapılan su şor və ya acı olurdu. Döyüşçülər xəstələnirdi. Zəhərli bitkilər və ilanlar
bədbəxtlikləri artırırdı. Arabalar qumda batıb qalırdı, atların nəfəsi kəsilirdi və
onları kəsməyə məcbur olurdular. Kolonnanın axırında sürüklənənlər ölümə
məhkum idilər. Onları gəmidən suya atılmaq gözləyirdi. Bir dəfə isə quru vadidə
dağlardakı yağışdan əmələ gələn sel qadınları, uşaqları, qab-qacağı və silahı
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aparmışdı. Əsgərlərin çayı azalmışdı. Aleksandr yürüşün bütün çətinliklərini
döyüşçülərlə bölüşürdü. Bir dəfə ona gətirilmiş suyun hamıya çatmayacağını başa
düşdükdə, onu qumun üstünə atmışdı. Bu cəhənnəm əzabı 60 gün davam etdi.
Qoşunlar Hedrosiyanın paytaxtı Puraya çatdılar. Şəhər varlı, münbit torpaqda
yerləşirdi. Sağ qalanlar burada istirahət etdilər. 325-ci ilin noyabrında qoşunlar
qərbə hərəkət edib pers torpaqlarına çatdılar. Karmaniyada Aleksandrın dəstəsi
Kraterin qrupu ilə birləşdi. Döyüşçülər özlərini təhlükədən kənarda hiss edirdilər.
Şərab ehtiyatı yarandıqda yürüş Vaxx yerişinə çevrildi. Hindistana yürüşdə allah
Dionisin onları himayə etməsi əbəs deyilmiş.
Nearxın donanması isə okeanda aclıq və susuzluqdan əziyyət çəkirdi. Bircə
dəfə onlar sahildən ərzaq almışdılar. Buna baxmayaraq Nearx səhra boyu
donanmanı elə bir itki vermədən keçirə bildi və Karmaniyanın nisbətən
qonaqpərvər sahillərinə gətirib çıxardı. Bu Ərəbistanın qurtaracağı idi. Sahildə
Nearx Aleksandrı axtarmağa yollandı. Çar onu görəndə sevindiyindən ağlayırdı.
Aleksandr şənliklər keçirməyi əmr etdi. Sonra Nearx Persiya sahilləri ilə
donanmanı Dəclənin mənsəbinə gətirib çıxardı və Suzada çarla və onun qoşunları
ilə görüşdü. 324-cü ilin martında hamı Suzada görüşdü. Lakin Nearx daimi gəmi
yolu aça bilməzdi, aborigenlər isə Aleksandrdan xeyli əvvəl Ərəbistandan
Hindistana gedirdilər. Beləliklə, Aleksandrın Nearxın ekspedisiyasına bəslədiyi
ümidlər özünü doğrultmadı, Aleksandrın özü də uğursuzluğu dadmalı olmuşdu,
Hifasisdən qayıtmalı olmuşdu və Hindistan yürüşü başa çatmamışdı.
Aleksandrın çar plaşını geyindiyi vaxtdan 12 il keçmişdi. Bu hakimiyyət
dövrü makedoniyalılara uzun marşlardan, yorulmaq bilməyən yürüşlərdən və
demək olar ki, sonsuz işğallar zəncirindən başqa heç nə verməmişdi. Çarın nə
vaxtsa öz qüvvəsini dinc işlərə sərf edəcəyi də çox şübhəli görünürdü. Lakin bir
möcüzə baş verdi, hərbi yürüşlərin çox illərindən sonra sakitlik başladı. Çarın
fəaliyyəti dinc işlərə yönəldi. Onun olmadığı dövrdə baş alıb gedən korrupsiya və
parçalanma çarın diqqətini cəlb etdi. Özünə iki vəzifə müəyyən etmişdi:
Makedoniya və İran aristokratiyasını birləşdirmək və dəniz qolunu kəşf etmək.
Qərbin və Şərqin bərabərləşdirilməsi ideyası Daranın ölümündən sonra
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yaranmışdısa, indi söhbət onların tam bir-birinə qatışmasından gedirdi. Okeanın
sahilində isə donanma üçün yeni dayaq nöqtələri salmaq və yeni ticarət mərkəzləri
yaratmaq və Aralıq dənizi sahilindəki kimi sahil şəhərləri salmaq istəyirdi. Digər
bir məsələ isə Ellada və Makedoniyanın münasibətləri idi. İrrasional ideya isə yeni
işğallar aparılması idi. Daim yürüşlərdə olan bu adam dəbdəbəli ziyafətlərdən həzz
almaq istəyirdi, lakin sülh dövründə də o, sakitlik və yorulmaq bilmirdi. Suzadan
Dəclənin mənsəbinə, oradan isə Ekbatanaya getdi. 323-cü ilin yazında quldur dağlı
tayfalarına qalib gəlib öz düşərgəsini Babil şəhərinə köçürdü. Persiya çarlarının
paytaxtı ilin fəslindən asılı olaraq gah Suza, gah Ekbatana, gah da Babil olurdu.
Aleksandr da bir şəhərdən digərinə gedirdi. Bu şəhərlərdə ziyafəti digər ziyafətlər
əvəz edirdi və çoxlu tikinti işləri gedirdi.
Çar ölkənin idarə edilməsinin pis vəziyyətdə olduğunu gördü. Bunda
Persiyada idarəetmənin pis ənənələrinin, həmçinin bədənə və ruha pozucu təsir
edən iqlimin də təsiri olmuşdu. Hər kəs müəyyən imtiyazlarını əsas götürərək
yüngül və dəbdəbəli həyata meyl edirdi. Varlanmaq üçün müqəddəs yerləri və
sərdabələri qarət edirdilər. Çarın iradəsi köməyə gəldi. O, istəyirdi ki, qaliblərlə
məğlublar arasında fərq qoyulmasın və hamının hüquqları bərabər olsun. O, öz
tabeliyində olan adamları hakimiyyətdən sui-istifadələrə son qoymağı tələb etdi.
Burada imperiyanın iri ölçüləri özünü göstərdi. Onun yaradıcısı burada olmayanda,
bu yeni dünya dağılmağa başlamışdı. Makedoniyalılar Aleksandrın qayıtmasına
ümid etmədiklərindən özbaşınalıq edirdilər. Hətta Aleksandrın sevimli dostu
Qarpalın davranışı böyük qalmaqala səbəb oldu. O, Babildə şah saraylarında
dəbdəbədə yaşayırdı. Onun qadınlardan çox xoşu gəlirdi və kənizlər saxlamağa
böyük məbləğdə pul xərcləyirdi. Sevgili məşuqəsi olan Pifionika öləndə Babilonda
onun sərdabəsinə və Afinadakı gözəl heykəlinə 200 talantdan artıq pul xərcləmişdi.
O, məbəd və mehrab tikdirmişdi, burada həmin qadına ilahə Afrodita-Pifionika
kimi səcdə qılırdılar. Başqa məşuqəsi ilə o, vəzifəsini də unudaraq Babili tərk edib,
Tarsa köçmüşdü. Aleksandrın qayıdacağına ümid etmədiyindən o, Yunanıstanda
əsas rol oynamaq istəyirdi. Misirdə maliyyə işlərinə baxan Kleomon isə özünü tam
başqa qaydada aparırdı. Lakin Kleomon da Aleksandr qayıtmasa Misirin
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ayrılmasını hazırlamışdı. Ona görə də yürüşlərdən qayıdan Aleksandr günahkarları
qəddarcasına cəzalandırmağı qərara aldı. Deyilənlərə görə xəyanətdə ittiham etdiyi
Suza canişini Abulitin oğlunu özü qılıncla öldürmüşdü. Kirin sərdabəsinin təhqir
edilməsi Aleksandrı çox hiddətləndirdi və kədərləndirdi, lakin təqsirkarları tapmaq
mümkün olmadı. Sərdabə bərpa edildi və onu mühafizə etməyə başladılar.
Aleksandrın qəzəbi daha çox yüksək vəzifəli makedoniyalıların üstünə töküldü.
Vicdanları təmiz olmadıqlarından onlar qorxuya düşdülər və çuğulçuluq başlandı.
Bu sahədə Hefestion xüsusilə özünü göstərdi. Çarın yaxın adamlarının çoxu
məhkum edildi. Qarpal Yunanıstana qaçdı və özü ilə çoxlu muzdlu əsgər və pul
apardı. Kleomona qarşı isə çoxlu şikayətlərə baxmayaraq, çar bir tədbir görmədi,
özü üçün onun faydalı adam olduğunu nəzərə aldı.
324-cü ildən başlayaraq Aleksandr yeni ideya olan qarışdırmaq ideyasını ön
plana keçirdi. Bunun yolunu isə tədricən assimilyasiyada və bir xalqın digərində
əriməsində görürdü. Fərqlər tədricən bircinsliliyə keçməli idi. O, güman edirdi ki,
imperiya uzun müddət mövcud olduqda bu proses öz-özünə gedəcəkdir. Doğrudan
da bu nöqteyi-nəzər sonralar öz təsdiqini Roma imperiyasının timsalında tapdı. Bu
ideyanı mümkün etmək üçün o, 327-ci ildə pers qızını özünün rəsmi arvadı
etmişdi. Yeni şəhərlər salanda da ona ümid edirdi ki, burada məskunlaşan
döyüşçülər yerli qızlarla evlənəcəklər. O, öz döyüşçülərinin azad nikahlarını
leqallaşdırdı, lakin vətənə qayıdanlara isə, əgər Makedoniyada ailəsi var idisə, yeni
arvad və uşaqlarını özü ilə götürməyə icazə vermirdi. O, özünü təmkinli səpinçi
kimi aparırdı, səbirlə qarşıdakı məhsulu gözləyirdi. Makedoniya və İran
aristokratiyasının qarışmasına gəldikdə çar burada ləngiməyə dözmürdü. Bu
“Suzadakı nikah bağlanmasına” gətirib çıxardı. Makedoniya-İran simbiozunu
yaratmaq vacib idi.
325-324-cü illərin qışında Aleksandr Persidaya qayıtdı və Persepola gəldi.
Yazda onun sarayı Suzaya köçdü. Persepolda isə buradakı qisas hadisəsindən
peşman olduğuna görə pers qaydası ilə qadınlara pul paylamışdı. Bu böyük
dəyişikliklərə prelyudiya idi. Aleksandr güman edirdi ki, həlledici addım üçün vaxt
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mövcudluğunu iki xalqın kübarları arasındakı nikahların köməyi ilə tam
assimilyasiya ilə əvəz etməyi qərara aldı. Bu silahdaşlarına və köməkçilərinə o,
aristokrat İran ailələrindən olan qızlarla evlənməyi təklif etdi. 90 belə nikahın
bağlanması çarın niyyətinə görə birgə təntənəli ziyafətlə başa çatmalı idi. Çar bu
nikahları öz seçmə silahdaşları üçün şərəf və mükafat hesab edirdi və özü qızlara
cehiz vermişdi. Aleksandr özü də bəy rolunda çıxış edirdi. Bu vaxta qədər onun
Roksanadan uşağı olmamışdı, lakin Aleksandr Persiya çarı kimi bir neçə arvad ala
bilərdi. O, Oxun (III Artakserksin) qızını və Daranın böyük qızını seçdi.
Axırıncının bacısı çarın yaxın dostu Hefestion üçün, Daranın qohumu olan qız isə
Krater üçün nəzərdə tutulmuşdu. Nearx Barsinanın qızını alacaqdı, Selevk isə
Soqdianada azadlıq mübarizəsinin qəhrəmanı Spitamenin qızına evlənməli idi.
Aleksandr bu nikahlardan olan uşaqlar barədə də fikirləşmişdi. Gələcəkdə onlar
imperiyanı irs kimi qəbul edəcəkdilər. Bu imperiya isə Qərbi və İranı birləşdirirdi.
Bu nikahların nəticəsində onun gələcək uşaqları Hefestionun uşaqlarının xalası
oğlanları olacaqdı. Aleksandr öz nəslini Əhəmənlər sülaləsi ilə birləşdirməyə can
atırdı. Sonrakı dövrlərdə, xüsusən qədim Romada nikahların bağlanmasında,
məsələn Pompeylə Sezarın, Oktavian Avqustla Mark Antoninin qohumluq
əlaqələrində siyasi mülahizələr mühüm rol oynamışdı. Burada isə böyük bir dəstə
siyasi zərurət naminə, Aleksandrın iradəsinə müvafiq olaraq belə izdivaca girmişdi.
Nikah bağlanması böyük kütləvi şənliklərlə müşayiət olundu. Böyük çadır
gözəl sütunlar üzərində qurulmuşdu və böyük dəbdəbə ilə bəzənməklə Persiya çar
sarayının zalını andırırdı. Qızıl və gümüş saplardan hörülmüş pərdələr, rəngarəng
xalçalar divarlardan asılmışdı. Çadırın bir tərəfində boyadılmış skamyalarda təzə
bəylər, digər tərəfdə isə fəxri qonaqlar oturmuşdu. Küçədə döyüşçülər və
dənizçilər üçün yemək hazırlanmışdı. Nikah bağlanması “pers qaydasında” gedirdi.
Mərasim ziyafətdən və Aleksandrın nikahının bağlamasından başlandı. Sonra
çadıra bir-birinin ardınca gəlinlər gətirildi. Hər bir bəy öz gəlininə tərəf gedir, onu
öz yanında oturdur, əllərindən tutur və öpürdü. Sonra o, allahlara qurban verirdi.
Şeypurlar yeyib-içən döyüşçülərə nikahın bağlandığını bildirirdi. Hədiyyə
mübadiləsi də möhtəşəm idi. Təkcə qızıl çələnglərə 15 min talant pul xərclənmişdi.
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Çar isə təkcə gəlinlərə cehiz vermədi, həm də şənlikdə iştirak edən hər bir
döyüşçüyə, onların sayı 9 min nəfər idi, bir qızıl qədəh bağışladı. Lakin bu kütləvi
toy mərasimində bir təhqir edici cəhət də var idi, güclü və məğrur cavan adamlar
çarın əlində marionetə çevrilmişdilər.
Bir qədər sonra Aleksandr 10 min Makedoniya veteranını vətənə yola saldı,
onlar ya xəstə, ya da qocalmış adamlar idi. Onları vətənə aparıb çatdırmaq Kraterə
həvalə olundu. Orduda yunanların da sayı xeyli azalmışdı. Bir neçə il əvvəl çarın
götürdüyü və əsasən iranlılardan ibarət olan 30 min gənc döyüşçü gələcək ordunun
və falanqanın özəyi olacaqdı. Çarın pers mühafizəçiləri, onlar “alma daşıyanlar”
adlanırdı, hoplit alaylarına daxil edilirdi. Yeni döyüşçüləri isə çar “epiqonlar” –
“övladlar” adlandırırdı. Köhnə ordudan vur-tut 13 min piyada və 2000 atlı
qalmışdı, onlardan yalnız 5-6 mini makedoniyalı idi. 70 minlik nəhəng orduda
makedoniyalılar cüzi hissəni təşkil edirdi. Deyəsən, “su ilə birlikdə uşağı da
atmışdılar”. İndi imperiya ordusu yaranırdı və bu ordu bütünlüklə Aleksandrın
əlində olmaqla imperiyanın birliyinin şitilliyi olacaqdı.
Ancaq Hifasisdə döyüşçülər içərisində çardan narazılıq artmışdı, çünki irəli
getməyə onların gücü qalmamışdı. Bu ilk əlamət idi. Suzadakı düşərgədə isə bu
narazılıq tədricən bütün döyüşçüləri əhatə etdi. Bu narazılığın əsas səbəblərindən
biri də döyüşçülərin vətənə qayıtmaması idi. Aleksandra bu ideya tam yad idi və o,
vətənə dönmək barədə düşünmürdü də. O, yeni, şərq qoşunu ilə burada qalmaq
istəyirdi. Opisdə o, veteranlara istefa vermək istəyirdi. O, qoşunlar qarşısında çıxış
edəndə özlərini təhqir olunmuş hesab edən döyüşçülər hiddətlərini bildirdilər. Elə
bil ki, bütün ordu ayağa qalxmışdı ki, çarı dönüklükdə ittiham etsin. Ümumi
atmosfer ayrı-ayrı natiqlərə də cəsarət verdi: əgər onlar çara artıq lazım deyillərsə,
qoy ordunu elə indicə buraxsın və öz atası Ammonla yürüşə təkcə yollansın.
Aleksandr elan etmişdi ki, köhnə döyüşçülər yürüşlərdə iştirak edə bilmədiklərinə
görə qoy vətənə dönsünlər, orada onları ehtiram və hörmət gözləyir. Lap qədimdən
qoşun yığıncağında səslə razılıq, ya narazılığı bildirirdilər. Aleksandrı bu dəfə
susmağa məcbur etdilər, onu açıqca ələ saldılar. Bu buntun başlanğıcına oxşayırdı.
Aleksandr özü ilə belə davranmağı götürə bilməzdi. Onu Ammonun oğlu kimi ələ
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salanda çarı cilovlanmayan qəzəb götürdü və o, cuşə qalxan yığıncağın üstünə
töküldü. O, tribunadan düşüb ən bərk qışqıranları əli ilə göstərərək onları edam
etməyi əmr etdi. O, Marakandada Kliti öldürdüyü gecədə olduğu kimi iblisə
çevrilmişdi. Çar ona müqavimət göstərənləri sadəcə olaraq məhv edirdi. Qoşun
yığıncağı yerində donub qalmışdı. Çar yenidən tribunaya qalxdı və sərt və kinayəli
qaydada danışmağa başladı. O, öz qələbələri və fəxri yaraları haqqında, qoşunu ilə
birlikdə keçirdiyi çətinliklər və döyüşlər haqqında danışdı, öz əsgərlərinə olan
qayğısını və məhəbbətini yada saldı. İndi bu döyüşçülər onu atırmı? O, heç kəsi
saxlamır, qoy onlar vətəndə danışsınlar ki, çara sədaqəti pozdular və onun
mühafizəsini asiyalılara etibar etdilər. Öz çıxışını acı və sakit qaydada bu sözlərlə
bitirdi: “İndi isə gedin!”
Tək qalan çar taleyindən gileylənməyə başladı ki, bəxt onu çoxdan təqib
edir. O, Parmenionu və Filotanı taleyə qurban verdi, Kliti, Kallisfeni də ondan
məhz o oğurlamışdı və “pajların” sədaqətindən məhrum etdi, indi isə onun sevimli
döyüşçülərini əlindən alır. Həmişə də eyni şey təkrar olunurdu: adamlar onun
məqsədini görmək, onun yolu ilə getmək, dünyanı dəyişdirmək barədə onun
planlarına tabe olmaq istəmirdilər. Heç vaxt öz xarakterinə görə onun cəlb
olunduğu konfliktlər bu anda olduğu kimi ona belə faciəli görünməmişdi. İki gün
sonra o, öz yanına pers qoşun başçılarını və “qohum” ranqında olan bütün iranlıları
çağırdı. Aleksandr komandanlığı onlara verdi və əmr etdi ki, yalnız şərq
adamlarında yeni ordu: falanqa, süvari, hipaspistlər dəstəsi və hətta çarın
cangüdənlər eskadronunu təşkil etsinlər. Gözətçi xidməti də perslərə verildi.
Ədavət onun zəhləsini apardığından çar makedoniyalılardan bütünlüklə imtina
etməyi qərara aldı.
İndi makedoniyalı döyüşçülər çarın iqamətgahının yanında toplaşmışdı.
Onlar özlərini köməksiz, taleyin ümidinə atılmış kimi hiss edirdilər. Onlar çarsız
vətənə qayıda biləcəkdirlərmi? Hətta bu baş tutsa, onları vətəndə necə qəbul
edəcəklər? Döyüşçülərin peşmançılığı bir az əvvəlki hiddətləri kimi çox güclü idi.
Onlar
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araqarışdıranları özləri verməyə hazır idilər. Belə anda bağışlamaq Aleksandr üçün
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həm ürəyi yumşaqlıq, həm də tam qələbə çalmaq demək idi. Barışıq ona
Makedoniyaya görə də vacib idi. Əgər qoşun yığıncağı ona tabe olursa, qoy qeydşərtsiz onun gələcək sərəncamlarını – zəruri istefaları və ordunun islahatını tanısın.
Sevincək çar bağışlanmaq barədə yalvaran döyüşçülərin qarşısına çıxdı və onların
yalvarışları onu göz yaşlarına qədər təsirləndirdi. Çox həyəcanlı barışıq getdi.
Sonra barışma bayramı quruldu. İran ilahilərinə də qurban verilirdi. İran allahları
rəsmi olaraq imperiyanın allahları kimi tanındı. Bu şənlikdə böyük dua oxundu, bu
duada makedoniyalılara və perslərə barışıq və idarəçilik birliyi vermək xahiş
olunurdu. Opisdəki bu məşhur dua Suzadakı nikah bağlanmasında olan məqsədi
güdürdü – makedoniyalıların və iranlıların yüksək təbəqələrini birləşdirmək. Bu
tədbirdən sonra qocalığına və ya xəstəliyinə görə könüllü olaraq istefaya getmək
istəyənlər buraxıldı. Vidalaşma vaxtı Aleksandr çar qaydasında onlara hədiyyə
verdi, bu məhəbbət və minnətdarlıq ifadəsi idi.
Aleksandr istəyirdi ki, adamlar bütün dünyanı, oykumenanı özlərinin həqiqi
vətəni hesab etsinlər. Çar maniakal qaydada hər cür qiymət hesabına da olsa öz
məqsədinə - dünya imperiyası yaratmaq niyyətinə çatmaq istəyirdi. O, ön plana
ərazi prinsipini çəkirdi, onun üçün söhbət yalnız onun özü haqqında və onun
təbəələri haqqında gedə bilərdi.
Aleksandrda tədricən dəbdəbə və təmtərağa meyl yarandı. O, Persiya
mühitinin maddi cəhətini də qəbul etmişdi. Qəbul üçün böyük çadır, həmçinin çox
sayda xalçalar, pərdələr perslərdən götürülmüşdü. Aleksandr bu məsələdə də
persləri ötüb keçmək istəyirdi. Şərq idman və teatr nə olduğunu bilmirdi.
Aleksandr isə teatra böyük həvəs göstərirdi, faciə və komediyalar onda hisslər
qasırğası yaradırdı, özü də Ekbatanada oynanılan bir pyesin yazılmasında iştirak
etmişdi. İdman yarışlarına da böyük həvəslə tamaşa edirdi. Gecə ziyafətləri isə
onun üçün təhlükəli qüsura çevrilmişdi. Çarın sayı üçə çatan iranlı arvadları onun
Şərqlə olan əlaqəsini möhkəmləndirirdilər. Lakin çariçalar saray həyatında elə bir
rol oynamırdılar. Rəqabəti, saray adamları arasında hər cür ehtiras coşmalarını
sevgi kefi üçün nəzərdə tutulmuş oğlan uşaqları yaradırdılar. Onlara, xüsusən
birinə - şərqli gənc Baqoya Aleksandr müəyyən maraq göstərirdi. Saray
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adamlarının bəziləri özlərini təkəbbürlü və lovğa aparırdılar, dəbdəbədə çarın
özünü də ötüb keçirdilər. Bir saray yaltağı əmr etmişdi ki, onun ayaqqabısını qızıl
mismarla bəzəsinlər, qoşun başçısı Klit isə otağının döşəməsinə al qırmızı
parçadan üz çəkdirmişdi. Çar özü isə çox qəddar olmuşdu. O, Hindistandan
qayıtdıqdan sonra 600 döyüşçünü edam etdirmişdi.
Aleksandr Babili öz paytaxtı elan etdi. Başqaları ilə müqayisədə Babil
sarayına üstünlük verilmişdi. Bura ələ keçirilmiş Persiya xəzinələrinin əksər hissəsi
yığıldı. Aleksandrın vaxtında Fərat çayı ilə gəmilərin üzməsi Babilə qədər uzandı.
Çar burada iri liman tikməyi əmr etdi. Nabuhodonosorun bu möhtəşəm paytaxtını
çar Şərqin bütün şəhərlərindən yüksəyə qaldırmaq istədi. Babilin yüksəlməsinə
mədəni-siyasi xarakterli mülahizələr də kömək etməli idi. Məhz Babil Şərqin
paytaxtlarından ən sayılanı və dünya ağalığı ideyasının beşiyi olmağa layiqdir. Ona
görə də dünya üzərində ağalığı bəxş edən böyük Marduk burada olmuşdu. Burada
o, özünün qüdrətliliyini ideya cəhətincə əsaslandıra bilərdi. 323-cü ilin yazında o,
Babilə gəldi. O, buradakı məbədi tikib qurtarmağı tapşırmışdı, lakin kahinlər
məbədi bərpa etməmişdilər, pulu başqa məqsədlərə xərcləmişdilər. Kahinlər ona
görə Aleksandra xəbərdarlıq etdilər ki, o, paytaxta girməməlidir. Lakin Aleksandrı
bu, o qədər pərt etmədi. O, Babilə qayıdan kimi işləri davam etdirməyi tələb etdi.
O, Nabuhodonosor kimi dağılmış məbədi yenidən tikməklə ona oxşamaq istəyirdi.
10 min döyüşçü sökülmə və tikinti yerini təmizləməklə məşğul oldu. Bu işlər
qurtardıqdan sonra yeni tikintiyə başlamaq olardı. Babilin paytaxt elan edilməsi bir
də onunla əlaqədar idi ki, çar bu vaxt Makedoniyaya qayıtmaq barədə düşünmürdü
də.
Çarın ətrafında da qəribə hadisələr baş verirdi. Onun ən yaxın adamı olan
Hefestion çar eskadronunun komandiri təyin olunmuşdu. Aleksandrın varisi
anadan olsa, onun da himayəçisi Hefestion olmalı idi, onların bir-birinə incə
hissləri mövcud idi. O, çarın dəftərxana rəisinin işinə də qarışırdı və Aleksandr bu
məsələyə müdaxilə edib, onu rəis Yevmenin xeyrinə həll etdi. Lakin Hefestion bir
neçə həftə sonra qəflətən öldü. O, Ekbatanada xəstələndi. Həkimlər elə bir qorxulu
şey hiss etmirdilər, onların xəstəsi isə adəti şənlikləri və ziyafətləri buraxmırdı.
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Lakin bir dəfə gənclərin idman yarışı vaxtı çarı Hefestionun yanına çağırdılar.
Aleksandr xəstənin çarpayısına yaxınlaşanda o, öz dostunu ölmüş gördü. Bu onun
üçün ağır itki idi və mərhumun cəsədinin götürülməsi görünməmiş təmtəraqla
keçirildi. Babilə 3 min musiqiçi, müğənni, aktyor və atlet dəvət edilmişdi, onlar
dəfn mərasimində iştirak edəcəkdi. Keçmişin bütün heykəllərini, gələcək bütün
mavzoleylərini ötüb keçə bilən abidə qoyulacaqdı. Buna 10 min talant pul
xərclənəcəkdi. Çar bu vaxt daha möhtəşəm tikililər yarada bilən memarlar
axtarırdı. Atası Filippin sərdabəsi Misirin ən uca piramidası ilə yarışa girməli idi.
Hefestionun ölümü Perdikkanın irəli çıxmasına şərait yaratdı. Yunan Yevmen də
qoşun başçılığına irəli çəkildi.
Makedoniyanı idarə edən Antipatr ondan çara şikayətlər edildiyini bildiyi
üçün oğlu Kassandrı vasitəçi kimi onun yanına göndərdi. Bu vaxt artıq çar Krateri
yeni hökmran təyin etmişdi və o, vətənə qayıdırdı. Kassandrın vasitəçi kimi
seçilməsi də uğurlu olmadı. Kassandr Hefestionun sevimlisi olan oğlana kinayəli
və hədyan sözlər atırdı. Bu çarın özünün narazılığına səbəb oldu və bu onun
sualının sərtliyində ifadə olundu: “Siz nə istəyirsiniz, atanla birlikdə bizə
məhəbbəti qadağan etmək istəyirsiniz?” Çar Antipatra qarşı ciddi ittihamlar irəli
sürdü və onun oğluna dedi: “Sən deyirsən ki, bu adamlar bu qədər uzaq məsafəni
qət etmişlər ki, ancaq böhtan atsınlar və bu onlara vurulan ədalətsiz incikliklərin
nəticəsindən əmələ gəlməmişdir?” Kassandr cavab verir: “Məhz bu onların məkrini
sübut edir, uzaq yol şikayətlərin təhqiqatından onları qoruyur”. Çar acı kinayə ilə
deyir: “Aristotelin hər şeyi tərsanə çevirmək sahəsindəki hiyləgər bacarığının
təzahürü bax budur. Əgər sizin bu adamlara azacıq da olsa ədalətsiz olmanız aşkara
çıxsa, vay sizin halınıza”. Bununla çar öz köhnə müəlliminə də münasibətini
bildirir. Bu vaxtdan Kassandrda Aleksandra qarşı nifrət yarandı. Bu nifrət çarın
xatirəsinə də keçdi.
Suzadan Aleksandr Yunanıstana qasidlər göndərdi və tələb etdi ki, ona allah
kimi ehtiram göstərsinlər. Aleksandr çox istəyirdi ki, Qərbdə onun ilahi
mahiyyətini tanısınlar. Makedoniyalılara taxt-tacda olan çarların ilahiləşdirilməsi
yad idi. Yunan şəhər-dövlətlərində isə bu ciddi diskussiyaya səbəb olsa da, elə bir
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qəti etirazla deyil, daha çox istehza ilə qarşılandı. 323-cü ilin yazında Aleksandrın
yanına onu yeni allah kimi salamlamağa səfirlər gəldi. Onlar ittifaqın deyil, ayrıayrı dövlətlərin elçiləri kimi gəlmişdilər. Çarın arzusu icra olundu.
Aleksandr 331-ci ilin yazında Aralıq dənizi rayonunu tərk etmişdi. Keçən
səkkiz il müddətində onun imperiyası yaranmış və bu imperiyanın idarə edilməsi
yolları,

prinsipləri

axtarılmışdır.

İmperiya

bütün

“Asiyaya”

yayılmışdı.

İmperiyanın idarə edilməsi bütünlüklə Aleksandrdan asılı olmalı idi. Maliyyə və
kommunikasiya istisna olmaqla bütün idarəçilik çarın özünün əlində idi.
Hindistan yürüşündən sonra onun dünyanı fəth etmək planları yeni fazaya
daxil oldu. İndi Aleksandr təkcə oykumenanı deyil, torpağın sərhədində yerləşən
və əhatə edən əraziləri imperiyaya daxil etmək istəyirdi. Çar səhraları deyil,
çayları, Dünya okeanının sahilini və okeanın özünü fəth etmək istəyirdi. 323-cü
ilin yazında Aleksandr Babilə gələndə Ərəbistan ekspedisiyasına hazırlıq çox
möhkəm gedirdi. Lakin ona bu ekspedisiyanı həyata keçirmək müyəssər olmadı.
Ərəbistan yarımadasını qədimdən yunanlar səhra kimi deyil, varlı və çiçəklənən bir
ölkə kimi təsəvvür edirdilər. Orada Yunanıstana qiymətli mallar, birinci növbədə
ədviyyat və ətirli şeylər gətirilirdi. Ekspedisiyanın vaxtı uğursuz seçilmişdi – iyul
və avqust ayları. Bəlkə çar özü ən əlverişsiz vaxtı seçmişdi. Dəniz yürüşü uğurlu
ola bilərdi, piyada əməliyyatı isə yayda yaxşı nəticə verə bilməzdi. Sonra Afrikanın
şimalı ilə qərbə doğru hərəkət etmək olardı.
Aleksandrın ölümü təkcə Ərəbistan ekspedisiyası proyektini deyil, digər
proyektlərinin də üstündən xətt çəkdi. Bu da onun şəxsiyyətinin qüdrətliliyindən
xəbər verir. Perdikka bu barədə qoşun yığıncağına məlumat verdi və Aleksandrın
planlarını ləğv etmək üçün bunların xərcini çox şişirtdi. Aleksandrın ən böyük
niyyətlərindən biri Asiyadan Avropaya və Avropadan Asiyaya adamları köçürmək
idi. O, niyyətini belə izah edirdi: “Nikahlar və bir-birinə adət etmə vasitəsilə iki
qitə razılıq və məhəbbətdə birləşməlidir”. O, finikiyalıları və suriyalıları İran
körfəzinin sahilində məskunlaşdırmaq istəyirdi. O, tacir kimi semitləri yüksək
qiymətləndirirdi. Həm də semitlər onun ümumdünya imperiyası yaratmaq
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planlarını başqa xalqlardan daha yaxşı qarşılayırdılar. Aleksandr “insan
materialından” (somata) baş çıxarmağı bacarırdı.
Çar düşərgəsi arı şanını yada salırdı. İyun ayında səhranın qızmar küləyi
Babilin binalarının labirintinə gəlib çıxırdı. Hefestionun şərəfinə dəfn mərasimi
yenicə qurtarmışdı. Bir həftədən sonra çar, ordu və donanma uzaq ölkələrə
yollanmalı idi. Hər bir yürüşün əvvəlində olduğu kimi təntənəli qurban verilirdi.
Qoşunlara bol yemək qoyulmuşdu. Aleksandr öz svitası ilə yeyib-içirdi. Nearxın
və donanmanın şərəfinə dəbdəbəli qonaqlıq başa çatdı. Səhər açılırdı, çar özünü
yorğun hiss edirdi. Bu vaxt bir nəfər onu qısa şən səhər yeməyinə dəvət etdi. Çar
dəvəti həvəslə qəbul etdi. Sonra çar vanna qəbul etdi, otağına getdi və bütün günü
yatdı. Axşam o, gümrah idi, tapşırdı ki, dəvət edənə desinlər ki, qonaqlığına
gələcəkdir. Aleksandrın ətrafına 20 nəfər yaxın adamı yığışmışdı. Cangüdənlər də,
Perdikka və bir neçə qoşun başçısı dəvət olunmuşdu. Aleksandr şən və sevincək
görünürdü.

O,

Yevripidin

“Andromeda”sından

parçaları

əzbər

söylədi,

məclisdəkilərin sağlığına badə qaldırdı. Elə bil ki, o, daxili hərarətini söndürmək
istəyirdi. Bəlkə də, həkim gördü ki, güclü malyariya başlayır.
Səhər Aleksandr saraya gəldi, lakin təkcə yorğunluq deyil, həm də qızdırma
hiss etdi. Adətinə görə çimdi və çörək yeməyə cəhd etdi. Lakin onun tutması
başladı, çimdiyi yerdə uzanmağa məcbur oldu, güclü qızdırma və isitməyə xas olan
tam gücsüzlük ona hücum edirdi. Tutma keçib gedəndə Aleksandr qalxa bilmədi
və onu təxti-rəvanda mehrabın yanına gətirdilər ki, adəti qurban versin. Sonra onu
yatağına gətirdilər, o, burada axşama qədər istirahət etdi. Axşam qoşun başçılarını
yanına çağırdı və ekspedisiyanı başlama qaydası haqqında dəqiq və aydın
göstərişlər verdi. Dördüncü gün ordu, beşinci gün isə donanma yürüşə başlamalı
idi. Donanma ilə yürüşə çar özü də yollanacaqdı. Görünür, tutma da təkcə gecə
qonaqlıqlarının nəticəsi olmayıb, Şərqin malyariyasının simptomu idi. Bu təhlükəli
xəstəlik hesab olunmurdu.
Qaranlıq düşəndə onu Fəratın sahilinə aparmağı əmr etdi. Burada
Nabuhodonosorun yay sarayı var idi. Sərinlikdən bir qədər özünü yaxşı hiss etdi.
Sabahısı gün o, qalxa bilmədi, yatağında qaldı, yanına kiminsə gəlməyini qadağan
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etdi. Qoşun rəislərini o biri səhər gəlməyi təyin etdi, güman etdi ki, özünü yaxşı
hiss edəcəkdir. Lakin axşamın sonunda ikinci tutma baş verdi. Görünür çar ən ağır
növ olan tropik malyariya ilə xəstələnmişdi. Bütün gecəni o, yatağında çabalayırdı.
Səhər açılanda tutma keçdi, Aleksandr vanna qəbul etdi. Sonra o, dəniz qüvvələri
komandanı Nearxı qəbul etdi və planın qüvvədə qaldığını bildirdi. Sonrakı gün
daha güclü tutma baş verdi. Bu xəstəliyin sonu üçün həlledici rol oynadı.
Aleksandr özü də bunu hiss etdi. Qızdırmada olanda vanna qəbul etdi və qoşun
başçılarını yanına çağırdı. Yenə müddətlər təsdiq edildi. Axşam çarı çimməyə
gətirdilər. Tutma keçmişdi, lakin xəstənin ümumi vəziyyəti yaxşılaşmırdı. Sonrakı
gecə daha ağır oldu. Səhəri güclü qızdırma başladı. Xəstəni gölməçənin yanına
gətirdilər. Qızdırması azalanda orduda yeni təyinatlar barədə danışırdı. Sonrakı gün
o, özünü lap pis hiss etdi və qızdırmanın tutması başladı. O, saraya qayıtmaq istədi
və əmr etdi ki, ora qoşun başçıları gəlsin. Bu onun son əmri idi. Hər gün baş verən
malyariya tutmalarından çox zəifləyən çarın orqanizmi iki xəstəliyə müqavimət
göstərə bilmirdi. İkinci xəstəlik isə ya soyuqdəymə idi, ya da malyariyanın
yaratdığı leykemiya (ağ qan xəstəliyi) idi. Ona görə də hərarət kəsmirdi, xəstəyə
daim əzab verirdi. O birisi gün xəstənin gücü tükəndi. Aleksandrı saraya apardılar,
burada o, mürgülədi, lakin ayılanda zəiflikdən danışa bilmədi. O, hələ qoşun
başçılarını tanıyırdı. Perdikka xəstənin çarpayısının yanından uzaqlaşmırdı. Can
verən ona çar möhürü olan üzüyü verdi. Adamlar şübhələndi ki, sevimli çar artıq
ölmüşdür və bunu onlardan gizlətmək istəyirlər. Köhnə döyüşçüləri ölənin yanına
buraxdılar. Çar gözləri ilə onları salamlayırdı. Onun yer üzündə axırıncı gördüyü
öz sədaqətli döyüşçüləri idi. Səhərisi gün onun həyatının sonu gəldi. Hər şey
qurtardı - Ərəbistan ekspedisiyası da, qüdrətli hakimiyyət də, ilahi mənşəyə iddia
da, hər şeyə qalib gələn iradə də, təkrarsız yaradıcı başlanğıc da, dünyaya ağalıq
planları da, imperiya da. Sakitcə yatmış insan qalmışdı və o, heç vaxt bir daha
oyanmayacaqdı. 28 desidə axşam (təqribən 13 iyunda) Aleksandr öldü.
Aleksandr 33 yaşında öldü, 13 il çarlıq etdi və küləyin əsməsi ilə elə bil ki,
bütün Persiya çarlığını, Hindistanın və Balkanların bir hissəsini udan dünya
yanğını söndü. Aleksandrın sərkərdələri imperiya ideyasına danışıqsız xidmət
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etməkdən imtina etdilər. İmperiya öz hökmdarını itirmişdi və çar ailəsindən elə bir
adam yox idi ki, qalanlar ona tabe olsun. Barsinadan olan qanunsuz doğulmuş oğlu
Herakl beş yaşında idi və həddən çox yunan qaydasında tərbiyə olunmuşdu. İkinci
varis Filippin və Filinnanın qanunsuz doğulmuş oğlu, Aleksandrın qanbir qardaşı
Arridey idi. Ağlı kəm olan bu adamı iddiaçı hesab etmirdilər. Taxt-taca digər
mümkün iddiaçını Roksana ürəyinin altında gəzdirirdi, o, dünyaya dörd ay sonra
gələcək idi.
Makedoniya qaydası ilə taxt-tacın varisini qoşun ordusu təsdiq etməli idi.
Çarın ölümündən sonra əvvəlki ədavət daha da qızışdı. Qoşun Persiyada ələ
keçirilmiş xəzinənin bölünməsini tələb edirdi. Hamının hamıya qarşı mübarizəsi
başlandı. Aleksandrın ölümündən sonra Babilistanda yığışan bütün silahdaşları bu
və ya digər dərəcədə öz şəxsi məqsədlərini güdürdülər. Ptolomey imperiyanı qoşun
başçıları arasında bölməyi və onu özünəməxsus “satrapiyalar federasiyasına”
çevirməyi təklif etdi. Qızğın mübahisələrdən sonra kompromiss qərara gəlindi:
Arridey atası Filippin adını qəbul edib imperiyanın başında duran çar rolunu
oynamalıdır. Roksananın oğlu həmhökmdar olmalıdır və həddi-buluğa çatanda
hakimiyyət ona verilməlidir. Antipatr Makedoniyanın canişini və ellin ittifaqının
muxtar strateqi, Perdikka Asiyanın xiliarxı (bu hərfi mənada minbaşı demək idi,
Aleksandrın çarlığı dövründə çarın ən yaxın köməkçisi, şərq hökmdarlarının
vəzirinə uyğun gələn vəzifə idi), Krater isə Arrideyin saxta olaraq malik olduğu çar
tacının və hakimiyyətinin mənafelərinin müdafiəçisi vəziyyətində idi. Satrapiyalar
qoşun başçıları arasında bölünmüşdü. Ən yaxşısını, varlı və coğrafi vəziyyətinə
görə demək olar ki, müstəqil olan Misiri Ptolomey götürmüşdü, Frakiya Lisimaxa,
Hellespont yanındakı Frigiya Leonnata çatmışdı. Antiqonun payına Böyük Frigiya
düşmüşdü, müstəqillik qazanmış Kappadokiyanı Yevmen almışdı. Qalan
satrapiyalar digər qoşun başçıları arasında bölünmüşdü. Aleksandrın ölümündən
sonra dövlət quruluşu belə idi, bunu əslində quruluşsuz adlandırmaq olardı. Faktiki
olaraq güclünün hüququ qoyulmuşdu. Yeni ellinist dövlət hüququ yalnız iki onillik
sonra meydana gəldi. Babildə yaranmış dövlət quruluşunun dağılmasının səbəbi
daha çox onunla əlaqədar idi ki, onun aydınlığı və dəqiqliyi yox idi. Yeni
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satrapların və mərkəzi hökumətin qarşılıqlı münasibətlərində aydınlıq yox idi.
Bundan istifadə edən Perdikka öz adından yeni satraplara əmrlər verirdi, lazım
gələndə onları dəyişdirirdi. Perdikka Aleksandrın özünün rolunu oynamağa
başladı.
Antipatrın siyasəti isə ona yönəlmişdi ki, hərbi xadimlər arasında sülhü
qoruyub saxlasın. Lakin Aleksandrın anası, Epirdə olan Olimpiada Perdikkanın
tərəfinə keçəndə və ona öz qızı Kleopatranı ərə verməyi təklif edəndə Antipatrda
təkbaşına hakimiyyətə açıqca meyl yarandı. Perdikka Aleksandra məxsus olan
sərkərdə qabiliyyətinə malik deyildi. 321-ci ildə o, özünün qoşun başçıları
tərəfindən öldürüldü. İmperiyanın idarə olunması ahıl yaşlı Antipatrın əlinə keçdi.
O, Makedoniyaya Arridey, Roksana və artıq doğulmuş körpə Aleksandrla gəldi.
Beləliklə, nəhəng imperiya yenidən Makedoniyadan idarə olunmağa başladı. Lakin
Asiyanın idarə olunması və oradakı satraplar üzərindəki nəzarət Antiqonun əlində
idi, Ptolomeyin dövründə isə Misir ümumiyyətlə müstəqillik qazandı.
Antipatr imperiyanın idarə sükanını ələ keçirdikdən iki il sonra – 319-cu ildə
öldü. Yeni böhran başladı və bu çar ailəsinin və bütün imperiyanın məhvinə səbəb
oldu. Ahıl yaşlı Antipatr öz oğlu Kassandrın böyük kədərinə səbəb olan hərəkət
edib məhdud qabiliyyətli ordu başçısı olan Poliperxonu öz varisi, çar ailəsinin
mühafizəçisi və dövlətin regenti etdi. Makedoniyalılar ona tabe olmaqdan imtina
etdilər. Ona qarşı incimiş Kassandrı müdafiə edən Antiqon və Ptolomey qalxdı. Bu
vaxt Poliperxon Aleksandrın anası Olimpiadanı öz həmhökmdarı etdi. İndi də
Filippin adrıcılları ilə Olimpiadanın tərəfdarlarının kəskin mübarizəsi başlandı.
Hələ Perdikka dövründə mübariz Kipiana Filippin qanunsuz qızlarından biri
olan öz qızını Arrideyə ərə verdi. Bu özbaşınalığına görə o, həyatını qurban verdi.
Ancaq onun qızı Yevridika Perdikkanın ölümündən sonra Arrideyi, deməli, həm də
dövləti idarə edirdi. O, ordunu Antipatra qarşı qaldıra bilmişdi. Antipatrın
ölümündən sonra isə Arrideylə birlikdə Kassandrın tərəfinə keçmişdi. Aleksandrın
məğrur anasının ordusu Makedoniyaya hücum edəndə heç bir müqavimət görmədi.
Olimpiada Yevridika və onun ərini tutub zəncirlə qandalladı. Onları zindana
saldılar, sonra Arridey öldürüldü, Yevridika isə 317-ci ildə özünü öldürdü.
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Makedoniyalılar dəhşətlə və hiddətlə epirli qadından üz çevirdilər. Kassandr elə bir
cəhd göstərmədən Makedoniyanı tutdu, Olimpiadanı əsir götürdü və 316-cı ildə bu
qadınla və Aleksandrla əlaqədar olan hər şeyi məhv etməyə başladı. O, nəhayət
Aleksandrdan qisas almaq imkanı əldə etdi, bu fikrə isə çarın yanına elçi kimi
özünün səfəri vaxtı gəlmişdi. Onun əmri ilə qoşun yığıncağı Olimpiadanı ölümə
məhkum etdi, Roksananı kiçik oğlu ilə əvvəlcə dustaq etdi, 309-cu ildə isə onların
qətlə yetirilməsi əmrini verdi. Barsina və onun oğlu da Poliperxonun fitnəsinin
qurbanı oldu.
On beş il ərzində təkcə çar ailəsinin üzvləri deyil, çarın bir çox silahdaşları
da məhv oldular. Biri döyüşdə ölümünü tapdı, digəri qatilin əlindən öldü, üçüncüsü
qoşun yığıncağı tərəfindən ölümə məhkum edildi. Aleksandr ordusunun yalnız
kiçik hissəsi vətənini gördü, bu Kraterin başçılıq etdiyi veteranlar idi. İmperiya bir
neçə hissəyə bölündü. Aleksandriyada olan Ptolomey Misirdə və ona həmsərhəd
olan torpaqlarda qüdrətli imperiya yaratdı. Suriyada və Kiçik Asiyada hakimiyyəti
ələ keçirən Antiqon onu başqa torpaqlara da yaymaq istədi. Şərqi, Babildən Selevk
idarə edirdi. Frakiyada Lisimax möhkəmləndi, Makedoniyanı isə qaniçən Kassandr
idarə edirdi. Kiçik Aleksandrın qətlindən sonra onların hamısı bir-birinə qarşı
düşmənçiliyi davam etdirməklə çar titulu qəbul etdilər. Çəkişmələr davam edirdi.
Onların qurbanı 301-ci ildə İps yaxınlığındakı döyüşdə Antiqon, 286-cı ildə isə
Lisimax oldu. 281-ci ildə Selevk Makedoniyanı tutmaq cəhdi vaxtı öldürüldü.
Nəticədə Makedoniya Antiqonun varislərinin əlinə keçdi, Kiçik Asiyada isə Kiçik
Attalid çarlığı yarandı. Yeni dövlətlərin paytaxtları – Attalidlərin iqamətgahı olan
Perqam, Selevkidlərinki – Antioxiya, Ptolemeylərinki – Aleksandriya Aralıq
dənizinin sahillərində salınmışdı. Tarixi inkişafda da Kiçik Asiya, Suriya, Misir ön
plana çıxdı. Bu isə bütünlüklə Filippin planlarına uyğun idi və onun həyata
keçirilməsinə Parmenion çalışırdı.
Aleksandrın silahdaşlarının çoxu iranlı arvadlarından ayrıldılar, onlar
Filippin millətçi xəttinə, Aristotel dünyagörüşünə qayıtdılar, axırıncıya görə
yunanlar və makedoniyalılar hökmran xalqlar hesab olunurdu. Şərq xalqları isə
təbəə vəziyyəti ilə kifayətlənməli idilər. Makedoniyalılar sayca az olduqlarından
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yunanlarsız öz vəziyyətlərini möhkəmləndirə bilməzdilər. Dil və mədəniyyət
cəhətincə onlar yunanların içərisində əridilər. Beləliklə, Filippin ideyası qalib
gəldi. Aleksandr isə öz dövrünü bir əsr, ən azı isə yarım əsr qabaqlamışdı.
Aleksandr təkcə siyasi xadim deyildi, həm də mütəfəkkir-novator idi. Aleksandrın
siyasi istəkləri vaxtından qabağa qaçsa da, fəlsəfə sahəsində onun baxışları dövrə
uyğun gəlirdi. Bütövlükdə isə Aleksandrın hərtərəfli şəxsiyyəti tarixin göy
qübbəsini işıqlandıran parlaq ulduza bənzəyir.
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Hannibal
Miladdan əvvəl 247-182-ci illərdə yaşamış böyük Karfagen sərkərdəsi və
dövlət xadimi Hannibal, Hamilkar Barkanın oğlu idi. Uşaq olarkən atası ona
Romaya əbədi düşmən olmaq andını içdirmişdir. O, Hamilkarın və Hasdrubalın
başçılığı altında İspaniyada hərbi xidmət etmiş, sərkərdə kimi isə 221-219-cu
illərdə Cənubi İspaniyanın çox hissəsini zəbt etmişdi. İkinci Puniya müharibəsində
(218-202-ci illər) İtaliyaya şimaldan cəld və gözlənilmədən müdaxilə etməklə
Romanı tutmaqdan yan keçdi və Roma qoşunlarını bir neçə ağır məğlubiyyətlərə Titsinidə, Trebiya çayı üstündə (218-ci il), Trazimində (217-ci il) və Kannda (216cı il) uğratdı. İtaliyada Roma müttəfiqləri üzərində qələbə çalmaqda uğursuzluğa
uğrayan və üstəlik Karfagenin köməyindən məhrum olan və onun ciddi maneəsilə
üzləşən Hannibal, Roma məğlub edilməmiş kimi qalan bir vaxtda – 203-cü ildə
Afrikaya çağırıldı. O, burada Stsipionun başçılıq etdiyi Roma ordusunun
müdaxiləsi ilə üzləşməli idi. 202-ci ildə Zamada qəti məğlub olan Hannibal
müharibədən sonrakı dövrdə siyasi reformalar həyata keçirməklə məşğul oldu.
Lakin ona qarşı müxalifət qalxdıqda könüllü surətdə sürgünə yollandı. Əvvəlcə
Suriyaya, sonra Krit adasına, nəhayət Vifiniyaya getdi. Burada o, romalılara əsir
düşməmək üçün özünü öldürdü.
Hannibal Puniya müharibələrinin tarixində ən məşhur sərkərdə və ən parlaq
qələbələr müəllifi olmaqla yanaşı, bu dövrün ən faciəli qəhrəmanlarından biridir.
Miladdan əvvəl III əsrin əvvəlindən o vaxtkı dünyanın ən böyük iki dövlətinin –
Karfagen

və

Roma

arasındakı

“dünya”

ağalığı,

başqa

sözlə

Pireney

yarımadasından Fərat çayına qədər, Qara dəniz yanından Saxaranın bəhrə
verməyən səhralarına qədər ərazi üzərində hakimiyyət üstündə rəqabəti, bu
müharibələrin bir-birinin ardınca başlanmasına səbəb oldu. Bu “dünya” ağalığına
nail olmaq üçün birinci növbədə Aralıq dənizi üstündə hakimiyyətə malik olmaq
lazım idi və iki böyük rəqib bu dənizi sonralar leksikona düşmüş qaydada desək öz
“gölünə” çevirmək istəyirdi. Birinci Puniya müharibəsi miladdan əvvəl 264-cü ildə
başlayıb 241-ci ildə romalıların dəniz döyüşlərindəki qələbəsi ilə başa çatmışdı.
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Müharibənin belə adlanması Karfagenin həm də Puniya adlanması ilə əlaqədar idi
və rəvayətə görə bu şəhər-dövlətin həmin müharibələrdən yeddi əsr əvvəl və ya
m.ə. 825-ci ildə Aralıq dənizinin Asiya sahillərindəki qüdrətli Finikiya dövlətindən
gələn adamların saldığı güman edilir və buna görə də əhali özünü finikiyalılar və
ya puniyalılar adlandırırdı. Bu müharibədən əvvəl, m.ə. III əsrin əvvəllərində artıq
Karfagen Şimali Afrikanı, Siciliyanı (Sirakuza istisna olmaqla), Sardiniya və
Cənubi İspaniyanı tutmuşdu və Aralıq dənizi ətrafının qüdrətli dövlətinə
çevrilmişdi. Özünü o dövrün ən güclü dövləti hesab edən Roma buna sakit
seyrçiliklə baxa bilməzdi. Roma birinci müharibəni məğlubiyyətlə başa çatdırsa da,
Karfagen böyük dövlət olaraq qalırdı və rəqabətin kimin xeyrinə həll olunması hələ
başa çatmamışdı. Belə vəziyyət sonrakı iki müharibənin başlanmasına və
Karfagenin tənəzzülünə yol açmaqla, sonuncu məğlubiyyət dəhşəti ilə seçildi və
onun yer üzündən silinməsi səhnəsi ilə başa çatdı.
İkinci Puniya müharibəsi m.ə. 218-ci ildə başlayıb, bütünlüklə sülh
müqaviləsinin bağlanması ilə 201-ci ildə başa çatdı. Bu müharibədə də Roma qalib
gəldi, Karfagen öz böyük dövlət statusunu itirdi, bu dəniz dövləti güclü hərbi dəniz
donanması ilə vidalaşmalı oldu. Lakin bu müharibənin rəmzi rolunu, həm
qələbələri ilə tarixə düşən, həm də acı məğlubiyyəti ilə müharibənin alçaldıcı
şərtlərlə başa çatmasına yol açan Hannibal oynayır. Hərbi istedadına görə bəlkə də
Hannibal heç bir məğlubiyyətin acısını dadmamış, özündən əvvəl və sonra gələn
dahi sərkərdələri – Aleksandr Makedoniyalını və Qay Yuli Sezarı özündən irəli
buraxırdı. Lakin onun m.ə. 216-cı ildə Kann yaxınlığında Roma ordusunu nisbətən
kiçik qüvvə ilə darmadağın etməsi dünya hərb tarixini bəzəyən parlaq
qələbələrdən, hərb istedadının zəfərini nümayiş etdirən az sayda hadisələrdən
biridir. Hannibal həm də bir şəxsiyyət kimi bir sıra qeyri-adi keyfiyyətlərə malik
idi. O, çox cavan vaxtı sərkərdə qabiliyyətini üzə çıxarmışdı, yürüşdə adi əsgər
həyatını yaşayırdı, soyuqqanlı və fiziki cəhətdən dözümlü idi, hərb sənətinin
sirrlərinə yaxşı bələd idi, onda inadkarlıq, öz məqsədlərinə çatmaq üçün axıra
qədər getmək istəyi ilə yanaşı əxlaqi normalara məhəl qoymamaq, qəddarlıq və
məkrlilik xüsusiyyətləri də var idi. Tarixçi Tit Livinin göstərdiyi kimi, elə bil ki,
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təbiət onun xarakterini böyük işlər üçün – tabe olmaq və əmr etmək üçün
yaratmışdı. O, təhlükə anında gecə böyük cəsarət göstərirdisə, təhlükənin özündə
böyük müdriklik nümayiş etdirirdi. Heç bir əzab-əziyyət onun bədənini yora, onun
ruhuna qalib gələ bilmirdi. Eyni qaydada səbrliliklə o, istiyə və soyuğa dözürdü,
özünün yeməyini və içməyini təbii ehtiyac qaydasında müəyyən edirdi, həzz
almağa qətiyyən əhəmiyyət vermirdi. O, gecə və gündüzə fərq qoymadan oyaq
qalmaq və yatmaq üçün vaxt seçirdi. İşdən artıq qalan vaxtını istirahətə sərf edirdi.
Özü də nə yumşaq yorğan-döşəkdə, nə də sakitlikdə. Çox vaxt onun hərbi plaşına
bürünüb torpağın üstündə əsgərlər arasında yatdığını, postda və qarovulda
dayandığını

görürdülər.

Geyimindən

heç

nə

onu

öz

həmyaşıdlarından

fərqləndirmirdi. Onu yalnız silahına və atına görə tanımaq olardı. Onun bu çox
sayda igidlikləri nəhəng qüsurları ilə tarazlanırdı. Bu qüsurlara insafsız qəddarlıq,
puniyalınınkından da betər xəyanət, heç nəyin həqiqət və müqəddəs olmaması,
Allahlar qarşısında heç bir qorxu hiss etməməsi, anda sədaqətin və heç bir
vicdanlılığın olmaması daxil idi. Onun məkrliliyi hədd tanımırdı. Düşmən tərəfinə
keçən əsgərlərinə münasibətdə xüsusi qəddarlıq və hiyləgərlik göstərirdi. O, yaxşı
başa düşürdü ki, onun düşərgəsində Roma casusları vardır. Buna görə də o, elan
edirdi ki, həmin fərarilər onun əmri ilə hərəkət etmişlər və düşmənin plan və
niyyətlərini aşkara çıxarmalıdırlar. Romalılar fərarilərin qollarını kəsib onları
Hannibala verirdilər.
Hannibal çox tayfadan olan və çox dilə malik olan əsgərlərdən düzəldilmiş
orduya başçılıq edirdi. Hətta çox dil bilən adamların qolunda tutuquşu şəkili
çəkirdilər və həmin adamlar müxtəlif tayfaların nümayəndələri arasında
tərcüməçilik edirdilər. O, həm də ədəbiyyatçı kimi tanınmışdı, yunan dilində bir
neçə kitab yazmışdı. Bəzi tarixçilər onun şəxsi keyfiyyətlərini tərifləyərək
göstərirdilər ki, qadın şirnikdirməsi qarşısında o, möhkəm dayana bilərdi. Bir belə
əsir qadınların arasında – tarixçi Yüstin yazırdı ki, onun afrikalı mənşəyinə də
şübhə etməyə başlayırsan. Özünü mülayim aparan Hannibal müxtəlif tayfalardan
düzəlmiş orduya komandanlıq edərkən bir dəfə də olsun aldadılmanın və
satqınlığın qurbanı olmamışdı. Tarixçi Polibi də onun hərb xadimi kimi
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üstünlüklərinə xüsusi diqqət verir. Sərkərdə məharətinə, igidliyinə və döyüş
həyatına bu adamın uyğunlaşmasına kim tərif deməyə bilər? Bu vaxtın uzunluğunu
da nəzərə alsaq, böyük və kiçik döyüşlərə, mühasirəyə, şəhərlərin xəyanətinə, çətin
şəraitlərə, bütün fikrin və əməlin nəhəngliyinə diqqət versək, bu tərif artacaqdır.
İtaliyada Roma əleyhinə 16 il müharibə aparan Hannibal heç vaxt qoşununu döyüş
səhnəsindən özü aparmamışdı. Lakin öz hakimiyyəti altında saxlayaraq, onları bir
sükançı kimi özünə qarşı buntdan və öz aralarındakı toqquşmalardan çəkindirməli
idi. Axı onun ordusu nəinki bir tayfadan, heç bir xalqdan da deyildi. Onlar muzdlu
əsgərlər

olmaqla

o

dövrün

Aralıq

dənizi

ətrafında

yaşayan

xalqların

nümayəndələrinin ağlasığmaz qarışığından ibarət idi. Onları nə qanunlar, nə
adətlər, nə də dil birliyi birləşdirmirdi. Belə rəngarəng tərkibli və çoxsaylı ordunu
bir komandanlıq altında birləşdirmək və bir iradəyə tabe etmək böyük müdriklik və
məharət tələb edirdi. Bura şəraitin də tez-tez dəyişilməsini, müharibə teatrının birbirinə bənzəməməsini də əlavə etsək, Hannibalın ordudan daha çox quldurları
andıran belə çoxsaylı dəstəni idarə etməsi təəccüb doğurmaya bilməz. Axı
Odisseyin dəstəsində və ya arqonavtlar arasında da mübahisələr başlayırdı və bu az
qala bütün böyük planı böyük də təhlükə altında qoyurdu. Onun ordusu o qədər
güclü və döyüşkən, özü isə təbiət tərəfindən elə möcüzəli sərkərdəlik qabiliyyəti ilə
mükafatlanmışdı ki, o zamankı dünyanın istənilən yerində daha böyük və davamlı
qələbələr çala bilərdi. Bədbəxtlikdən o, nəzərlərini Romaya tikdi, burada qələbə
zirvələrini fəth etsə də, daha qüdrətli olan dövlətə nəhayət məğlub olmaq qismətini
yaşadı.
Lakin Polibi Kiçik Stsipionun dostu və pərəstişkarı olduğundan, Romanın
düşməni olan Hannibalın eyiblərini də qeyd etməyi unutmur, ancaq başqalarından
fərqli olaraq şişirtməyə getmir, özünü xeyli təmkinli aparır. O, göstərir ki, bəziləri
Hannibalı qəddar, bəziləri tamahkar hesab edir. Çünki elə güman edirlər ki, bəzi
adamlar özünü xoşbəxtlikdə və hakimiyyətdə biruzə verir, başqaları isə əksinə
məhz bədbəxtlik anında öz ləyaqətlərini daha parlaq nümayiş etdirir. Ona görə də
o, Hannibalın öz dostlarının, yaxud da siyasi zərurətin təsiri altında etdiyi
əməllərinə “adi” ölçüdən yanaşmamağı tələb edir. Ona görə də Hannibalın
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xarakteri barədə danışmağın çətin olduğunu göstərir. Onun əməllərinə həm
ətrafının, həm də işlərin vəziyyətinin təsirini nəzərə almamaq olmaz. Elə buna
görədir ki, vətənində Hannibalın pulpərəst, Romada isə qəddar olduğunu
vurğulayırdılar. Ancaq həmin amillərin təsirini çox böyütmək, onun öz əməllərinə
görə şəxsi məsuliyyətini kölgə altına salmaq təşəbbüsü kimi qiymətlənə bilər. Belə
olan halda Hannibalı yalnız qüsurlar rəmzi kimi xarakterizə etmək də, düşmən
təbliğatının o vaxtlar yaratdığı dəhşətli haləni “qızıl sikkə” kimi qəbul etmək
səhvinə gətirib çıxara bilər. Bu qüsurlarında da o, öz dövrünün məhsulu idi,
özündən əvvəl və sonra gəlmiş yunan və Roma kolleqalarından elə bir ciddi
qaydada fərqlənmirdi. Axı elə müasir dövrlərdə olduğu kimi, qədim dövrlərdə də
müharibə özünün məhdud qanunlarından kənara çıxıb soyğunçuluq, zorakılıq,
viran qoymaq və xalqları əsarət altına almaq və cürbəcür vəhşilik vasitəsinə
çevrilirdi. Məgər o dövrki dünyanın ən abad və gözəl şəhəri olan Karfageni oda
vermək, xarabalığa çevirmək Hannibalın hansısa qəddarlığından az idimi?
Bədbəxtlikdən Hannibal barədə danışılanda həmişə şişirtməyə yol verilir, Romaya
nifrət edənlər onun istedadına vurğunluqla söhbət açır, bəziləri isə onu məğlub
etmiş Romanın şərəfini yüksəltmək üçün onu heybətli rəqib kimi təqdim edir,
digərləri isə onun üzərində qəti qələbə çalan – Zama yanındakı döyüşü udan Böyük
Stsipionu

göylərə

qaldırmaq

üçün

Hannibalı

məğlubedilməzlik

haləsinə

bürüyürlər.
Bütün bu böyük fikirlər və qiymətlər amplitudasında bir həqiqət inkar edilə
bilinmir ki, öz vətənindən kənarda və ondan heç bir kömək almayan Hannibal
romalılar üzərində elə qələbələr çalmışdı ki, bunlara görə onun istedadını
Aleksandr Makedoniyalının hərb dühası ilə müqayisə edirlər. Bir də onun bəxti
onda gətirmişdir ki, onun qələbələri parlaqlığı ilə faciəli məğlubiyyətini də kölgədə
qoyaraq, onu unutdura bilmişdir. Hannibalın adı daim çaldığı qələbələrlə yada
salınır. Çox vaxt onun məğlubiyyəti diqqətdən yayınır. O dövrün bütün
hadisələrinə, Roma tarixinə Hannibalın vurduğu damğa bu günə qədər öz rəngini
və aydınlığını itirməmişdir. Axı böyük şəxsiyyətlər tarixi prosesin gedişinə təsir
göstərməklə ona müəyyən düzəliş verirlər. Hannibal Romanın qapısını kəsəndə
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romalılar belə dəhşət hissi keçirməsəydilər, bəlkə də belə tez birləşib
vətənpərvərlik hissi ilə alovlanmazdılar. Bəlkə də Hannibalın real təhlükəsini
romalılar görməsəydi, onlar orduya, hərb sənətinə belə ciddi fikir verməzdilər.
Sonralar hərbi islahatlara əl atmazdılar, nəhayət, belə qüdrətli və əslində rəqibi
olmayan böyük imperiya yaratmazdılar. Onlar zəiflikdən meydana gələn
məğlubiyyətin acısını dadmışdılar və miladdan əvvəl V əsrdə qallar romalılara
etdiyi ayıqlaşdırma təsirini, indi Hannibal daha qorxulu şəkildə təkrar etmişdi.
Hannibalın romalıların başının üstünə asdığı Damokl qılıncı onları xülyalardan
uzaqlaşdırdı, təhlükənin gözünün içinə baxmağa məcbur etdi. Karfagenin
bütünlüklə tarixi tərk etməsində öz “xidmətləri” olan Hannibal, həm də Romanın
qüdrətinin böyüməsinə əsaslı “köməklik” göstərdi. Romalılar qalların şəhərə daxil
olub Kapitoliyə çıxmasını, etruskların Romanı mühasirədə saxlamasını unutsalar
da, Kanndakı məğlubiyyəti heç vaxt unutmurlar. Kann xatirəsi Romanın
məğrurluğunu nə qədər alçaldırsa, Hannibalın sərkərdə dühasını bir o qədər
böyüdür və əlçatmaz edir.
Bütün zəfərlər, acı məğlubiyyət və dəhşətli sonluq öz başlanğıcını sadə bir
ritualdan götürmüşdü. Doqquz yaşlı uşaq atasının təhriki və israrı ilə mehrab
qarşısında and içirdi, bu and onu sönməyən şərəfə də çatdırdı, ömrünün son
dəqiqəsinə qədər müşayiət də etdi.
Miladdan əvvəl 247-ci ildə Karfagenin böyük hərbi və siyasi xadimi
Hamilkar Barkanın ailəsində oğlan uşağı doğuldu, bu Hannibal idi. Bu ailə
Karfagen kübarlığına mənsub idi və bu nəsil özünün şəhərin əfsanəvi banisi olan
Elissanın silahdaşlarından birinə gedib çıxdığını deyirdi. Uşağın adı da çox
yayılmış puniyalı adı idi və Hannibal “mənə qarşı mərhəmətli” mənasını verirdi. O,
doğulanda Karfagen I Puniya müharibəsində Romanın qələbəsini onun əlindən
çıxartmaq istəyirdi.
Tir şəhərindən çıxan adamlar Karfageni m.ə. 825-ci ildə salmışdılar və iki
əsr sonra artıq bu şəhər Aralıq dənizi ticarətinin ən mühüm mərkəzlərindən birinə
çevrildi. Karfagenin faydalı coğrafi vəziyyəti onun bu regionda ağalıq iddialarının
yaranmasına səbəb oldu. Siciliyadakı, Liquriyadakı və Pireney yarımadasındakı
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yunan kolonistləri ilə, həmçinin qədim ispan dövləti Tarteslə qızğın mübarizədə
Karfagenə, etrusklarla ittifaqda Tartesi məhv etmək, Şimali Afrika, Siciliya,
Sardiniya və Pireneydəki Finikiya koloniyalarını öz ətrafında birləşdirmək
müyəssər oldu. Karfagenlilərə məxsus olan torpaqlarda ən ağır vəziyyət Şimali
Afrikanın yerli əhalisinin – liviyalılarınkı idi. Liviyalılar ağır vergilər ödəyirdi.
Karfagen siyasi həyatında qoşunların formalaşma sistemi mühüm rol
oynayırdı. Burada çoxdan xalq könüllülərindən imtina edilmişdi və Puniya
ordusunun əsasını muzdlu hərbi hissələr təşkil edirdi. Bunun zəifliyi göz
qabağındadır: muzdlu döyüşçülər vətən uğrunda deyil, ideya uğrunda deyil, maaş
üçün, məğlub olmuşları qarət etmək üçün vuruşurdular. Belə orduya yalnız
qalibiyyətli

yürüşdə

bel

bağlamaq

olar,

çətinliklər,

məğlubiyyətlər,

məhrumiyyətlər, maaşın verilməsinin gecikməsi onları olduqca etibarsız edirdi.
Hannibalın belə bir ordunu tabelikdə saxlaması nisbi intizamla yanaşı, İtaliyadakı
parlaq qələbələrlə əlaqədar idi, yeni uğurlara bəslənən ümidlə əlaqədar idi. Lakin
burada Hannibal şəxsiyyətinin rolunu və təsirini azaltmaq olmaz. Çünki o, əsgərlər
arasında olduqca populyar idi.
Karfagen aristokratiyası içərisində də birlik yox idi. Onun ayrı-ayrı
qruplarının iqtisadi vəziyyətindəki fərqlərin mövcudluğu, bu parçalanmanı
yaratmışdı. İri torpaq mülkiyyətinə sahib olan Puniya varlıları aktiv siyasətin
aparılmasını heç də arzu etmirdi. Onları Karfagenin böyük dövlət olması da o
qədər maraqlandırmırdı. Həm də müharibələrin onlar üçün əlavə xərc çəkməyə
səbəb olacağını da unutmurdular. Aristokratiyanın digər qrupu isə iri tacirlərdən
ibarət idi. Onların rifahı bütünlüklə Aralıq dənizi ölkələri və ondan kənarda olan
ölkələrlə dəniz ticarətindən asılı idi. Onlar o vaxtkı məlum dünyada Puniya ticarət
monopoliyasının qoyulmasını Karfagenin xarici siyasətinin əsas məqsədi hesab
edirdilər. Başqa sözlə, əgər rəqibləri məhv etmək və ya tabe etmək zəruriyyəti
nəzərə alınsa, söhbət “dünya” dövlətinin yaranmasından gedirdi. O vaxtkı dünyanı,
oykumenanı əhatə edən bir dünya dövləti yaratmaq lazım idi və Karfagenin onun
mərkəzi kimi nəzərdə tutulurdu. Bu vəzifəni də Hamilkar Barka və Hannibal həll
etməyə girişmişdi. Bu yolda isə onlar Roma ilə üz-üzə gəldilər.
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I Puniya müharibəsinin (264-241-ci illər) başlanğıcından, onun nəticəsi həll
edilmişdi. İlk illərdə Sirakuza çarı II Hieron Puniya müttəfiqliyindən Romanın
tərəfinə keçdi, bu yolla Karfagen siyasi izolyasiyaya məruz qaldı. Karfagen təkcə
dəniz qüvvələri ilə qələbə əldə edə bilməzdi. Romalılar ikinci dəniz döyüşündə
qalib gəlib, Puniya donanmasının yarısını və ya 50 gəmini batırdı. İndi romalılar
Karfageni Afrika torpağında təslim etməyə cəhd etməli idi. On üç illik
mübarizədən sonra 262-ci ildə mövcud olan vəziyyətə qayıtdılar və bu heç də
romalılara qəti qələbələr yaxınlaşdırmırdı. Bu vaxt, 247-ci ildə Siciliyada Karfagen
donanmasına Hamilkar Barka komandan təyin edildi, elə bu vaxt da onun oğlu və
Romanın daha təhlükəli düşməni olan Hannibal doğuldu.
Barka – “ildırım” ləqəbini daşıyan Hamilkar hələ gənc vaxtı öz üzərinə
Roma ilə müharibənin nəticəsi üçün məsuliyyəti götürmüşdü. Yeni vəzifəsi ona
dövlətdə bütün hakimiyyəti ələ keçirməyə yol açmışdı. Lakin Karfagendən ayrı
salınan Hamilkar Barka bir döyüşdə də (Eqatada) məğlub edildikdə, ona Roma ilə
sülh müqaviləsi bağlamaq tapşırıldı. O, şəraitə boyun əyməli oldu. Karfagenlilərin
sülh təklifi romalıların ürəyindən idi, çünki xəzinə boş idi. Hamilkarın təklifi
sevinclə qəbul olundu. Roma tərəfindən danışıq aparan Katul tələb etdi ki,
Hamilkarın döyüşçüləri Siciliyanı silahsız tərk etsin. Hər adama adadan
getməmişdən əvvəl 18 denari verməli idilər, lakin onlar iqo deyilən alçaldıcı
şərtdən azad oldular. Hamilkar çalışırdı ki, Karfagenin döyüş qabiliyyətinə xətər
toxunmasın. Romalılara karfagenlilər 20 il ərzində 2200 gümüş Evbeya talantı
verməli idilər, bütün əsirləri qaytarmalı idilər. Özəl əllərdə olan karfagenli əsirlər
isə satın alınmalı idi. Karfagenə İtaliya ərazisindən muzdlu əsgər toplamaq
qadağan olundu. Məğlub Karfagen Siciliyadan bütünlüklə əl çəkdi. Romalılar
təzminatı artırıb 3200 talanta çatdırdılar və bu məbləğ on il müddətində ödənməli
idi. 241-ci ildə bu sülh imzalandı və Hamilkar Barka istefa verdi.
Bu vaxt Hannibalın beş yaşı var idi. O, atasının igidlikləri barədəki
əhvalatların dillərdə gəzdiyi bir mühitdə yaşayırdı. Hamilkar romalıları məğlub və
məhv etməyi çox arzulayırdı. Bu hisslərini və ehtirasını o, oğlanları Hannibala,
Hasdrubala və Maqona da təlqin etmişdi. Romadan ağızdan ağıza onun sözləri
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gəzirdi ki, öz oğlanlarını romalılar üzərinə qızışdıraraq, şirlər kimi tərbiyə edirdi.
Bunun apofeozu isə doqquz yaşlı oğlanın and içməsi oldu. 237-ci ildə Hamilkar
Barka öz fəaliyyətini İspaniyaya keçirmək istədi və oğlundan onunla Pireney
yarımadasına getmək istəyib-istəmədiyini soruşdu. “Hə” cavabını eşitdikdə, ata
Hannibalı mehraba gətirdi və onu Romaya əbədi nifrət bəsləyəcəyi barədə and
içməyə məcbur etdi. Bu hadisə gələcək sərkərdənin yaddaşında dərin iz qoydu.
Vətənindən qaçandan sonra Selevkid dövlətinin çarı III Antioxun sarayında bu
yaşlı adam ona xüsusi ehtiram göstərməklə yanaşı, onun xəyanətkar olmasına
inandırmaq üçün dəridən qabıqdan çıxan romalılarla görüşdürdükdən sonra,
Hannibal ondan şübhələnən çara öz uzaq uşaqlığının andını söylədi. Bu and onun
həyatını işıqlandıran mayak və onu faciəyə aparan tale qisməti oldu. Bu andla elə
bil ki, onun uşaqlığı da başa çatdı. Əsgər düşərgələrində düşmənə qarşı yürüşlərdə
Hamilkar Barkanın oğlu möhkəmlik universiteti keçməli, atasının ardıcılına və
onun fikirlərinin varisinə çevrilməli idi.
Hamilkar Barka İspaniyaya yürüş etməyi təsadüfi seçməmişdi. Bu ölkə
finikiyalılara yaxşı tanış idi və onlar Pireney yarımadasında iri ticarət-sənət
mərkəzləri olan şəhərlər salmışdılar. İspaniya həm də İtaliyaya müdaxilə üçün
yaxşı platsdarm idi. Hamilkar on il ərzində İspaniyada Karfagen ağalığının
dairəsini genişləndirdi. İspaniyanın qarət edilməsi Hamilkar Barkaya böyük qazanc
gətirdi, o, bu gəlirdən əsgərlərinə də paylayırdı. İspaniyanın cənubunda Barkanın
hərəkətləri Pireney yarımadasındakı yunan koloniyalarının təbii narazılığına səbəb
olurdu və onlar müdafiə üçün Romaya müraciət etdilər. Burada Roma ilə Karfagen
arasında danışıqlar başladı və onların arasında nüfuz zonasının sərhədi İber çayı
müəyyən edildi. Çəkiclə zindan arasında qalan yunan şəhərləri öz siyasi
müstəqilliyindən bu dəfə Romanın xeyrinə əl çəkdi. Hamilkar Gelina şəhərini
tutmağa cəhd edəndə, puniyalılar şəhərin müttəfiqlərinin qəfil zərbəsinə dözə
bilməyib,

qaçmağa

başladı.

Hamilkarın

oğlanları

döyüş

mövqelərində

olduqlarından onlar üçün təhlükə yarandı. Bu təhlükəni aradan qaldırmaq üçün
Hamilkar zərbəni öz üzərinə qəbul etdi. Düşmən onu təqib edəndə o, çayda batıb
öldü. Bu vaxt onun uşaqları xilas edilib təhlükəsiz yerə köçürülmüşdü.
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Puniya qoşunlarının komandanlığını Hamilkarın kürəkəni Hasdrubal öz
üzərinə götürdü. Hasdrubalı “xalq” və karfagenlilər strateq elan etmişdi. Bu vaxt
Hannibalın 17 yaşı var idi və o, atasının ölümündən sonra qardaşları ilə birlikdə
İspaniyanı tərk edib, Karfagenə döndü. Atasının yanında o, sərkərdə və dövlət
xadimi kimi formalaşmağa başlamışdı. Öz təhsilinə görə də o, atasına borclu idi,
məhz atasının təsiri ilə o, yunan dili və ədəbiyyatı ilə tanış olmuş, yunan dilində
yazmağı öyrənmişdi. Lakin beş il sonra, 224-cü ildə o, İspaniyaya qayıtdı və
süvarilərə komandanlıq etməklə, yeznəsinin rəhbərliyi altında hərbi xidmətini
keçməyə başladı.
Hasdrubal bu vaxt Akra Levkedə böyük qüvvə toplamışdı – 200 fili, 50 min
təcrübəli piyadası və 6 min süvarisi var idi. O, Hamilkarın həlak olmasının
baiskarları olan orissləri darmadağın etdi. O, çox sayda oriss şəhərlərini tutdu. O,
Pireney yarımadasında Karfagen ağalığının sərhədlərini xeyli genişləndirdi və
onun siyasi uğurları romalıları ciddi narahat edirdi. İberdən cənuba olan bütün
ispan əraziləri faktiki olaraq Karfagenin əlində idi. Bu vaxt Karfagen dövləti öz
üzərinə heç bir formal təəhhüd götürməmişdi.
221-ci ildə Hasdrubal ovda bir kelt tərəfindən öldürüldü. Bu qul ağasının
edamına görə Karfagen strateqindən qisas almışdı. Onun ölümündən sonra vaxt
itirmədən İspaniyada olan Puniya ordusu Hannibalı özlərinin baş komandanı elan
etdi. Bir qədər sonra Karfagen Xalq yığıncağı və şura bu seçkini təsdiq etdi.
Burada təəccüblü bir şey yox idi, Hannibalın mənşəyi bu qərarda heç də kiçik rol
oynamamışdı. Atasının və yeznəsinin yaratdığı ordu, heç şübhəsiz, onu müdafiə
etməli idi. Burada Hannibalın siyasi mövqeyi də mühüm rol oynadı. O, Romanın
barışmaz düşməni kimi tanınmışdı. O, Karfagendə olan dostlarının yadına
hakimiyyəti ələ keçirdikdə, romalıların düşməni olacağı barədəki andını salmışdı.
Köhnə döyüşçülər onun şəxsində gənc Hamilkarın onların yanına qayıtdığını
güman edirdilər. Doğrudan da o, atasına çox oxşayırdı. Lakin tarixçi Livinin
yazdığı kimi, o, başqalarının xoşuna gələn xüsusiyyətlərindən atasına bənzəməyin
rolunu xeyli azaltdı və müxtəlif işlərə yararlı olduğunu – tabe olmağa və
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komandanlıq etməyə qadir olduğunu göstərdi. İlk addımlarından Hannibal sübut
etdi ki, onun tərəfdarları öz seçimində yanılmamışlar.
Hannibal hakimiyyətə gələndə onun 26 yaşı var idi. İspaniyada
karfagenlilərin

ağalığı

onun

sələflərinin

xidmətləri

hesabına

xeyli

möhkəmlənmişdi. Onun özünün də İberiya dünyası ilə əlaqəsi möhkəmlənmişdi, o,
Karfagenə müttəfiq olan Kastulona şəhərindən olan iberiyalı qızla evlənmişdi.
Yeni Puniya komandanı özünü elə göstərirdi ki, elə bil ki, Roma ilə müharibə
məsələsi artıq həll olunmuşdur və ona həvalə edilmişdir. Onun fəaliyyət dairəsi
kimi isə İtaliya təyin edilmişdir. Ona görə də o, romalıların müttəfiqi olan Saqunta
hücum etmək və bununla Romanı birbaşa münaqişəyə cəlb etmək niyyətini
gizlətmirdi. 220-ci ilin yazında o, Duris çayının orta axınında məskunlaşmış
vakkeyaların mühüm şəhərlərini tutdu. Sonra o karpetanlara qalib gəldi. Beləliklə,
Karpetaniya da Karfagenin hakimiyyəti altına keçdi. Bu döyüşdə (Taq çayı
yanındakı döyüş adlanır) Hannibalın qeyri-adi taktiki qabiliyyəti, cəsarətli qərar
vermək bacarığı, ilk anda hökmən məğlubiyyət vəd edən yerin xüsusiyyətlərini öz
xeyrinə çevirməklə, müharibə qanunlarına məhəl qoymaması üzə çıxdı. Puniya
komandanı düşməni özü üçün ən əlverişli şəraitlərdə vuruşa cəlb etdi və qalib
gəldi.
Bu hadisədən sonra Hannibalın Pireney yarımadasındakı siyasətinin
bilavasitə məqsədi Saqunt şəhərini tutmaq oldu. Saqunt dəniz ticarətindən və
əkinçilikdən çox varlanmışdı. Bu var-dövlətdən daha çox Hannibalı bu şəhərin
üzərinə yürüşə cəlb edən, onu tutduqdan sonra şimala doğru hərəkət etmək
məqsədi cəlb edirdi. Roma Saquntun itirilməsi ilə heç vaxt barışmazdı və bu,
Roma hökumətini Karfagenə müharibə elan etmək labüdlüyünə gətirəcəkdi. Bircə
tələsmək lazım idi ki, Roma legionları Saquntun köməyinə gəlib çatmasın ki,
Hannibal İspaniyada müharibəyə sövq edilməsin. Ona Pireneydəki işləri
yekunlaşdırmaq və sonra İtaliyanın işğalına yollanmaq lazım idi. O, hiyləgərliyə əl
atdı ki, formal olaraq Karfagen-Roma müqavilələrinə xətər dəyməsin, bunun üçün
Saquntla qonşu İberiya tayfaları arasında toqquşmalar yaratdı. O, Saqunta elə şərti
qəbul etdirmək istəyirdi ki, şəhər Karfagenin tabeliyinə düşsün, həm də Romaya
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müharibə elan etmək üçün formal bəhanə verilməsin. Bu göstərdi ki, Hannibal
təkcə istedadlı sərkərdə deyildir, həm də məharətli siyasi xadimdir. Hannibal
Karfagen şurasını da öz qərarlarını qəbul etməyə sövq edirdi. Burada o,
sərkərdədən daha çox mürəkkəb avantyura oyunu aparan siyasətçi kimi özünü
aparırdı. Saqunta qarşı ona hərəkət sərbəstliyi verməklə Karfagen şurası, hamının
yaxşı anladığı kimi Roma ilə müharibə barədə əvvəlcədən qərar vermiş oldu.
Beləliklə,

Hannibalın

əl-qolu

açıldı.

Lakin

saquntlular

Karfagenin

ali

hakimiyyətini tanımaqdan imtina etdilər. Hannibal onlarla danışığı kəsdi,
saquntluları öz düşərgəsindən qovdu, Saquntun ərazisinə girdi, onun ətrafını viran
qoydu və qoşunlarını üç yerə bölüb şəhəri mühasirəyə aldı.
Hannibal Saqunta hücuma hazırlaşanda, saquntlular Romanı ispan işlərinə
qarışmağa həvəsləndirmək üçün coşqun diplomatik fəaliyyət başladılar. Romalılar
Hannibaldan Saquntdan geri çəkilməyi və İber çayını keçməməyi tələb etdilər.
Vaxtilə Hasdrubalın andında bu nəzərdə tutulmuşdu. Elçilərə cavab verən
Hannibal romalıları Saquntun işlərinə qarışmaqda məzəmmət edirdi, onlar yerli
kübarlardan bir neçəsini edam etmişdilər. O, deyirdi ki, karfagenlilər intiqam
alınmamış

bu

cinayətləri

cavabsız

qoya

bilməzlər.

Hannibal

Saquntun

mühasirəsinə 219-cu ildə başladı. Şəhərdən kənara çıxan saquntlular Hannibal
qoşunlarına ciddi zərbə vururdu, komandan özü bu toqquşmaların birində ağır yara
almışdı və bu mühasirəçilər arasında panika yaratmışdı. Sonra o, şəhər divarlarının
bir neçə yerdə dağıdılmasına girişdi və birdən üç qüllə böyük səs-küylə uçdu.
Lakin puniyalılar şəhərlilərin müqavimətini dəf edə bilməyib, geri çəkildilər. Bu
vaxt yenidən Roma elçiləri gəldilər.
Roma senatı siyasi vəziyyəti müzakirə edib, İspaniyaya elçilər göndərməyi
qərara aldı ki, onlar hansı nəticə ilə gəlsələr, bundan sonra qəti qərar qəbul edilsin.
Onlar Saqunta getməyi, Hannibaldan şəhərdən öz qoşunlarını geri çəkməyi və o,
bu təklifi rədd etsə, Karfagenə yollanmağı və köhnə italik qaydasına uyğun olaraq
müqaviləni pozduğuna görə cəzalandırılması üçün Hannibalın verilməsini tələb
etməyi tapşırdılar. Hannibal elçilərin gəldiyini eşitdikdə cəsarətli bir addıma əl atdı
və onları qəbul etmədi. Bu təhqir danışıqların pozulmasına gətirib çıxardı.
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Hannibal həm də vətənindəki Barkid qrupunun rəhbərlərinə məlumat göndərdi ki,
onlar əvvəlcədən hazırlaşsınlar. Karfagen şurasında yalnız Barkidlərin köhnə
düşməni Qannon romalıların tələbini müdafiə etməyə cəhd etdi, lakin heç kəs ona
fikir vermədi.
Bütünlükdə Karfagenə səfər romalılara uğur gətirmədi. Karfagenlilər
Saquntu öz təbəələrinə qarşı qanunsuz hərəkətlərdə ittiham etdilər və müharibənin
saquntlular tərəfindən başlandığını iddia etdilər. Roma elçiləri bu cavabla geri
döndülər. Elə bu vaxt Saquntun mühasirəsi yeni fazaya daxil oldu. Bir qədər
istirahətdən sonra karfagenlilər yeni məntəqələrdə hücuma keçdilər. Divarların
uçan yerlərindən karfagenlilər yenə şəhərə daxil oldular və oradakı yüksəkliyi
tutdular. Şəhərin taleyi həll olundu. Saquntlular nə qədər gözləsə də, Roma
qoşunları gəlib çıxmadı. Şəhərdən çıxan hər kəs yalnız paltarını götürməli və
qalibin müəyyən etdiyi yerdə məskunlaşmalı idi. Onlara nə tale hazırlandığını
eşidən saquntlular özlərinin qızıl və gümüş şeylərini tonqala atdılar ki, onlar
düşmənə qismət olmasın. Adamların çoxu özünü də tonqala atırdı. Hannibal bütün
yaşlı şəhərliləri öldürməyi əmr etdi, lakin qaliblər az yaşlı uşaqlara da aman
vermirdilər. Şəhər Puniya kolonistləri ilə məskunlaşdırıldı. İndi şimala, İtaliyaya
yol açılmışdı.
Karfagen hökumətinin saquntluların işinə qarışmaqda Romanın hüququnun
inkarı barədə rəsmi cavab hazırlananda, elçilər onlara verilən tapşırığın ikinci
hissəsinin icrasına keçdilər. Karfagen hökuməti ya şəhərə hücumun günahkarlarını
verməli və bununla özünün bu qanunsuzluğa qatılmadığını sübut etməli, yaxud da
özlərinin bu cinayətin iştirakçıları olduğunu etiraf etməli idilər. Bu vaxt patetik bir
səhnə baş verdi. Elçi Kvint Fabi Maksim toqasının ətəyini əlinə elə yığdı ki, burada
çökək əmələ gəldi və dedi: “Burada biz sizə müharibə və ya sülh gətirmişik,
onlardan sizə uyğun gələnini seçin!” İclasda sədrlik edən Suffet qışqırdı:
“Onlardan özün arzu etdiyini ver!” – “Mən sizə müharibə verirəm” – deyə Fabi
cavab verdi, toqasını aşağı saldı və yığıncaq iştirakçılarının ucadan “Qəbul edirik!”
qışqırıqları altında yoldaşları ilə birlikdə buranı tərk etdi.
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Hannibal öz məqsədinə nail olmuşdu. Pireney yarımadasındakı bir sıra
əməliyyatlarla, xüsusən Saquntun mühasirəsi və işğalı ilə o, romalıları məcbur etdi
ki, 218-ci ildə Karfagenə müharibə elan etsinlər. İndi o, İtaliyaya yürüşə hazırlaşa
bilərdi. Yeni Karfagendəki qaldıqları qışı buna hazırlığa sərf etdi. İtaliyaya
ekspedisiya əsgərləri qorxuzurdu, yol olduqca uzun və təhlükəli idi. Yolda onlar
vəhşi barbar tayfaları ilə qarşılaşmalı idilər. Belə rəvayət vardır ki, Hannibalın
dostlarından biri olan Monomax ləqəbli adam ciddi surətdə inandırırdı ki, İtaliyaya
çatmağın yeganə yolu əsgərləri insan ətini yeməyə öyrətməkdir və ona nail
olmaqdır ki, onlar bu qidaya adət etsinlər. Hannibal guya ki, şüurlu qaydada öz
döyüşçülərini adam yeməyə öyrədirdi. Burdan da “kannibalizm” məfhumu
meydana gəlmişdir. Yəqin ki, bu ittiham daha çox Roma siyasi təbliğatının
məhsullarından biri idi və Hannibala qarşı düşmənçiliyi qızışdırmaq məqsədini
güdürdü.
İspaniyadakı Puniya qoşunlarına komandanlığı isə Hannibal öz qardaşı
Hasdrubala tapşırdı. İtaliya yürüşünə 90 min piyada və 12 min süvari götürəcəkdi.
Əsgər toplantılarında, Hannibal özünün necə onlara verilməsi barədəki romalıların
həyasız tələblərindən, İtaliyanın necə məhsuldar və varlı ölkə olmasından, yol
üstündəki qalların – Romanın köhnə düşmənlərinin ona necə dostcasına
yanaşmalarından danışırdı. O gələcək müharibəni əsgərlərinə bahalı ov arxasınca
aparılan yüngül gəzinti kimi təqdim edirdi.
Romalılar müqavimət göstərməyə hazırlaşırdılar. Lakin Roma ordusu
piyadalar üzrə 1,5 dəfə, süvarilər üzrə 2 dəfə sayca kiçik idi. Onlar Qalliyada şəhər
divarları tikməyə başladılar. Lakin artıq 218-ci ilin yazı başlamışdı və Hannibal öz
hazırlıqlarını başa çatdırıb dəniz sahili ilə gedərək İber çayını keçdi. Qalliyaya
daxil olduqdan sonra Hannibalın elçiləri təkrar-təkrar onlara deyirdi ki, o,
Qalliyaya düşmən kimi deyil, dost kimi gəlmişdir və qallar istəyirsə öz qılınclarını
yalnız İtaliya ərazisinə girdikdə qınından çıxara bilərlər. Hannibalın Şimali
İspaniya və Qalliya ilə uğurlu irəliləməsi Şimali İtaliyadakı Roma mülkiyyətinə
birbaşa təhlükə yaradırdı. Alp dağlarını keçərkən Hannibal bu çətin yürüşə çox
diqqətlə hazırlaşırdı. Nəhayət, puniyalılar İtaliyaya yol açan dağ keçidinə gəlib
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çıxdılar. Burada Hannibal iki günlüyə düşərgə qurdu, əsgərlər çətin və təhlükəli
aşağı enmədən əvvəl istirahət etməli idilər. Lakin qüvvələri tam bərpa etmək
Hannibala müyəssər olmadı. 7 noyabra açılan gecə qar yağdı. Soyuqlar başladı.
Səhər tezdən Hannibal yola düzəlməyə əmr etdi. Əsgərlər elə bil ki, həvəssiz,
yavaş-yavaş gedirdi. Bu vaxt dəstədən ayrılıb irəli çıxan Hannibal dağların
zirvəsindən dağ sistemini əhatə dən Pad vadisindəki məhsuldar çölləri olan
İtaliyanı göstərdi. Tarixçi Livi onun nitqinə bu sözləri aid edir: İndi onun
döyüşçüləri təkcə İtaliyanın deyil, həm də Romanın divarlarını aşıb keçəcəkdir.
Varlı və həm də müdafiə olunmayan kimi görünən ölkənin qarət edilməsi
Hannibalın əsgərlərinə yeni qüvvə verirdi. Onlar dar, dik, qarla örtülü və sürüşkən
cığırla dağdan aşağı düşürdülər, kiçik bir ehtiyatsız hərəkət edən kimi, adam
uçuruma yuvarlanırdı. Adamlar buzun üstü ilə sürüşürdü, atlar irəli gedə bilmirdi.
Bu keçid sonralar Puniya sərkərdəsinin şərəfinə Hannibal keçidi adlandı.
Hannibalın qoşunları ilə birlikdə Alpı 37 fil də keçirdi.
Karfagen ordusunun Şimali İtaliyaya daxil olması siyasi şəraiti dəyişdirdi və
bu Romanın xeyrinə deyildi. Roma komandanlığı əvvəlcə öz rəqibini lazımınca
qiymətləndirmirdi. Roma sərkərdəsi Stsipion güman edirdi ki, heç vaxt Hannibal
Alpı keçməyə cəsarət etməz və əgər belə ağılsız addımı atsa, hökmən məhv
olacaqdır.
Hannibal İtaliyaya böyük ordu gətirdiyi kimi, ağır da itkilər verirdi. O,
buraya 20 min piyada və 6 min atlı gətirmişdi, bəzi tarixçilər isə 4-5 dəfə artırılmış
rəqəmlər barədə məlumatlar verir.
İndi Roma ordusuna Stsipion başçılıq edirdi. Hannibal bu sərkərdə barədə o
qədər yüksək fikirdə deyildi və bu məsələdə ciddi səhvə yol verirdi. Stsipion
romalıların yadına I Puniya müharibəsindəki qələbəni, Hannibalın müqaviləni
xəyanətkarcasına pozmasını və vətənin üstünü almış təhlükəni saldı. Puniya
əsgərlərinə isə xəbərdarlıq etmək lazım idi ki, onları ya qələbə, ya da ən yaxşı
halda əsirlik gözləyir. Hannibal da heç nəyi gizlətmədən bu perspektivi öz
əsgərlərinə İtaliyaya qədəm basanda demişdi. Hannibal əsgərləri açıqca təsəvvür
etməliydilər: qalib gəlmək və ya ölmək, onlar üçün digər çıxış yolu yox idi.
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Döyüş əməliyyatları Titsin çayı üzərində başladı. Süvari döyüşü başlandı,
sonra döyüşə piyadalar girdilər. Lakin romalılar arasında panika başlandı, Stsipion
özü yaralandı. Stsipionu onun həddi-buluğa çatmamış oğlu – Hannibalın gələcək
qalibi, eyni ilə atasının adını daşıyan Publi Karneli Stsipion xilas etdi. Hannibalın
romalılar üzərində ilk qələbəsi onun üçün müstəsna əhəmiyyətə malik idi. Burada
Karfagen süvarisinin üstünlüyü özünü göstərdi. Lakin bu qələbə heç də Hannibalı
qane etmirdi.
Trebi çayı üzərindəki döyüşdə Hannibala qarşı yeni sərkərdə - Semproni
vuruşurdu. Karfagenlilər yenə qalib gəldilər, lakin bu dəfə daha böyük itki verdilər.
Pis hava onlara ağır zərbə vurdu, adamlar ölürdü, atlar yıxılırdı, bütün fillər öldü.
Lakin Trebi üzərindəki qələbə Hannibala Tsizalp Qalliyasını verdi və burada
məskunlaşan tayfalar onun tərəfinə keçdi. Buradan Mərkəzi İtaliyaya – Etruriyadan
keçməklə Romaya yol açılırdı. Bu Romada panikaya səbəb oldu. Semproni isə
əvvəlcə hökumətdən və xalqdan fəlakətin həqiqi miqyasını gizlətməyə cəhd etdi.
O, Romaya xəbər göndərdi ki, döyüş baş verdi, lakin pis hava qalib gəlməyə mane
oldu. Lakin tədricən Roma həqiqəti bildi – karfagenlilər Roma düşərgəsini tutmuş
və onlara bütün qallar qoşulmuşlar. Bu xəbər Romada böyük həyəcan yaratdı.
Günbəgün Hannibalın Romaya yaxınlaşması gözlənilirdi və xilasa heç bir ümid
qalmırdı.
Hannibal yaz başlananda Etruriyaya girməyə cəhd etdi ki, yerli əhalini öz
tərəfinə cəlb etsin. Lakin Apennin dağlarını keçəndə onları tufan haqladı,
karfagenlilərin dəstəsini xeyli seyrəltdi. Hannibal əsir götürdüyü Roma
müttəfiqlərini inandırırdı ki, o, yalnız Romaya qarşı vuruşmaq üçün İtaliyaya
gəlmişdir. O, əsir romalıları yarıac vəziyyətdə saxlayırdısa, müttəfiqlərə
mərhəmətlilik göstərirdi, heç bir haqq almadan onları evlərinə göndərirdi ki,
həmvətənlərini karfagenlilərə birləşməyə sövq etsinlər. Hannibalı həm də özünün
qall müttəfiqlərinin əhval-ruhiyyəsi ciddi narahat edirdi. O, xəyanətdən, hətta öz
həyatına sui-qəsddən qorxurdu. Tarixçi Polibinin yazdığına görə o, təmiz
“finikiya” hiyləgərliyi tətbiq edirdi: tez-tez müxtəlif yaşlara uyğun gələn parikini
və paltarını dəyişirdi, onu çox vaxt hətta öz silahdaşları tanıya bilmirdi. Hannibalın

142

belə təşviş üçün əsası var idi. Qallar Roma ilə müharibəni razılıqla qarşılasa da,
döyüşlərin uzun müddət öz ölkələrində getməsindən narazı idilər.
Yeni kampaniyanı başlamaq üçün romalıların müşahidəsi altında olmayan
yeganə yol seçildi və bu zəhərli qazlar verən keçilməz bataqlıqdan keçirdi. Arno
çayı daşdığından orada suyun səviyyəsi qalxmışdı. Hannibalın bu planı çox
çətinliklər vəd etsə də, strateji cəhətdən düzgün idi və sərkərdəyə qəfillik faktoru
kimi mühüm üstünlük qazandırdı. Hannibal bataqlıqdan keçəndə yeganə sağ qalan
filin belində idi. Rütubətdən, zəhərli bataqlıq qazlarından, yuxusuzluqdan onun
gözləri şişmişdi və müalicə olunmağa nə vaxtı, nə də imkanı olmadığına görə o, bir
gözünü itirdi. Bütün bunlara baxmayaraq o, Etruriyaya gəldi. Trazimen gölünün
yanındakı döyüşdən sonra o, Adriatik dənizinin sahilinə çıxdı və demək olar ki, iki
illik müharibənin nəticəsi barədə Karfagen şurasına məlumat göndərdi. Bu
müddətdə həmin məlumat ali hakimiyyət orqanına onun ilk məruzəsi idi. Bu vaxt
ona hərbi kömək lazım idi və onu almağa ümid edirdi.
Trazimen gölü yanındakı məğlubiyyət romalılarda böyük qorxu yaratdı.
Senat diktatura məsələsini Xalq yığıncağının müzakirəsinə çıxardı, çünki
konsullardan biri həlak olmuş, digəri isə şəhərdən kənarda idi. Kvint Fabi Maksim
diktator seçildi. Qaydaya görə diktator öz əmri ilə özünə köməkçi – süvari rəisini
təyin edirdi. Bu dəfə Xalq yığıncağı diktatorla yanaşı həmin vəzifəyə də seçdi və
süvari rəisi müəyyən müstəqillik əldə edən Mark Munitsi Ruf oldu. Əvvəllər Fabi
ilə Munitsi arasında fikir ayrılığı yox idi, lakin sonralar Munitsidə Fabinin siyasi
xəttinin düzgünlüyünə şübhələr yarandı. Fabi qətiyyətli addımlara əl atdı.
Roma hökumətinin hər şeydən əvvəl Fabinin qətiyyətli hərəkətləri Hannibalı
yenidən, artıq dördüncü dəfə vuruşlardan əvvəlki vəziyyətə gətirib çıxardı. Fabi
yenə də baş döyüşdən qaçdı və həmin dövr üçün adi olmayan taktikaya – düşməni
kiçik toqquşmalarla taqətdən salmaq metoduna əl atdı. Buna görə də ona Kunktator
– “ləng” ləqəbi verilmişdi. Bu Romaya açıq üstünlük verirdi – Hannibal ordusu ilə
müqayisədə onun maddi resursları tükənməz idi, həm də canlı qüvvə sarıdan
üstünlük onun tərəfində idi. Hannibal romalıların ruhdan düşdüyünü, müharibənin
qurtardığını desə də, Puniya sərkərdəsi ürəyində qorxurdu ki, romalılar böyük
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bədbəxtliklərdən sonra nəhayət onun özünün istedadına və hərbi ustalığına bərabər
sərkərdə tapmışlar. Diktator Fabi öz legionları ilə Hannibalı izləyir, bir an da olsun
onu gözdən qoymurdu. Karfagenlilər düzənliyə düşəndə Fabi onları yüksəklikdən
müşahidə edirdi. Hannibalın bütün ümidlərinin əksinə olaraq Fabi iri döyüşdən
qaçırdı. Bütün qələbələrinə baxmayaraq, İtaliyanın bir şəhəri də hələ Hannibalın
tərəfinə keçməmişdi. Hannibal bir dəfə quru odundan çoxlu məşəl düzəltdirdi və
onlar Falerna çöllərindən oğurlanıb gətirilmiş öküzlərin buynuzuna bağlandı. Belə
2 min öküz romalıların olduğu təpəliyə tərəf qovuldu. Gecənin qaranlığında Puniya
döyüşçüləri bu buynuzunda məşəl yanan öküz sürüsünü yüksəkliyə qovdu. Alovun
görünüşündən və yanan buynuzlarının və başlarının dəhşətli ağrısından dəli olan
öküzlər ətrafa dağılışdı. Məşəllərdən kollar od tutdu. Lakin qorxudan hər iki tərəf
döyüşə başlamadı.
Fabinin strateji planı Hannibalı çətin vəziyyətə salmışdı. Karfagen qoşunu
taqətdən düşürdü, Cənuba keçmək planı da baş tutmamışdı. O, Karfagen şurasına
kömək barədə xahiş edəndə, bu gülüşlə qarşılanmışdı. Çünki sərkərdə təsdiq edirdi
ki, o, düşməni məğlub etmişdir, həm də qalib kimi doğma şəhərinə qarət etdiklərini
göndərmək əvəzinə yeni adamlar və pul tələb edirdi. Görünür Hannibalın vəziyyəti
o qədər ağır idi ki, ona düşmən olan qrup, onun bu xahişini rədd edə bilmişdi.
Lakin Fabinin də strategiyası Romada dərin narazılıq törətmişdi. Fabini cinayətkar
lənglikdə, az qala satqınlıqda ittiham edirdilər. Onun köməkçisi Munitsiyə
gəldikdə o, nə igidliyi, nə də döyüş məharətinə görə Fabiyə bərabər deyildi.
Diktatorun sakitliyinə və mərdcəsinə təmkininə qarşı süvari rəisinin qorxaq
əsəbiliyi, prinsipsizliyi dururdu. Minutsidən fərqli olaraq Fabi şərəfli, intizamlı,
möhkəm və hakimiyyətə itaət edən adam idi, lakin ona şübhə ilə yanaşanlar da az
deyildi. Romalılar və karfagenlilər əsirləri adama adam qaydasında dəyişirdilər.
Daha çox əsir geri alan tərəf onların hər biri üçün iki funt yarım gümüş verməli idi.
Romalılara karfagenlilərə olduğundan artıq 247 adam qayıtdı, lakin senat onlara
görə pulu verməyi ləngidirdi. Bu vaxt Fabi Romaya öz oğlu Kvinti göndərdi,
Hannibalın toxunmadığı torpaqlarını satdı və öz vəsaitindən həmin verilməli
məbləği ödədi. Munitsi isə açıqca Fabini ləyaqətsizlikdə və qorxaqlıqda ittiham
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edirdi. O, Fabini ləngiyən deyil, tənbəl, ehtiyatlı deyil, qorxaq adlandırırdı.
Ləyaqətlərə oxşar nöqsanları onun ayağına yazmaqla özünü yüksəltmək, ali olanı
isə alçaltmaq istəyirdi. O, sözdə Romanın tənəzzülünə görə hüzn keçirdiyini qeyd
edərək, İtaliyanın viranə qoyulmasına yol verildiyini, keçmiş Roma enerjisinin və
qətiyyətinin itirilməsini göstərirdi. Fabiyə qarşı çıxaraq o, deyirdi ki, silahı götürüb
vadiyə düşmək və düşmənlə üz-üzə vuruşmaq lazımdır. O, kinayə ilə deyirdi ki,
Roma cəsarəti və fəaliyyəti ilə yüksəlmişdi, qorxaqların ehtiyatlılıq adlandırdığı
ləngliklə yüksəlməmişdir. Fabi isə ona məsləhət görürdü ki, öz qoşunlarını məhv
etməsin, lakin Munitsi bu sözlərə heç bir əhəmiyyət vermirdi. Munitsinin bir
ağılsız əməliyyatından sonra ordu ağır məğlubiyyətlə üzləşmək təhlükəsi
qarşısında qalanda Fabi demişdi ki, hətta hər şey düz olsaydı (yəni Munitsi guya
qələbə çalsaydı), o, onun uğurundan məğlubiyyətinə görə daha çox qorxur. Fabi
deyirdi ki, yaxşı sərkərdə üçün bəxt gətirmək əsas deyil, başlıca məsələ ağılın və
düşüncəliliyin hakim kəsilməsidir, şöhrətdən daha çox vaxtında və biabır olmadan
ordunu qoruyub saxlamaq daha vacibdir, nəinki minlərlə düşməni öldürmək.
Fabinin strategiyasının mühüm nəticələrindən biri Hannibalı hərbi
təşəbbüsdən faktiki olaraq məhrum etmək idi və hadisələrin gedişi xeyli dərəcədə
Roma komandanlığının hərəkəti ilə müəyyən edilirdi. Hannibalın vəziyyəti
günbəgün pisləşirdi. O, hiyləgərliyə əl atmağı qərara aldı. Bu Kann yaxınlığındakı
döyüşdə özünü göstərdi. Hannibal qarşısına qoyduğu məqsədə çatdı. Karfagen
ordusunun say tərkibi 40 min nəfər idi və 10 min nəfərlik süvarisi var idi. Roma
ordusunda isə 80 min adam var idi. Karfagenlilər müstəsna əlverişli mövqe
tutmuşdu. Onların kürəyi küləyə tərəf idi, küləyin qaldırdığı qum və toz romalıların
üzünə vururdu. Döyüşü yüngül silahlı əsgərlər başladılar. Sonra Hannibalın qalliberiyalı süvarisi romalıların sağ flanqına hücum etdi. Düşmənin qovduğu
romalılar çay boyu qaçmağa başladılar. Piyadalar döyüşə girəndə Hannibalın qalliberiyalı əsgərləri geri çəkilib romalıları öz arxalarınca apardılar və onları
Karfagen döyüşçülərinin yerləşdiyi mövqeyə gətirib çıxardılar. Bu vaxt Liviya
piyadaları hər iki tərəfdən romalılara hücum etdi və onların arxasını bağladı. Roma
piyadası həlqədə qaldı. Sonra 500 Numidiya süvarisi gəlib guya romalılara təslim
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olduğunu bildirdi və bir qədər sonra gizlətdikləri qılınclarını çıxarıb arxadan
romalıların üzərinə cumdular. Döyüşün taleyi həll edilmişdi. Konsul Emili Pavel
öldürüldü. Romalılar qövsvari müdafiədə durmuşdular, bir-birinin ardınca əsgərlər
yıxılırdı. Polibinin məlumatına görə, 70 min romalı həlak olmuşdu, yalnız 3 min
adam qaçıb canını qurtarmışdı. Livinin məlumatına görə, Hannibal 8 min,
Polibinin yazdığına görə isə vur-tut 6 minə qədər adam itirmişdi.
Kann yanındakı parlaq qələbə müasirlərini sarsıtmışdı. Elə görünürdü ki,
İtaliya bütünlüklə Hannibalın hakimiyyəti altındadır. Buna baxmayaraq Roma hələ
təslim edilməmişdi və Hannibal qarşısında məsələ dururdu: sonra nə etməli? Onun
süvari komandanı Maharbal demişdi: “Əlbəttə allahlar bir adama hər şeyi vermir.
Hannibal sən qalib gələ bilirsən, ancaq qələbəndən istifadə etməyi bacarmırsan”.
Maharbal ona bir dəqiqə də itirmədən Romaya hücum etməyi məsləhət görürdü,
Hannibal isə tərəddüd edirdi, əməliyyatın nəhəngliyinə görə bir qərar verə bilmirdi.
Sonrası günü o, süvari rəisini yanına çağırıb dedi: “Əgər istəyirsənsə, mən atlılarla
səni göndərə bilərəm”. Maharbal buna belə cavab verdi: “Gecdir, artıq onlar
bilirlər”. Yəqin ki, Maharbal qəflətənlik effektinə bel bağlayırdı və doğrudan da
əməliyyat yalnız o vaxt uğurlu ola bilərdi ki, düşmənə dəhşətli məğlubiyyətindən
bir an da olsun özünə gəlmək imkanı verilməsin. Hannibalın həmin gün ləngiməsi
bir çox tarixçilərin qeyd etdikləri kimi, şəhəri və dövləti həqiqətən də xilas etdi.
Qəti qələbə yalnız Kanndan sonra Romaya birbaşa zərbə ilə əldə edilə bilərdi.
Kanndan sonra həqiqətən müharibənin gedişində dönüş nöqtəsi meydana gəlmişdi
və görünür Hannibal parlaq qələbənin bəhrələri ilə risq etmək istəməyərək və hərbi
əməliyyatların müəyyən planına malik olmadığından başlıca amili – strateji
təşəbbüsü ələ keçirə bilmədi və hər şeyi itirdi.
Hannibalın ilk addımları sübut edir ki, o, müharibəni qurtarmış, özünü isə
şübhəsiz qalib hesab edirdi. Hannibal əsirləri azad edəndə romalılara müraciətlə
demişdi ki, o, heç də romalılarla məhvedici müharibə aparmaq istəmir. Hannibal
istəyirdi ki, o, Romanı öz igidliyi və uğuru ilə məğlub etsin. O, əsirlərlə birlikdə öz
yaxın adamlarından biri olan Kartalonu Romaya göndərdi. O, Roma hakimiyyəti
ilə kontakta girib, onların sülh danışıqlarını başlamaq arzusunda olub-olmadıqlarını

146

öyrənməli idi. Lakin Roma diktatoru yarırəsmi elçini Roma ərazisindən qovmağı
tələb etdi. Katalonun missiyasının belə uğursuzluğu Hannibal üçün ilk və yəqin ki,
ən bəd simptom idi: Roma müharibəni uduzulmuş hesab etməkdən, Hannibalı qalib
kimi görməkdən və ondan aman və sülh diləməkdən imtina edirdi. Hannibalın
hesabı düz çıxmadı. Danışıqlar əvəzinə o, müharibənin yeni turuna hazırlaşmalı
idi.
Karfagenlilər Kann qələbəsi ilə bütün sahil zolağını və Böyük Yunanıstan
adlanan ərazini ələ keçirdilər. Hamı nəzərlərini karfagenlilərə tutmuşdu və ümid
edirdi ki, onlar asanlıqla Romanı da zəbt edəcəklər. Onlar Romaya xəyanət
etmişdilərsə, taleyin dönüşündə Hannibala da xəyanət edəcəkdilər. Venesiyada
Qay Terentsi Varron yanına Kapuyadan gəlmiş elçilərə mərdlik və cəsarət dərsi
verdi: “Romalılar hər şeyi – ordunu, ərzağı, pulu itirmişlər, belə ki, müttəfiqlərə
romalılara kömək etməkdənsə, onlarla birlikdə müharibəni aparmaq, ümumi vətəni
düşməndən qorumaq lazımdır... Düşmən, puniyalı... heç bir qanunu bilməyən insan
kimi yaşamağı bacarmayan, hətta insan dilinə də malik olmayan qoşuna başçılıq
edir. Təbiəti və xarakteri etibarilə qəddar və vəhşi olan bu adamları sərkərdə insan
bədənləri topasından körpülər və bəndlər tikməklə daha da qəddarlaşdırmışdır,
demək də adama pis gəlir, onları insan əti yeməyə öyrətmişdir”. Bu sözlərlə o,
kapuyalılarda Hannibala və onun ordusuna qarşı nifrəti qızışdırırdı. Hannibal isə
romalılardansa, onunla dostluğa üstünlük verən kapuyalılara minnətdarlığını
bildirib, vəd etdi ki, Kapuya tezliklə İtaliyaya başçılıq edəcək, başqa sözlə
Romanın yerini tutacaqdır, romalılar öz qanunlarını indi Kapuyadan alacaqdır.
Kapuya ilə ittifaqa baxmayaraq Hannibalın vəziyyəti ağırlaşırdı. Belə olan halda
Hannibal qardaşı Maqonu vətəninə göndərdi. Maqon əvvəlcə hər şeyi çəhrayı
rəngdə təsvir etdi, lakin sonra Hannibala əlavə kömək verilməsini, döyüşçülərə isə
ərzaq və pul göndərilməsini xahiş etdi. Lakin Hannibalın əleyhdarı olan Qannon
qəti olaraq müharibə əleyhinə çıxdı və Hannibalı romalılara verməyi təklif etdi.
Ona etiraz edildikdə dedi ki, Hannibalın əldə etdiyi qələbələr bəhrəsizdir. Qalib
yeni döyüşçülər, yenə ərzaq və pul tələb edir, elə bil ki, o, məğlub olmuşdur və heç
də qənimət ələ keçirməmişdir. Kömək barədə Hannibalın ümidləri doğrulmadı. 4
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min atlı və 40 fil ayrıldı, bunu dənizə çıxışı olmayan Hannibala çatdırmaq da çətin
idi.
Kann yaxınlığındakı məğlubiyyət xəbəri Romanı sarsıtmışdı. Keçmiş
diktator Fabi şəhərdə sakitliyi bərpa etməyin, qadınlara ictimai yerlərə gəlməyi
qadağan etməyi, qohumların yas saxlamağı kəsməyi, şəhərdən heç kəsi kənara
buraxmamağı, vətəndaşlara evlərində oturub öz yaxınlarının taleyi barədə məlumat
gözləməyi məsləhət gördü. Belə hərəkət etməyi qərara aldılar. Lakin Varronun
məktubu fəlakətin miqyası barədə daha dürüst təsəvvür yaratdı. Romada hər cür
bədbəxtliyin baş verəcəyi gözlənilirdi.
Karfagen ordusunun Kapuyada qışı keçirməsi Hannibalın ən ciddi strateji
səhvlərindən biri hesab olunur. Tarixçi Tit Livi Puniya ordusunun pozulmasını belə
qələmə alır: “O adamları ki, heç bir məhrumiyyət məğlub etməmişdi, bol rahatlıq
və həddən çox həzzlər məhv etdi və bu, onlar adət etmədiklərindən acgözlüklə
bunların üstünə atıldıqca, artırdı. İş burasında idi ki, yuxu, şərab və qonaqlıqlar,
fahişələr, hamamlar, bekarçılıq günbəgün daha cazibədar olurdu, bədəni və ruhu
elə zəiflədirdi ki, onları sonralar mövcud gücdən daha çox keçmiş qələbələr
müdafiə edirdi”. Kasinina şəhərində mühasirədə olan əhali və Roma ordusu isə bu
vaxt aclıqdan taqətdən düşərək dəri, ot və siçovulları yeyirdi.
Hannibal cənubdakı müharibə teatrında məqsədsiz yerdəyişmələrini edəndə
kampaniyada şəraitin inkişafına mühüm təsir göstərən iki hadisə baş verdi. Konsul
Fabi Maksim Kasininanı mühasirəyə aldı, karfagenli sərkərdə Qannon isə
Beneventuya yaxınlaşdı. Döyüş az sonra Karfagen düşərgəsinə keçdi. Romalılar
Qrakxın

başçılığı

altında

qalib

gəldilər.

Ümumiyyətlə,

bu

müharibədə

xəyanətkarlığa və barbar metodlarına tez-tez rast gəlinirdi və hər iki tərəf bu
məsələdə bir-birindən geri qalmırdı.
Sonrakı hadisələr içərisində mühüm məsələ bu idi ki, 212-ci ildəki İspaniya
kampaniyasında Roma ordularından birinə Publi Korneli Stsipion, digərinə isə
onun qardaşı Qney başçılıq edirdi. Publi Stsipionun vəziyyəti ağırlaşırdı.
Karfagenlilərə döyüşdə ona iki tərəfdən Numidiya atlıları və karfagenlilər hücum
etdilər. Döyüş vaxtı Publi Korneli Stsipion öldürüldü və onun ölümü nəticəni həll
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etdi, komandanlıqdan məhrum olan romalılar qaçmağa başladılar. Sonra Qney
Stsipion da döyüşdə öldü. İki qardaşın ölümü və Roma ordusunun darmadağın
edilməsi karfagenlilərə Pireney yarımadasının şimalına yolu açdı və İberdən
cənuba olan İspaniya yenidən karfagenlilərin əlinə keçdi.
211-ci il kampaniyasının başlanğıcında hərbi əməliyyatların mərkəzi Kapuya
oldu. Hannibal romalıları Kapuya divarlarından qova bilmədi. Sonra Romaya
yürüş etməyi qərara aldı. Dörd il keçdikdən sonra Hannibal nəhayət şərait
dəyişəndə bu qərara gəldi. Kanndan sonra Roma o dərəcədə müdafiəsiz idi ki, öz
legionlarını qullardan – könüllülərdən düzəltməyə məcbur olmuşdu. İndi Roma
kifayət qədər qüvvə toplamışdı. Senatorlardan biri Romanın müdafiəsi üçün
İtaliyada olan bütün sərkərdələri və qoşunları çağırmağı təklif etdi. Elə Hannibal
da bunu istəyirdi. Kvint Fabi Maksim ona etiraz etdi. Kapuya şəhərinin
mühasirəsini başlı-başına qoymağı o, cinayətkar hərəkət hesab edirdi. O, deyirdi:
“Məgər Kanndan sonra qalib kimi o, Romaya getməyə cəsarət etmədisə, indi
Kapuyadan kənara atıldıqda Romanı ələ keçirməyə ümid edə bilərmi? Romanın
mühasirəsi üçün deyil, Kapuyanı mühasirədən azad etmək üçün o, Roma üzərinə
gedir. Roma onda olan qoşunlar hesabına müdafiə ediləcəkdir”. Karfagen
işğalçılarının yaxınlaşması yenidən şəhərdə böyük təşviş doğurdu. Konsullar birbirinin ardınca legionlar təşkil edirdi. Hannibal Romaya lap yaxınlaşdı. O, şəhər
divarlarını və küçələrin düzülüşünü müşahidə edirdi. “Hannibal qapının
ağzındadır!” Elə bil ki, bütün İtaliya nəfəsini çəkib hadisələri gözləyirdi. Şəhərdə
panika başlandı, adamlar küçə döyüşlərini gözləyirdi. Sabahısı günü dolu ilə
birlikdə leysan yağış yağdı, hər iki tərəfin döyüşçüləri öz düşərgələrinə çəkildi.
Ertəsi günü həmin vəziyyət təkrar olundu. Deyilənlərə görə Hannibal qışqırmışdı
ki, Romanı ələ keçirmək üçün onun gah ağlı, gah da bəxti çatmır.
Hannibal iki xoşagəlməyən xəbər aldı. Birincisi, o, şəhərin divarları yanında
dayananda Roma hökuməti İspaniyaya əlavə döyüşçü qüvvəsi göndərmişdi.
Kapuya şəhərinin mühasirəsi də davam edirdi. İkincisi, Hannibal öyrəndi ki, onun
indi durduğu torpağın hüquqi mülkiyyətçisi Romada bu sahəni kiməsə adi qiymətə
satmışdır, onun həmin vaxt bu torpağa sahib olmasını alıcı vecinə də almamışdı.
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Romalılar Hannibala istədikləri təsiri göstərdilər. O, düşərgəsini xeyli araladı və
Apennin yarımadasının cənubuna yollandı. Romada Hannibalın geri çəkilməsini
möcüzə kimi qəbul etdilər. Roma yürüşü Hannibal üçün ağır hərbi-siyasi
məğlubiyyətlə nəticələndi, baxmayaraq ki, şəhər divarları yanında ciddi bir döyüş
getməmişdi. Kapuyanı da karfagenlilər taleyin ümidinə qoydular.
Stsipionun vəd etdiyini heç olmazsa oğlu həyata keçirdi, Hannibal isə
Romanı işğal etməyi vəd etmişdi, heç nə əldə edə bilmədi. Axı karfagenlilər Alpı
hansısa kiçik İtaliya şəhərinə görə deyil, Romaya görə aşmışdılar. Baxmayaraq ki,
Hannibala hələ 10 il İtaliya ərazisində vuruşmaq qismət oldu, müharibənin
nəticələri artıq müəyyən olunmuşdu. Kapuyanın süqutu Hannibalın müttəfiqlərinə
ən güclü təsir göstərdi. Roma komandanlığının Kapuya əhalisi ilə qəddarlıqla
davranması, Roma ilə ittifaqa xəyanət ehtiyatsızlığının həmin şəhərlərə nələrə başa
gələcəyini göstərirdi.
210-cu il kampaniyası da Hannibal üçün əlverişsiz başladı. Onun
“müttəfiqlərindən” çoxu Romanın tərəfinə keçirdi. İspaniyada da Puniya
komandanlığı, ümumən Barkidlər siyasəti ağır uğursuzluğa düçar oldu. Yeni
Karfagen romalıların əlinə keçdi, bu şəhər Pireney yarımadasında Karfagenin
dayaq nöqtəsi idi. Maqon bütün qarnizonu ilə təslim oldu. Oğul Stsipion FinikiyaPuniya koloniyalarının vətəndaşları kimi bütün əhali qarşısında özünü işğalçı kimi
deyil, Karfagen ağalığından xilaskar kimi təqdim edirdi. İtaliyada Tarentin
tutulması Hannibalın vəziyyətini bir qədər də çətinləşdirdi. İndi Hannibal və Fabi
öz rollarını dəyişdirmişdi. Yaz başlananda Hasdrubal kömək üçün Alpı keçdi. O,
Hannibala birləşməyə can atırdı. Neronla döyüşdə Hasdrubal həlak oldu.
Qardaşının ölümü Hannibal üçün ağır xəbər idi.
207-ci il kampaniyası Hasdrubalın həlak olması ilə Pireney yarımadasında
romalıların xeyrinə xeyli yüngülləşmişdi. Bir az sonra bura digər Karfagen
sərkərdəsi Qannon gəldi. 206-cı ilin yazında mübarizə təzələndi. Lakin
karfagenlilər artıq İspaniyada Roma ağalığına qarşı uğurlu mübarizə aparmaq
iqtidarında deyildi. Karfagenlilərin buradakı müttəfiqləri Stsipionun tərəfinə keçdi.
Sonra Qades şəhəri Roma komandanlığına təslim oldu. Beləliklə, Pireney
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yarımadasında Pireney-Karfagen müharibəsi bütünlüklə Romanın xeyrinə başa
çatdı. İndi Stsipion öz niyyətlərini gizlətmədiyi kimi, müharibəni də Afrikaya
keçirməyə çalışacaqdı.
205-ci ilin yazında Maqon Barkid İtaliyada sahilə çıxdı. O, 12 min piyada və
2 min atlı gətirmişdi. O, döyüşsüz Genuya şəhərini tutdu. Lakin Hannibal artıq baş
verənlərə heç bir reaksiya göstərmirdi, yəqin, həm də ona görə ki, əsgərlər taun
xəstəliyindən və aclıqdan əzab çəkirdi. Maqonun gəlib çıxması romalıların
Afrikaya ekspedisiyasını təxirə salmadı. Lakin Stsipion İspaniyadan qayıtdıqdan
sonra senatda münaqişə başlandı. Stsipiona zəfər keçirməyə razılıq vermədilər,
lakin bu Stsipionun nəhəng populyarlığını azalda bilməzdi. O, 205-ci ilə konsul
seçilmişdi. Digər konsul isə Publi Livini Krass idi. Müharibəni davam etdirmək
üçün deyil, başa çatdırmaq üçün gəldiyini deyən Stsipion elan etdi ki, buna nail
olmaq üçün onun özü Afrikaya üzüb keçməlidir və senat buna etiraz etsə, o, xalqın
köməyi ilə buna nail olacaqdır. Senat Stsipiona İtaliyadan özünə qoşun toplamağa
imkan vermədi. Dövlət xəzinəsindən də ona pul verilmədi. Deməli, ekspedisiyanı
o, özü maliyyələşdirməli idi və bu tədbirdən tam qələbə və Romanın taleyi asılı idi.
Ona görə də o, öz vəsaitindən və özəl adamlardan borc götürməklə ekspedisiyanın
baş tutmasına müyəssər oldu. Senat isə hər şeyi edirdi ki, Stsipionun bu
əməliyyatına hər cür maneçilik göstərsin. Stsipion çox arzu edirdi ki, Hannibalı və
Karfagenin özünü darmadağın etsin. Lakin Fabi təbii ki, Hannibalın qalibinin
Stsipion olmasını istəmirdi.
Stsipion Afrika ekspedisiyasına hazırlıq görmək üçün Siciliyaya gəldi. Roma
donanması Afrikaya gələndə bu Karfagendə ağır təəssürat oyatdı. Perspektiv
adamları həyəcana gətirirdi. Bu vaxt Massanasa romalıların köməyi ilə
Numidiyada öz vəziyyətini bərpa etmək istəyirdi. Stsipion qoşunlarını 440 gəmiyə
yerləşdirib Afrikaya gəldi. Böyük Roma ordusunun Afrikada görünməsi gələcək
üçün karfagenlilərin həyəcanını artırırdı. Stsipion birbaşa Karfagenə yollanmaq
istədi, lakin donanmasını Utikaya göndərdi. O, yaxındakı Liviya şəhərlərini tutdu.
O, numidiyalıların başında Romaya borclu və itaətkar olan Massanası çar etdi.
Axırıncının köməyi ilə Hamilkarın oğlu Qannonu aldadıb şəhərdən çıxardı və
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Roma süvarisi karfagenliləri mühasirəyə aldı. Stsipion Utikanı mühasirəyə adlı və
onu dənizdən və qurudan əsas dayaq məntəqəsi etməyi planlaşdırırdı. 204-203-cü
illərin qışında Afrikada hərbi-siyasi fəallıq xeyli artdı. Numidiyalılar və
karfagenlilər qısa müddətdə sülh qurulacağını güman edərək, öz sayıqlıqlarını
zəiflətdilər. Yaz başlayanda gəmilərini suya salan Stsipion özünü elə aparırdı ki,
elə bil ki, dənizdən Utikaya yanaşmaq istəyir. Gecə yarısı isə romalılar düşmənin
mövqelərinə yaxınlaşdılar. Stsipion öz qoşunlarına numidiyalıları yandırmağı əmr
etdi. Alov komaları ağzına aldı, onlar yanğını söndürmək üçün çıxıb qaçanda,
Massanasın döyüşçülərinin zərbəsi altına düşdülər. Alov bütün düşərgəyə yayıldı.
Diri-diri yanmayan, xilas olan Karfagen döyüşçülərini romalılar öldürdülər. 203-cü
il kampaniyasında Stsipion iki ordunu məhv etdi. Karfagen hökuməti çoxlu
mübahisələrdən sonra öz donanmasını Utikaya göndərməyi və orada romalılara
hücum etməyi, həm də Hannibalı İtaliyadan geri çağırmağı qərara aldı. Utika
yaxınlığında dəniz döyüşü karfagenlilərin qələbəsi ilə başa çatdı, lakin bu həlledici
qələbə deyildi.
Stsipionun düşərgəsinə Karfagenin bütün siyasi həyatına rəhbərlik edən ali
hakimiyyət orqanının – 30-lar Şurasının üzvləri gəlib çıxdılar və ondan acizanə
xahiş etdilər ki, şəhərə aman versin, onu dağıdılmaqdan və məhvdən azad etsin.
Ststipion cavab verdi ki, Afrikaya müqavilələr bağlamağa gəlməmişdir. Onun
məqsədi Karfagen üzərində qələbə çalmaqdır. Buna baxmayaraq, Stsipion sülhdən
imtina etmir və bu şərtləri təklif edir: əsirlər, düşmən tərəfə keçənlər və qullar
qaytarılsın, Karfagen qoşunları İtaliyadan və Qalliyadan çıxarılsın, İspaniyadan
imtina edilsin, İtaliya və Afrika arasındakı bütün adalardan uzaqlaşsınlar, 20-si
müstəsna olmaqla bütün hərbi gəmilərini, 500 min modiya buğda və 300 min
modiya arpanı, həm də xeyli məbləğdə pulu romalılara versin. Karfagenlilər bu
tələbləri rədd etmək istəmədilər, Stsipionla atəşkəs yaradıb Romaya elçilik
göndərmək istədilər. Bu danışıqlar davam etdiyi müddətdə Hannibal Afrikaya
qayıdacaqdır və o vaxt romalılarla başqa cür danışmaq olar.
Afrikaya geri dönmək əmrini ilk dəfə Maqon qəbul etdi, Karfagenin
vəziyyəti elə idi ki, İtaliya və Qalliya uğrunda mübarizəni davam etdirə bilmədi.
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Yolda, Sardiniyadan bir qədər aralı Maqon Barkid öldü. Karfagen şurasının elçiləri
Hannibalın yanına gəlib onu vətənə qayıtmağa tələsdirdi. Afrikaya dönmək əmri
Hannibalı çox məyus etdi. Tarixçi Livi onun bu sözlərini gətirir: “Artıq incikliklə
deyil, çoxdan məni İtaliyanı tərk etməyə məcbur edənlər indi açıqca geri çağırırlar.
Kömək və pul verməməklə Hannibala Karfagen şurası pis yanaşmaqla və paxıllıqla
qalib gəldilər, nəinki dəfələrlə uduzmuş və qaçmağa məcbur olmuş Roma xalqı
ona qalib gəldi və bu biabırçı geri dönməyə Publi Stsipion deyil, daha çox Qannon
sevinəcək və lovğalanacaqdır, məhz o, başqa imkanı olmadığından bizim evimizi
Karfagenin xarabalıqları altında dəfn etdi”. O, indi özünü də məzəmmət edirdi ki,
Kanndan sonra birbaşa Roma üzərinə getmədi. Hannibal bu fikirlərlə İtaliyanı tərk
etdi.
Karfagen elçiləri Romada senatın qarşısında dayandı. Onlar öz çıxışında
faktların əksinə olaraq sübut etməyə çalışırdılar ki, Puniya hakimiyyəti müharibəni
başlamaqda günahkar deyildir, təkcə Hannibal hər şeydə günahkardır. Məhz o, əmr
olmadan İber çayını keçmiş və Alp dağlarını aşmışdı. Lakin bu sözlərin yalan və
saxta olduğunu gizlətmək mümkün deyildi, çünki senata Karfagen şurasında o
vaxtlar Barkid tərəfdarlarının hakim olduğu məlum idi. Bu elçilərin I Puniya
müharibəsindən sonra bağlanılan müqaviləni bilmişdilər və bu diplomatiyanın
uğursuzluğu idi. Ona görə də senatorlardan biri, elçiləri İtaliyadan qovmağı, onları
mühafizə altında gəmilərə oturtmağı və Stsipiona müharibəni dayandırmamağı
yazmağı təklif etdi.
Stsipion sülh bağlamaq istəyirdi. O, karfagenliləri məcbur etdi ki, Maqon
ordusunu Liquriyadan çıxarsın, muzdlu əsgərlər yığmasınlar, 30-dan artıq hərbi
gəmiyə malik olmasınlar, başqalarının işinə qarışmasınlar, romalılara hərbi
əsgərləri və fərariləri qaytarsınlar və 1600 talant məbləğində təzminat versinlər.
Karfagen hökuməti bu şərtləri qəbul etdi və onun nümayəndələri Romaya yollandı
ki, konsulların andını qəbul etsinlər, Roma səfirləri isə eyni məqsədlə Karfagenə
gəldilər. Sonralar müqavilə pozulanda, Roma hökuməti elçilərə İtaliyanı tərk
etməyi əmr etdi. Maqonun və Hannibalın ölkədən getməsini eşidəndə, senat sülh
müqaviləsini təsdiq etdi, lakin sülh və müqavilə pozuldu. Və bu vaxt romalılar
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Stsipionun düşərgəsinə gəldi. Puniya nümayəndələri isə Karfagenə qayıtdı. Roma
sərkərdələri karfagenlilərin öz çıxışlarını unudub, nəyə ümid edərək andlarını və
müqaviləni pozmalarını təəccüblə qarşıladılar. Hannibala ümid olduqca şübhəli idi,
çünki tam məhv olmaqdan güclə canını qurtarıb İtaliyadan getmişdi. Ona görə də
karfagenlilərə səfirlər deyirdilər ki, bir də bədbəxtliyə düçar olsanız, hansı
allahlardan kömək umacaqsınız, hansı sözlərlə öz bədbəxtliyinizə güzəşt
edilməsini yalvaracaqsınız? Öz xəyanətkarlığınız və ağılsızlığınız ilə siz allahlara
və insanlara olan bütün ümidlərinizi itirdiniz.
Karfagen şurasının üzvlərinin əksəriyyəti romalılarla razılaşmanın əleyhinə
çıxdı. Onlar Stsipionun sülh şərtlərini Karfagen üçün tam qəbul edilməz olduğunu
irəli sürürdülər. Bu vaxt Hannibal vətənə doğru üzməyini başa çatdırırdı. Stsipion
özünü elə göstərdi ki, Hannibaldan qorxur və qaçmağa üz tutur, Karfagen
sərkərdəsi onu təqib etməyə başladı və şəhərlərdən öz qarnizonlarını çıxardı. Sonra
Hannibal Stsipionun yanına elçi sifətində gəldi. O, təklif etdi ki, Afrikadan kənarda
olan bütün Karfagen əmlakları Romaya verilsin. Stsipion isə yenə əlavə güzəştlər
tələb edirdi.
Sabahısı günü Zamada baş döyüş başlandı. Hannibal öz döyüşçülərinin
qarşısında 80 fil qoymuşdu, fillərin arxasınca qonşu xalqlardan olan döyüşçülər,
ikinci cərgədə isə karfagenlilər dayanmışdılar. Döyüş onunla başladı ki, romalılar
qışqırıqları, truba və tütək səsləri ilə filləri qorxuzdular və fillər artıq neçənci dəfə
öz qoşunlarına tərəf qaçmağa başladı. İlk toqquşmada romalılar düşməni
sıxışdırdılar. Karfagenlilərin ikinci cərgəsi geri çəkilməyə başladı, öz köməkçi
dəstələrini müdafiəsiz qoydu və hətta vəziyyət o yerə gəldi ki, onların öz aralarında
toqquşma başladı. Bu döyüşdə 20 min karfagenli və onların müttəfiqləri həlak
oldu, o sayda da əsir düşdü. Romalıların isə itkisi, yəqin ki, azaldılmış məlumatlara
görə guya 1500 nəfərdən bir qədər çox idi. Hannibalın özü kiçik süvari dəstəsi ilə
Xadrumetə qaçdı.
202-ci ildəki Zama döyüşündən sonra Karfagen hökuməti hadisənin əlverişli
dönüşünə bir daha ümid edə bilməzdi. Hannibal özü də ümidini itirdi. Ona nail
oldu ki, şura qalib düşməndən ciddi surətdə sülh xahiş etməyi qərara aldı. Stsipion
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isə elçilərlə söhbət etmək istəmədi. Nəhayət, Karfagen elçiləri – 30-lar Şurası
bütün tərkibdə gəldi. Roma ordusunun hərbi şurasının üzvləri müharibəni davam
etdirmək və ya sülh bağlamağı həll etməli idilər, onlar Karfageni dağıtmaq
qərarına meyl edirdilər. Stsipion başa düşürdü ki, qalibin dəfnə çələngini qapmaq
üçün çoxlu acgöz və paxıl əllər uzanacaqdır. Fabi Afrikadakı ilk qələbələrdən
sonra inadkarlıqla onu geri çağırmağı tələb edirdi və köhnə diktator deyirdi ki, bu
boyda xoşbəxtliyi və uğuru allahlar bir adama vermir. Stsipion aşağıdakı sülh
şərtlərini təklif etdi: karfagenlilər sərbəst qalacaqlar və öz qanunlarından istifadə
etməklə yaşayacaqlar; 10 triyer istisna olmaqla onlar bütün döyüş gəmilərini
romalılara verəcəklər; bütün öyrədilmiş filləri də onlara verəcək və yenilərini
təlimləndirəcəklər; Roma xalqının razılığı olmadan karfagenlilər nə Afrikada, nə
ondan kənarda müharibə aparmayacaqlar.
Belə diqtə olunan sülhlə Karfagenin suveren hüquqları məhdudlaşırdı və
dövlət ən vacib məsələdə - müharibə elan etmək və sülh bağlamaqda birbaşa
Romanın asılılığına keçirdi. Bu da az idi. Böyük dövlət statusunu itirən Karfagen
istənilən mümkün düşmənə qarşı mübarizədə bütünlüklə müdafiə olunmaq
hüququndan da məhrum edilirdi. Qiston adlı birisi böyük kütlə içərisində belə
sülhün qəbul edilən olmadığını bildirəndə, Hannibal onu bir əsgər kobudluğu ilə
tribunadan düşürmüşdü. Nəhayət, senat Stsipiona özü müvafiq hesab etdiyi
şərtlərlə qəti sülh bağlamaq tapşırığını verdi.
201-ci ilə Stsipionun düşərgəsində sülh müqaviləsi imzalar və möhürlərlə
təsdiq edildi. Karfagenlilər Stsipiona 500 hərb gəmisini, həmçinin filləri, fərariləri,
qaçan qulları və əsirləri verdi. Roma komandanı Karfagen yaxınlığında gəmiləri
yandırmağı, latinli fərarilərin boynunu vurmağı, romalı fərariləri isə çarmıxa
çəkməyi əmr etdi. Hamilkar Barkanın başladığı, onun kürəkəni Hasdrubalın və
oğlu Hannibalın davam etdirdiyi II Puniya müharibəsi Roma silahının qələbəsi ilə
başa çatdı. Saquntun mühasirəsi vaxtı müharibədən yayınmağa çağıran Qannonun
siyasi proqnozları bütünlüklə özünü doğrultdu. Hannibal isə müharibəni
başlamaqla hakimiyyət uğrunda mübarizəyə cumurdu.
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Siyasi mübarizədə ən maraqlı məsələ məğlubiyyətin günahkarını müəyyən
etmək idi. Romanı tutmadığına və İtaliyada ələ keçirdiyi qəniməti mənimsədiyinə
görə

Hannibal

vətənində

məhkəməyə

verilmişdi.

Hannibalın

düşmənləri

məğlubiyyətin bütün məsuliyyətini onun üstünə atırdılar. Hannibal da borclu
qalmırdı. Hələ İtaliyanı tərk edəndə o, belə şayiə yaymışdı ki, Karfagen şurasının
xəsisliyi və əks hərəkəti ona qalib gəlməkdə mane oldu.
Karfagen hökuməti təzminat üçün ilk haqqı ödəməkdən ötəri pul yığırdı.
Müharibədə taqətdən düşmüş xalq üçün bu ağır məsələ idi. Çoxları ağlayırdı, elə
bu vaxt Hannibalı gülən görmüşdülər. Bir nəfər onu belə ümumi hüzn anında
sevincinə görə məzəmmət etdi ki, axı o, özü şəhərdə axıdılan göz yaşlarının
günahkarıdır. Tarixçi Livinin yazdığına görə Hannibal buna belə cavab vermişdi:
“Əgər kiminsə sifətinin ifadəsini görən kimi, ürəyini görmək mümkün olsaydı
onda asanca başa düşərdin ki, sənin söydüyün bu gülüş sevincdən deyil, demək
olar ki, dəli olmuş ürəyin bədbəxtliklərindəndir. Bu gülüş sizin səfeh və iyrənc göz
yaşlarınızdan o qədər də yersiz deyildir. Sizdən silahı alanda, gəmilərinizi
yandıranda, xarici düşmənlə müharibə aparmağı qadağan edəndə ağlamaq lazım
idi. Axı biz bu yaradan məhv oluruq. Əlbəttə, fikirləşmək lazımdır ki, romalılar
sizə nifrət bəsləyirdi. Heç bir dövlət sakitlikdə yaşaya bilməz. Əgər onun xaricdə
düşməni yoxdursa, onu daxildə tapır, necə ki, çox güclü bədənlər xarici təsirlərdən
müdafiə olunmuş kimi görünür, lakin öz gücləri ilə ağırlaşır. Əlbəttə, biz dövlətin
bədbəxtliyindən özəl mənafemizə toxunanları hiss edirik, heç nə bizə pul
itirməyimiz kimi ağrılı təsir etmir. Beləliklə, Karfagendən qalibiyyət silahlarını
soyunduranda, o vaxt ki, biz onun bir belə silahlı Afrika tayfaları arasında silahsız
və çılpaq qaldığını gördük, heç kəs ağlamadı. İndi özəl vəsaitlərdən bac yığılmaq
lazım gələndə siz elə bil ki, dövlətin matəmindəki kimi göz yaşları axıdırsınız.
Qorxuram ki, siz tezliklə hiss edəcəksiniz ki, bu gün siz çox cüzi bir dərddən ötrü
ağlayırsınız”. Hannibal Karfagen şurasını dövlətin mənafelərinə tam laqeydlikdə
məzəmmət edirdi. Bu laqeydlik Karfageni belə bədbəxt hala gətirib çıxardı. O, ona
şərik olan və diqqətli auditoriya tapırdı və xalq kütləsinin köməyi Hannibalı 196-cı
ildə dövlətdə ali vəzifəyə gətirdi, o, suffet oldu.
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Hannibal revanşa can atırdı. Dövlət fəaliyyətsiz ola bilməz – dövrün dilində
bu o demək idi ki, dövlət döyüşməlidir və Hannibal bunu birmənalı şəkildə deyirdi.
O, əsas düşmənin Roma olduğu barədə də başqalarından fərqli olaraq yanılmırdı.
Roma I Puniya müharibəsində Siciliya və Sardiniyanı, II Puniya müharibəsindən
sonra isə İspaniyanı, Afrikanın özündəki geniş əraziləri almışdı. Roma yavaşyavaş, lakin inamla Karfagenin məhvinə aparan işini görürdü. Doqquz yaşlı
oğlanın içdiyi andı onun dostları da, düşmənləri də yaxşı xatırlayırdılar. Hannibalın
adı Romaya qarşı müharibə siyasətinin simvolu idi və Roma onun seçilməsində
özünə ciddi təhlükəni görməyə bilməzdi. Hannibalın elə bir real şansı da yox idi.
Karfagen üzərində qələbə və sülh bağlanması romalılara Şərq işlərinə fəal
qarışmağa imkan verdi və Roma 200-cü ildə Makedoniyaya müharibə elan etdi.
Müharibəyə hazırlaşmaq yolunda Hannibalın qarşısındakı vəzifə isə öz köhnə irsi
düşmənlərinin müqavimətini qırmaq idi. Suffet Hannibal şəhər xəzinəsini idarə
edəni yanına çağıranda, magistrat gəlməkdən imtina etdi, o, düşmən partiyasına
mənsub idi. Hannibal xəzinədarı həbs etmək istədi. Bir qanunu qəbul etdirməklə
Hannibal daxili siyasətdə mühüm qələbə qazandı. Hannibal şəhərin maliyyə
vəziyyətini çox ağır vəziyyətdə olduğunu gördü. Təzminatı verməyə də pul
çatmırdı. Vergini verməyənlərdən o, pulları tələb etdi və bu kübarların narazılığına
səbəb oldu. Onlar Hannibala qarşı ittiham irəli sürdülər ki, o, Selevkid dövlətinin
çarı Antioxla gizlincə məktublaşır və onun elçilərini evində qəbul edir. Hannibal
deyirdi ki, dövlət sakitlik vəziyyətindədir və onu ancaq silah səsləri oyada bilər.
Roma hökuməti də Hannibala qarşı çıxış etmək üçün bəhanə axtarır və onu
vəzifədən kənarlaşdırmaq istəyirdi. Yalnız Stsipion etiraz edirdi ki, Hannibala açıq
döyüşdə qalib gələn romalılar karfagenlilərin daxili ədavətinə qarışmaq nəzakətli
bir iş deyildir. Lakin onun sözləri nəzərə alınmadı və tezliklə Karfagenə Roma
elçiləri gəldi. Senat onlara Hannibalı Antioxla əlaqələrdə və müharibəyə
hazırlaşmaqda ittiham etmək tapşırığını vermişdi. Bundan sonra onun verilməsini
tələb etmək olardı. Lakin Hannibal xalqı yeni döyüşə cəlb etmək istəmədi və
qaçmağa üstünlük verdi. O, Taps yaxınlığında gəmiyə oturdu və yenidən Afrikanı
tərk etdi.
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Hannibal III Antioxun yanına qaçmışdı. Çünki onun üçün Selevkid
Suriyasından başqa əlverişli yer yox idi. Hannibal öz yol yoldaşlarına deyirdi ki,
Karfagen xalqının elçisi kimi Tirə göndərilmişdir və burada qeyri-adi bir şey yox
idi, axı Karfagen Tir koloniyası idi və karfagenlilər tez-tez Tirə gündəlik işlər və
ibadət məsələləri üçün öz elçilərini göndərirdi. Elə bir hadisə baş vermədən
Hannibal Tirə gəlib çıxdı. Onu burada hörmətlə qarşıladılar və o, öz ikinci vətəninə
gəlmişdi. Bir qədər burada istirahət etdikdən sonra Hannibal Antioxiyaya yollandı
və orada öyrəndi ki, çar Kiçik Asiyadadır. O, tezcənə Kiçik Asiyaya getdi və
Selevkid dövlətinin çarı III Antioxu Efesdə tapdı.
Hannibal Antioxun sarayına gəldi, II Makedoniya müharibəsində (200-196cı illər) V Filippi darmadağın edən çar Yunanıstan və Kiçik Asiya üzərində ağalığa
görə Romanın əsas rəqibi idi. Hannibalın Trazimen gölü və Kann yaxınlığındakı
qələbələri Antioxun romalılar üzərində qələbə çalmağa ümidini artırırdı. Hannibal
sərkərdə kimi müharibənin aparılmasında çara öz xidmətini təklif etmək istəyirdi.
Hannibalın planı çox sadə idi. O, deyirdi ki, müharibəni İtaliyada aparmaq
lazımdır, yalnız orada romalılara qalib gəlmək olar. Hannibal çardan 100 gəmi, 10
min əsgər və min süvari xahiş etdi. Bu qüvvələrlə o Afrikaya gedəcək və orada
karfagenliləri Romaya qarşı üsyan qaldırmağa inandıracaqdır. Lakin III Antiox
Hannibalın təkliflərini rədd etdi. 193-cü ildə Efesə Roma elçiliyi gəldi, onlar III
Antioxla mübahisəli məsələləri ayırd etməyə bir daha cəhd etməli idilər. Çar
məşğul olduğuna görə onları hələ qəbul etmirdi və bu dövrü romalılar Hannibalın
fikirlərini öyrənməyə sərf etdilər ki, Romaya yeni təhlükə yoxdur ki? Romalılar
Hannibalın əməllərini tərifləyirdilər və ahıl sərkərdə adi insan zəifliyinə müvafiq
olaraq həvəslə elçilərlə bu mövzuda söhbətlər edirdi. Bəzi tarixçilər (Livi, Plutarx
və Appian) yazırlar ki, guya bu söhbətdə Stsipion da iştirak edibmiş və bir dəfə
söhbət əsnasında ondan kimi ən böyük sərkərdə saydığını soruşmuşdur. Hannibal
cavab vermişdir: kiçik qoşunu ilə düşmənin nəhəng ordularını darmadağın edən və
uzaq ölkələrə girən Makedoniyalı Aleksandrı, ikincisi, ilk dəfə döyüşçü düşərgəsi
quran Pirri, üçüncüsü isə özünü. Stsipion davam etdi: “Mənə qalib gəlsən bəs nə
deyərdin?” Karfagenli cavab verdi: “Onda mən özümü Aleksandrdan da, Pirrdən
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də, bütün digər sərkərdələrdən də üstün hesab edərdim”. Bu söhbət Hannibalın ruhi
genealogiyasını aydınlaşdırır: o, öz tərbiyəsinə, bütün əməllərinə, düşüncə tərzinə
görə başdan ayağadək əsgər-işğalçı idi, o, yalnız muzdlu döyüşçülərə bel
bağlamağı düşünürdü, bu döyüşçülər isə öz sərkərdələrinə və onun uğuruna
inanırdı. Hannibal deyirdi ki, gənc vaxtı İspaniyanı işğal etmiş, ilk dəfə Alpı
keçmiş (əlbəttə ki, Herakldan sonra ilk dəfə olaraq və yerli tayfalar nəzərə
alınmasa), İtaliyada isə Karfagendən heç bir kömək almadan 400 şəhəri işğal
etmişdi. Hannibal özündə sərkərdə ləyaqətini qiymətləndirirdi. O, öz qorxusu və
risqi ilə müharibəni başlamış və aparmış, bu müharibənin bütün qələbə və
məğlubiyyətləri də bölünmədən ona məxsusdur.
Roma elçiləri öz qarşılarına qoyduğu məqsədə nail oldular – Antiox
Hannibalın satqınlığından şübhələnirdi və ona açıq inamsızlıqla yanaşırdı.
Hannibal öz başı üzərində yığılmış buludu dağıda bildi, o, çara öz andını xatırlatdı
və bildirdi ki, Hannibal Romanın ən ardıcıl və barışmaz düşmənidir. Nə qədər ki,
Antiox Roma ilə mübarizə aparır, o Hannibalın dəstəyinə və sədaqətinə bel
bağlaya bilər.
192-ci ilin payızında Antiox Fessaliyaya qoşun çıxardı və əslində Hannibalın
məsləhətini qulaq ardına vurdu. Elə 191-ci ilin aprelində o, vaxtilə (b.e.ə. 480-ci
ildə) Sparta çarı Leonidin başçılıq etdiyi dəstənin igidliyinə şahid olmuş
Fermopildə darmadağın edildi və öz ordusunun kiçik qalığı ilə Kiçik Asiyaya,
Efesə qaçdı. Antiox Yunanıstandan gözlədiyi köməyi almamışdı. Çarın kölgədə
saxladığı Hannibal döyüş əməliyyatlarında iştirak etməmişdi. Məğlubiyyətdən
sonra Antiox ondan istifadə etməyi qərara aldı və tələsiklə yığılmış donanmanın
komandanı təyin etdi. Ona tanış olmayan donanma başçılığı Hannibala bir uğur
gətirmədi və romalıların müttəfiqi olan rodoslular tərəfindən məğlub edildi.
Hannibal hücuma davam gətirməyib qaçdı və o vaxtdan (avqust 190-cı il)
müharibədə fəal iştirak etmədi.
III Antioxun darmadağın edilməsi Şərqi Aralıq dənizində şəraiti bütünlüklə
dəyişdi. Bu məğlubiyyət Hannibal üçün də böyük həyat fəlakəti idi. Onun sonuncu
ümidləri də dağıldı. Kiminləsə artıq ittifaq axtarmaq mümkün deyildi, Roma
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üstünə getməyə sövq etməyə də heç kəs yox idi. Nifrətamiz düşmən Hannibalın
qarşısında sərt qaya kimi dururdu, onu heç bir qüvvə dağıda bilməzdi. Ahıl yaşlı
sərkərdəyə (onun bu vaxt yaşı 60-a yaxın idi) yəqin ki, özünə sığınacaq
axtarmaqdan başqa heç nə qalmırdı. Lakin romalıların hökmranlıq etdiyi dünyada
ona sakitlik və təhlükəsizlik şəraiti mümkün deyildi. Ancaq Hannibal da təslim
olmaq istəmirdi. O, Krit adasına gəldi, lakin burada az qaldı. Sonra o, Vifiniyaya
yollandı və çar Prusiyanın sarayına gəldi. Hannibal burada Perqamla aparılan
müharibədə iştirak etdi. Dəniz döyüşündə o, Perqam gəmilərini qaçmağa məcbur
etdi, onların göyərtələrinə ilanlarla dolu qablar atmışdı.
Bu vaxt Prusiyanın yanına Roma elçisi gəldi və Hannibalı romalılara
verməyi tələb etdi. Vifiniya çarı elan etdi ki, o, qonaqpərvərlik qanunlarını poza
bilməz, lakin romalılar özləri çətinlik çəkmədən Hannibalı tuta bilərlər. Çar
bununla Romaya xidmət göstərmək istəyirdi. Hannibal birdən evinin hər tərəfdən
Vifiniya əsgərlərinin mühasirə aldığını gördü. O, xilas olmağa cəhd etdi. Onun
binasının yeddi, o cümlədən gizli çıxış qapısı var idi. Lakin bütün qapılarda
döyüşçülər dayanmışdı. Evə əsgərlərin nə vaxt hücum edəcəyini gözləməyib,
Hannibal zəhər içdi. Bəzi versiyalara görə onu Vifiniya çarı zəhərləmişdi. Belə
deyirlər ki, ölümündən əvvəl o, demişdi: “Əgər onlar qocanın ölümünü gözləməyə
dözmürlərsə, qoy romalıları köhnə qayğılarından azad edək”. Hannibalı Bosforun
Avropa sahilində, Libissada dəfn etdilər, daş sarkofaqın üstündə nəqş edilmişdi:
“Hannibal burada dəfn edilmişdir”.
Hannibalın son illərdəki sərgərdanlığı və faciəli sonu onun coşqun,
macəralarla, parlaq qələbələr və acı məğlubiyyətlər və əsgər həyatının ümidsizliyi
ilə dolu həyatının təbii yekunu idi. Məğlubiyyət nə qədər acı olsa da II Puniya
müharibəsindən sonra Karfagen iqtisadi cəhətdən elə də tənəzzülə uğramadı. III
Puniya müharibəsi ərəfəsində - m.ə. II əsrin 50-ci illərində Karfagendə 700 min
adam yaşayırdı. Varlıların dəbdəbəli, yaşıllıq içərisində itib batan villaları ilə
yanaşı, yoxsullar məhəllələri və “orta təbəqəyə” məxsus olanların yaşadıqları çox
mənzilli və bir neçə - hətta altı mərtəbəyə qədər olan böyük evlər və dar,
yarıqaranlıq küçələr, səs-küylü bazar və qədim məbədləri və akropolu olan
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yüksəklik əcnəbiləri heyran edirdi. Lakin Romada bu dövlətə qarşı kin heç də
azalmırdı. Trazimen gölü yanındakı döyüşdən Zama döyüşünə qədər Hannibala
qarşı vuruşmuş Mark Portsi Katon Karfagenə qarşı barışmaz düşmənçilik
partiyasına başçılıq edirdi. Katon Karfagenin qüdrətinin çox böyüməsindən
qorxaraq onu yer üzündən silməyi tələb edirdi və fürsət düşən kimi Karfagenə yeni
müharibə elan etməyi tələb etdi. Katon bu fikrə gəldi ki, əgər şəhər tutulmasa,
romalılar əvvəlki bədbəxtliklərlə yenidən üzləşməli olacaqdır. O, deyirdi ki, nə
qədər ki, Karfagen mövcuddur Roma özünü arxayın hiss edə və öz azadlığına görə
qorxmaya bilməz. “Karfagenlilər artıq bizim düşmənimizdir, çünki kimsə istədiyi
vaxt mənim əleyhimə müharibəni başlamaq iqtidarında olmaq üçün hazırlaşırsa,
artıq mənim düşmənimdir, hətta, əgər silahını işə salmamışdırsa”. Katon senatdakı
hər çıxışını bu sözlərlə bitirirdi: “Bundan başqa, mən düşünürəm ki, Karfagen
dağıdılmalıdır”. Senatda nəhayət Katonun nöqteyi-nəzəri qalib gəldi. Senatın
Karfagenə etdiyi və romalıları qənaətləndirməli kimi olan tələbi düşmənə
yönəldilən siyasətin əsas formulu oldu. Əvvəlcə Utika – Şimali Afrikadakı ən
qədim Tir koloniyası romalılara təslim oldu. 150-ci ilin hadisələrindən ilhamlanan
Katon döyüş əməliyyatlarını başlamağı, Karfageni dağıtmağı və məhv etməyi daha
təkidlə tələb edirdi. Senat qərar verdi ki, müqavilənin əksinə olaraq Karfagen
donanma saxlamış, qoşunlarını sərhədlərindən kənara çıxarmış və silahını
Romanın müttəfiqi olan numidiyalıların başçısı Massanasaya qarşı qaldırmışdır.
Bütün bunlara görə Karfagenə müharibə elan edildi. Karfagenlilər bilmirdilər ki,
senat Katonun israrına görə konsullara köhnə tapşırığını vermişdi – işi müharibə və
Karfagenin məhv edilməsi istiqamətində aparmaq. Karfagenlilər bütünlüklə
tərksilah edildilər. Onlara şəhərdən çıxmaq və 80 stadi aralıqda olmaqla digər
onlara məxsus olan yerdə məskunlaşmaq tələb edildi. Şəhərin gerusiyaları
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ağsaqqalları itaət hesabına amansız düşmənin mərhəmətini qazanmaq istəyirdi.
Dənizdən aralanan karfagenlilər dəniz ticarəti ilə yaşadıqlarına görə qarşısı alınmaz
məhvə məhkum edilirdilər. Adamlar dəhşətli bir şeyin baş verdiyini anladılar.
Ümidsizlikdən həqiqətən dəlicəsinə orgiya başlandı. Şura şəhər divarlarından
arxasında olan qoşunların komandanlığına bu yaxınlarda ölüm cəzasına məhkum
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edilmiş Hasdrubalı seçdi. Onun sərəncamında 20 min döyüşçü var idi. Şəhərlilər
vətəni tərk etməmək üçün mübarizəyə hazırlaşırdılar. Qadın saçlarından kəndir
toxunurdu. Gəmilər qayırmaq üçün mis heykəlləri əridirlər və ictimai və özəl
evlərdən ağac hissələri sökürdülər. Qadınlar bütün öz bəzək şeylərini silah və ərzaq
almağa verirdilər.
Müharibə 149-cu ildə başlayıb, üç il çəkdi. Onu, 149-cu ildə vəfat edən
Katon görmədi. Bu dövrdə Hasdrubalın qorxaqlığı və acgözlüyü üzə çıxdı. 146-cı
ilin yazı başlayanda Karfagenin limanlarından biri olan Kotonun mühasirəsinə
başlandı. Buna Stsipion Emilian başçılıq edirdi. Romalılar şəhərə daxil oldular və
ələ keçirdikləri qızılı bölüşməyə başladılar. Hər evi romalılar hücumla alırdı.
Emilian şəhəri yandırmağı əmr etdi. Yanğından dəhşətli mənzərə yaranmışdı.
Evlərin daşları ilə birlikdə küçələrə həm ölü, həm də diri qoca, qadın və uşaq
tökülürdü, onlar dəhşətli haray qoparırdılar. Adamlar zibil kimi çalaları
doldurmuşdu. Çapılan atlar adamların üzünü və kəllələrini yarırdı. Bu qanlı orgiya
altı gün davam etdi. Emilian icazə verdikdən sonra Birsa qalasından 50 min adam
çıxdı. Hasdrubal bu vaxt gizli qaydada Emilianın yanına qaçdı. Şəhərin alovunda
onun öz uşaqlarını öldürmüş arvadı həlak oldu. Polibinin yazdığına görə, Emilian
Homerin şeirini deyir:
“Bir gün gələcək və müqəddəs Troya məhv olacaq
Onunla Priam və nizə gəzdirən xalqı məhv olacaq”.
Polibi ondan soruşdu: “Bununla nə demək istəyirsən?” Emilian cavab verdi:
“Yaxşı, lakin mən qorxuram ki, Roma haqqında da bir gün belə bir xəbər
gətirəcəklər”.
Karfageni tutduqdan sonra Emilian əsgərlərinə bir neçə gün ərzində şəhəri
qarət etməyə icazə verdi. Onlara yalnız məbədlərdəki qızıla və gümüşə toxunmaq
qadağan olunmuşdu. Romalılar Karfagenə kömək etmiş şəhərləri dağıtdılar,
Karfagenin öz xarabalıqlarını isə yer üzündən sildilər. Şəhərin salındığı yer
şumlandı və bir daha məskunlaşmadı. Yuli Sezarın vəsiyyəti ilə Avqustun bir əsr
yarım sonra əsasını qoyduğu Roma koloniyası olan Karfageni qonşuluqda tikdilər.
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Karfagen dağıdıldı, çünki Hannibal inadkarlıqla Romanı məhv etmək
istəyirdi, çünki senatda yeni Kannın, yeni Hannibalın “əbədi şəhərin” qapılarında
dayanmasından qorxurdular. Hannibal şəxsiyyəti heç şübhəsiz, o dövrün
hadisələrinə öz damğasını vurmuşdu və bir sıra hallarda onun hərəkətləri onların
istiqamətini müəyyən edirdi. Kanna qədər olan Hannibalın qalibiyyətli gedişi onun
rəqiblərindən yuxarı olan yüksək sərkərdəlik keyfiyyətlərini aşkara çıxarır. Onun
müasirlərinə Trazimen gölü və Kann yaxınlığındakı döyüşlər və parlaq qələbələr
çox böyük təsir bağışlamışdı. Təsadüfi deyildir ki, Napoleon Hannibalın
sərkərdəlik sənətinə yüksək qiymət vermişdir. Lakin işğalçılıq siyasətini nəzərə
alsaq, Hannibal Attila, Çingiz xan və digər qəsbkarlarla bir sırada dayanır. Onlar
məğlub edilmiş xalqların sümükləri üzərində öz ağalıqlarını od və qılıncla
qururdular. Lakin onu fərqləndirən cəhətlər də az deyildi. Hannibal həm də
ədəbiyyatçı və mütəfəkkir idi.
Hannibalın sümüyü, onun dostlarınınkı və düşmənlərininki kimi torpaqda
çürümüşdür. Dünyaya ağalıq etmək üstündə mübahisə edən dövlətlər məhv
olmuşlar, nə puniyalılar, nə romalılar vardır. Hannibaldan bizi 2200 illik zaman
məsafəsi ayırır. Böyük “işğalların” motivlərini də zaman gözə görünməz toza,
ilğıma çevirmişdir. Hannibal da işğalçı kimi hələ öz ömründə əhəmiyyətini itirsə
də, insan ağlında himn kimi səslənən sərkərdəlik istedadı və cəsarəti ilə
yaddaşlarda yaşamaqda davam edir.
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Məhəmməd peyğəmbər
İslam dininin yaradıcısı, müsəlmanların müqəddəs kitabı olan Quranda
Allahın elçisi – rəsulu kimi göstərilən Məhəmmədin şöhrəti Ərəbistan
yarımadasının kiçik bir nöqtəsində on dörd əsr bundan əvvəl yaransa da, zaman və
məkan hədlərini dağıdıb, görünməmiş miqyas aldı. İslam bayrağı indi dünyanın
böyük əraziləri üzərində dalğalanır və bu Məhəmmədin ölməzliyindən xəbər verir.
Ərəblər öz torpaqlarının tarixini qədim dövrlərə, az qala ilk insanın yaşadığı
vaxta aparıb çıxarırlar. Onların bu iddialarına Bibliyanın “Başlanğıc” kitabının
səhifələri də kömək edir. Abrahamın misirli kənizi olan Aqardan (Hacərdən) İsmail
adlı oğlu oldu. İsmaildən əmələ gələn nəsil Ərəbistana sahib oldu. Ərəblər alaçıqda
yaşayırdılar və səhraları öz gəmiləri olan dəvələrlə üzüb keçirdilər. Lakin oturaq
həyat tərzi keçirən ərəb tayfaları da az deyildi. Təbiət ərəbi öz taleyi üçün tərbiyə
etmişdi. Təbiət də Məhəmməd adlı dahini ona bəxş etməklə parçalanmış tayfaları
birləşdirən, Şərqin və bütün dünyanın tarixinə mühüm töhfə verən bir xalqı
formalaşdırdı. Lakin Məhəmməd ideyaları bu coğrafi məkandan çox uzaqlara çıxdı
və böyük əraziləri fəth etməyə başladı.
Məhəmmədin 570-ci ildə anadan olması güman edilir. O, igid və məşhur
Qüreyş tayfasından idi. Bu tayfa iki qardaşdan – Haşim və Əbdi-Şəmsdən yaranan
iki qola bölünürdü. Məhəmmədin ulu babası Məkkənin xeyirxah adamlarından biri
sayılan Haşim idi. Şəhərin özünə gəldikdə o dağlıq bir yerdə tikilmişdi və əvvəllər
ərzaq azlığından əziyyət çəkirdi. Ona görə də Haşim ildə ətraf ölkələrə iki karvan
göndərirdi və Məkkə ticarət şəhərinə çevrilmişdi. Haşim həm də Kəbənin
mütəvəllisi, mühafizəçisi idi. Ərəblər bu ali müqəddəs yerə sitayişə axışırdılar.
Haşim öldükdən sonra oğlu Əbdül-Müttəlib onun davamçısı oldu, şəhəri
Abissiniya xristian knyazlarının təcavüzündən xilas etdi. Əbdül-Müttəlibin adları
tez-tez çəkilən beş oğlundan böyüyü Əbu Talib, kiçiyi isə Abdullah idi. Digərləri
Əbu Ləhəb, Həmzə və Abbas idi. Sevimli kiçik oğul öz tayfalarından olan
Əminəyə evləndi və nikahdan ilk və yeganə övlad kimi Məhəmməd dünyaya gəldi.
Bu rəblüləvvəl ayının on ikinci günündə baş verdi. Babası Qüreyşlilərin bütün
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başçılarını toplayıb tayfanın gələcək şöhrətini Məhəmməd adı ilə adlandırdı. Uşaq
ana bətnində olarkən atası Abdullah həyatı artıq tərk etmişdi.
Atanın irsi o qədər də böyük deyildi, beş dəvə və bir neçə qoyun qalmışdı. O
vaxtlar Məkkəyə ətrafdakı qəbilələr yaşayan Badiyədən qadınlar gəlir və körpə
uşaqları döşlə əmizdirirdilər. Bir çobanın Həlimə adlı arvadı kiçik Məhəmmədi öz
evinə apardı, çünki uşağın anasının döşünün südü kəsilmişdi. Həlimə təkcə döş
dayəsi deyildi, həm də uşağa böyük qayğı göstərirdi. Məhəmmədin üç yaşı olanda
o, artıq süd qardaşı Məsrudla oynayırdı. Bir azdan dayə onu Məkkəyə, anasının
yanına qaytardı.
Altı yaşı olanda anası Məhəmmədi Mədinəyə, qohumları gilə apardı, lakin
qayıdanda yolda öldü və Əminə iki şəhər arasındakı Ebva kəndində dəfn edildi.
Gələcək peyğəmbərin uşaqlıq dövründə sevincli günləri olduqca az olmuşdur, tale
ilk illərdən onu ağır sınağa çəkmişdir. Ailənin sədaqətli qulluqçusu olan Bərəkət və
ya Ümmü Eymən yetim uşağa analıq etdi və onu babasının yanına apardı. Qoca
uşağın tərbiyəsini Əbu Talibə tapşırdı. O, uşağa ata qayğısı göstərməyə başladı.
Balaca Məhəmməd tez-tez Məkkədə müqəddəs məbəddəki ibadətləri müşahidə
edirdi. Bunlar uşaqda din barədə düşüncələr yaratmaya bilməzdi. Lakin o, nə
oxumağı, nə yazmağı bilmirdi, təxəyyülünün kasadlığından isə heç də şikayət edə
bilməzdi. O, hər bir məlumatı öz inadkar yaddaşında saxlamağı bacarırdı. Onun
ağlı yaşından çox irəli getmişdi. Ağıl və iradə çətinlikləri dəf etməkdə ona kömək
edirdi.
Əbu Talib həm də Qüreyş tayfasının fərasətli tacirlərindən biri idi və
Suriyaya, Yəmənə göndərilən karvan səfərlərində iştirak edirdi. Bir dəfə o,
karvanla Suriyaya yollanmaq üçün dəvənin belinə oturanda, himayəsində saxladığı
on iki yaşlı qardaşı oğlu onu da özü ilə götürməyi xahiş etdi və təsir göstərmək
üçün dedi ki, “əmi, sən gedəndən sonra məni kim qoruyacaqdır?” Bu sözlər
yumşaq ürəkli Əbu Talibi kövrəltdi, həm də Məhəmməd karvana kömək edə
bilərdi. Bunları götür-qoy etdikdən sonra uşağı özü ilə götürdü.
Nəhayət, karvan Suriya sərhədində olan Busra adlanan qəsəbəyə gəldi,
burada əvvəllər levitlər, indi isə nestorian xristianları yaşayırdı. Bu iri ticarət
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məntəqəsinə hər il karvanlar gəlirdi. Məkkəli yolçular burada istirahət etmək üçün
dayandılar və çadırlarını Nestorian monastırının yanında qurdular. Rahiblər Əbu
Talibi və onun qardaşı oğlunu sevinclə qarşıladılar. Onlar uşağın ağlına, hər şeylə
maraqlanmasına heyran qalmışdılar. Uşaq ilahiyyatla çox maraqlanırdı, rahiblər isə
daha çox bütpərəstlik əleyhinə danışırdılar. Nestorian xristianları V əsrdə
Konstantinopol patriarxı olmuş Nestorun ideyasına sadiq qalaraq ikonalara sitayiş
etməyi yasaq sayırdılar, hətta Xristin ümumi əlaməti olan xaçı qadağan edirdilər.
Məhəmməd bu söhbətlərdən xristian dininin qaydaları və əhvalatları ilə tanış oldu.
Ümumiyyətlə, onun təəssüratı çox böyük idi.
Məhəmməd Məkkəyə qayıdanda, onun təxəyyülü monastırda eşitdiklərini bir
daha götür-qoy edirdi, axı oradakı söhbətlərin çoxu onun ürəyinə yatmışdı. Həm də
onda Suriyaya bir hörmət yaranmışdı, bu ölkə ona sirrli aləmin qapısını açmışdı.
16 yaşı olanda isə o, dayısı Zübeyirlə Yəmənə gedən karvanı müşayiət etdi. Həddibuluğa çatana qədər o, çox tacirlərə xidmət etdi, Suriyaya və Yəmənə səfərlər etdi.
Bu səfərlər onun dünyagörüşünü genişləndirirdi. O, tez-tez yarmarkalarda da
olurdu. Yarmarkalarda təkcə ticarət getmirdi, ayrı-ayrı tayfalar arasında şeir
yarışları keçirilirdi, qaliblərə mükafatlar verilirdi. Bu şifahi mənbələr də
Məhəmmədə az şey verməmişdi.
Bu vaxtlar Məkkədə Xədicə adlı bir qadın yaşayırdı. O, da Qüreyş
tayfasından olan Hüvaylid ibn Əsədin qızı idi. Bu qadın artıq iki dəfə ərdə olmuşdu
və əvvəlki nikahlarından iki oğlu və bir qızı var idi. Varlı tacir olan axırıncı əri bir
az əvvəl ölmüşdü və evin çoxsaylı işləri ona başçılıq edən adama ehtiyac duyurdu.
Dul qadının cavan qohumu ticarət səfərlərində Məhəmmədlə tanış olmuşdu, bütün
hallarda onun halal hərəkət etdiyini öz gözləri ilə görmüşdü. O, xalasının diqqətini
bu cavan oğlana yönəltdi. Məhəmmədin zahiri görünüşü də onun haqqındakı
təriflərə heç bir şübhə yeri qoymurdu. Bu vaxt onun 25 yaşı var idi. Xədicə onu
yanında saxlamaq istəyirdi. Suriyaya göndərəcəyi karvanı müşayiət etmək üçün
ona ikiqat maaş təklif etdi. Əmisi Əbu Taliblə məsləhətləşdikdən sonra
Məhəmməd bu təklifi qəbul etdi. Xədicə isə onun səfərdəki hərəkətlərindən o
qədər razı qaldı ki, səfərdən qayıdan Məhəmmədə vəd etdiyindən də iki dəfə çox
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haqq verdi. Sonra onu Cənubi Ərəbistana göndərdi və hər dəfə bir qayda olaraq
ondan razı qalırdı.
Xədicə artıq 40 yaşına qədəm qoymuşdu. O, ağıllı və təcrübəli qadın idi,
Məhəmmədə bəslədiyi hörmət də tədricən artırdı. Bu oğlan onun ürəyinə çox
yatırdı və sadiq qulu Meysərəyə tapşırdı ki, Məhəmmədə ərə getmək istədiyini ona
çatdırsın. Meysərə əsl ərəb kimi söhbəti uzaqdan başlayıb, Xədicənin üzərinə
gətirdikdə, Məhəmməd bu işin necə baş tutması yolu ilə maraqlandı. Bu vaxt kölə
həmin vəzifəni öz üzərinə götürdüyünü bildirdi. Hər şey tez və qaydasında həll
olundu. Xədicənin atası, Məhəmmədin kasıblığına görə əvvəlcə bu işə razılıq
vermirdi. Ağıllı dul qadın isə sərvətdənsə öz ürəyinin hökmünə üstünlük verdi.
Məhəmmədin də indiki dildə desək bu “Balzak yaşında” olan qadından xoşu
gəlirdi. Xədicə böyük ziyafət təşkil etdi, ora atasını və digər qohumlarını, həmçinin
Məhəmmədin əmiləri Əbu Talibi və Həmzəni dəvət etdi. Toyda hamı tərifli sözlər
söyləyirdi və nikah bağlandı. Məhəmməd isə qapısında dəvə kəsdirib ətini
kasıblara paylatdırdı.
Xədicəyə evləndikdən sonra Məhəmməd doğma şəhərindəki ən varlı
adamlardan biri oldu. Bu nikahdan Xədicənin dörd qızı və iki oğlu oldu.
Oğlanlarının adı Qasım və Abdullah idi. Ərəblərin qaydasına görə bəzən
Məhəmmədi Əbu-Qasım (Qasımın atası) adlandırırdılar. Lakin bu uşaqlar körpə
yaşında öldülər. Məhəmmədin dörd qızından – Zeynəb, Ruqiyyə, Ümmü Gülsüm
və Fatimədən yalnız axırıncısı peyğəmbərin nəslini davam etdirdi.
Onun evlənməsi bir şeylə də əlamətdar oldu, onun ev orakulu meydana
gəldi. Bu arvadının əmisi oğlu, müşahidə qabiliyyəti ilə seçilən, lakin sürüşkən
inamı olan Varaqa ibn Nofəl idi. O, əvvəlcə iudaist, sonra xristian olmuşdu,
astrologiya ilə də məşğul olurdu. O, Köhnə və Yeni Vəsiyyətin bəzi hissələrini
ərəb dilinə tərcümə etmişdi. Məhəmməd də Bibliyadan öyrəndiyi məlumatların
çoxunu ondan almışdı.
Məhəmmədin bütpərəstliyin kobudluğuna və cəhalətinə qarşı hiddəti artırdı.
Onun bu qəzəbi Quranda başlıca fikir kimi keçir. Bu fikir isə dinin dəyişilməsi
zərurəti idi. O, belə möhkəm bir inama gəldi ki, yeganə düzgün din Adəmin
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yarandığı vaxt ona açılan iman idi. Bu yüksək və sadə inam idi, lakin bütpərəstlik
tərəfindən eybəcərləşdirilmişdi. Onun ibtidai təmizliyini bərpa etmək lazım idi, bu
məqsədlə ilahi vəhylərlə ilhamlanan peyğəmbərlər göndərilmişdi. Onların sırasına
Nuh, İbrahim, Musa və İsa daxil idi. Məhəmməd düşünürdü ki, dinin yeni
bərpasının zamanı gəlib çatmışdır. Dünya yenidən cahil bütpərəstlik cəhalətinə
batmışdı. Yeni peyğəmbər gəlməli idi ki, azmış bəşər oğlunu yenidən həqiqət
yoluna qaytarsın, Kəbədə İbrahimin və patriarxların vaxtında olduğu kimi sitayiş
bərpa edilsin. O, cəmiyyətdən getdikcə daha çox uzaqlaşırdı, Məkkədən üç mil
şimalda olan Hira dağındakı mağaraya gedirdi və orada xristian səhra guşənişinləri
kimi bütöv gününü və gecələrini dualarda və düşüncələrdə keçirirdi. O, ərəblər
üçün müqəddəs olan Ramazan ayını həmişə belə keçirirdi. Lakin belə ruhi
səfərbərlik onun səhhətinə təsir göstərməyə bilməzdi.
Xədicə sədaqətli rəfiqəsi kimi ona bu guşənişinlikdə həmişə sirdaşlıq edirdi.
Arvadı onun tutmalarını görürdü, səbəbini öyrənmək istədikdə, əri ya cavabdan
qaçırdı, ya da sirrli cavablar verirdi. Onun bəzi əleyhdarları deyirdilər ki, bu
epilepsiya xəstəliyidir. Lakin müsəlmanlar bunu sonralar peyğəmbər qüvvəsinin
əlaməti hesab etmişdilər.
Bu yadda qalan hadisə Məhəmmədin həyatının qırxıncı ilində baş verdi. O,
öz adətinə uyğun olaraq Ramazan ayını Hira dağının mağarasında dualarda və
guşənişin düşüncələrində keçirdi. Ərəblərin Əl-Qədr və ya Allahın buyruğu
adlandırdığı gecə gəlib çıxdı. Quranda deyildiyinə görə, həmin gecə mələklər yerə
enir, Cəbrayıl Allahın göstərişini gətirir. Həmin gecə yer üzündə sülh olmalıdır və
bütün təbiətdə səhərə qədər müqəddəs sakitlik hökm sürür (“Əl-Qədr” surəsi, 1-5ci ayələr).
Gecənin sakit ayıqlığında Məhəmməd çuxasına bürünüb uzanmışdı və onu
çağıran səsi eşitdi – o, başını açanda işıq seli onu işıqlandırdı, bu o qədər güclü idi
ki, o, hissiyyatını itirdi. Bu vaxt insan sifətində mələyi gördü. Mələk ona
yaxınlaşıb üstündə yazı olan ipək parçanı verdi və oxumağı əmr etdi. Məhəmməd
oxuya bilmədiyini dedikdə, mələk “oxu” deyə təkrar etdi. Bu vaxt Məhəmməd hiss
etdi ki, onun ağlı səma nuru ilə işıqlandı və o, ipək parçadakı Allahın göstərişini
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ifadə edən yazını oxudu. Bu göstəriş sonralar Quranda elan olundu. Beləliklə,
Quran nazil olmağa başladı.
Deyirlər ki, Məhəmməd həyəcan və təşviş içərisində səhər tezdən böyük
dəyişikliyi etməyə göndərilmiş peyğəmbər olduğunun nə dərəcədə həqiqət
olduğunu hələ ayırd etmədən Xədicənin yanına gəldi. Arvadı isə ona yalnız inamın
gözləri, qadın məhəbbətinin etibarı ilə baxdı. Qadın ərinin bütün arzularının həyata
keçdiyini fikirləşdi və bərkdən dedi: “Sən mənə xoş xəbər gətirmisən!” və davam
etdi: “Xədicənin ruhu əlində olanlara and olsun ki, bu gündən sən mənim üçün
bizim xalqın peyğəmbərisən”. Onun hələ çaşqınlıqda olduğunu görüb, qadın dedi:
“Sevin. Allah sənin biabır olmağına imkan verməz. Axı sən həmişə qohumlarını
sevmisən, qonşulara qarşı xoş münasibətdə olmusan, kasıblara yazığın gəlib,
qonaqları sevinclə qəbul etmisən, sözünə düz olmusan, həqiqəti müdafiədə
möhkəm olmusan. Allah belə qulunu buraxmaz”.
Xədicə eşitdiklərinin hamısını əmisi oğlu Varaqaya danışmağa tələsdi.
Varaqa Tövrat və İncili oxuyurdu, xristian olmuşdu. O, xoş xəbəri eşidəndə dedi:
“Onun yüksəlməsi düzgündür. Sənin ərin peyğəmbərdir!” Deyirlər ki, oxumuş
adam olan Varaqanın sözləri də Məhəmmədə güclü təsir göstərdi və onun
şübhələrini dağıtdı. Onun əmisi Əbu Talibin gənc oğlu Əli də onun
peyğəmbərliyinə ilk inananlardan oldu.
Əvvəlcə Məhəmməd öz ev adamlarından başqa bu vəhylər barədə heç kimə
bir söz demədi. Onun peyğəmbərliyinə ilk inanan Xədicə oldu, ondan sonra Əli,
Zeyd və yaxın dostu Əbu Bəkr gəlir. Onun azad olmuş qulu Zeyd hamıdan əvvəl
özünü onun ardıcılı elan etdi. Bu gənc hələ uşaq vaxtı Qüreyşlilər tərəfindən bir
quldur dəstəsindən əsir götürülmüşdü və püşk qaydasında Məhəmmədin payına
düşmüşdü, ya da satın alınmışdı. Bir neçə il sonra Məhəmməd ona getməyə icazə
verəndə Zeyd qalmaq istəmişdi və o vaxt Məhəmməd təntənəli qaydada onu
oğulluğa götürmüşdü. Digər onun ardıcılı isə səmimi dostu Əbu Bəkr oldu.
Məhəmmədin peyğəmbərlik sahəsindəki ilk addımları çox təhlükəli idi və
sirrə bürünmüşdü. O, hər tərəfdən, hətta öz yaxın qohumlarından da təhlükə
gözləyə bilərdi. Haşim qolundan olan Qüreyşlilərin qüdrəti və gəliri bütpərəstliklə
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əlaqədar idi. Ən böyük təhlükə isə düşmən nəsli olan Əbd Şəmsdən gözlənirdi.
Düşmən Qüreyşlilərin bu qolunun başçısı Əbd Şəmsin nəticəsi Əbu Süfyan idi. O,
ağıllı və şöhrətpərəst, çox varlı və hörmətli adam idi. Doğrudan da o, Məhəmmədin
barışmaz və güclü əleyhdarlarından biri oldu.
İlk üç il ərzində Məhəmmədin tərəfdarlarının sayı qırx nəfərdən çox deyildi,
onlar da əsasən gənc adamlar, əcnəbilər və qullar idi. Onların arasında Əbu Bəkr,
Osman, Talha və Əbd ər-Rəhman var idi. İbadətlərə onlar gizli, həm də
tərəfdarlarından birinin evində, bəzən isə Məkkə yaxınlığındakı mağarada
yığışırdılar. Bu məxfilik onları təqibdən qoruyurdu. Onların yığıldığı yer aşkar
olduqda kütlə mağaraya cumdu və burada dalaşma başladı. Hücum edənlərdən biri,
silah qayıran usta Sə`d tərəfindən başından yaralandı. Bu adam islamın müdafiəsi
naminə ilk qan tökən adam kimi məşhurlaşdı.
Məhəmmədin ən sərt əleyhdarlarından biri onun əmisi Əbu Ləhəb oldu. O,
varlı, məğrur və tez özündən çıxan adam idi. Onun oğlu Utbə Məhəmmədin ikinci
qızı Ruqiyyənin əri idi, digər oğlu Uteybə isə peyğəmbərin üçüncü qızı Ümmu
Gülsümə evlənmişdi. Onları ikiqat qohumluq birləşdirirdi. Əbu Ləhəb düşmən
Qüreyşlilərlə əlaqədar idi, Əbu Süfyanın bacısı Cümeyl bint Hərb bin Üməyyəyə
evlənmişdi. Məhəmməd əmisinin sərt düşmənçiliyindən daha çox qorxurdu və bu
münasibətini onun arvadı Cümeylin təsiri ilə əlaqələndirirdi. Onu sevən qohumları
isə Məhəmmədin görkəmindəki dəyişiklikləri görürdülər və xəstələnməsindən
qorxurdular. Başqaları isə gülürdülər və deyirdilər ki, o, dəli olmuşdur. Onu
hamıdan çox əmisinin arvadı, Əbu Süfyanın bacısı Cümeyl ələ salırdı.
Özünün peyğəmbər kimi göndərildiyinin dördüncü ilində o, Haşim qolundan
olan bütün Qüreyşliləri Məkkə yaxınlığındakı Səfa təpəsinə yığdı və elan etdi ki,
hamı üçün mühüm əhəmiyyəti olan məsələ barədə onlarla danışmaq istəyir.
Toplaşanların arasında onun əleyhdarı olan əmisi və əmisinin arvadı, ona lağ edən
Cümeyl də var idi. Peyğəmbər öz missiyası barədə danışmağa və vəhyi elan
etməyə başlayanda Əbu Ləhəb yerindən dəli kimi sıçradı və söyüş söyməyə başladı
ki, niyə o, belə səfeh məsələyə görə onları bura yığmışdır. Yerdən daşı qapıb
Məhəmmədi vurmaq istədi. Lakin Məhəmməd sərt baxışlarını ona dikdi və ona
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hədə ilə qalxan qolu lənətləndirdi. Bildirdi ki, onu cəhənnəm odu yandıracaqdır.
Əlavə etdi ki, onun arvadı Cümeyl özü tonqala tikan çırpısı gətirəcəkdir ki, bu odu
yandırsın. Yığıncaq təşviş içərisində dağıldı. Əbu Ləhəb və arvadı Məhəmmədin
lənətindən sonra oğulları Utbəni məcbur etdilər ki, arvadı Ruqiyyəni boşasın və
qızı atasının üstünə göndərdilər.
Birinci cəhdin uğursuzluğundan peşman olmayan Məhəmməd Haşimilərin
ikinci yığıncağını öz evində çağırdı. O, onları yaxşı qonaq etdi, sonra isə
gözlənilmədən ona gələn vəhyi bütün təfsilatı ilə danışdı və bunun Allahın
göstərişi olduğuna görə öz qohumlarına elan etməli olduğunu bildirdi. “Əbdül
Müttəlibin övladları, bütün adamlar içərisində Allah sizə öz qiymətli hədiyyələrini
göndərmişdir. Və mən, onun adı naminə sizə bu dünyanın bütün xoşbəxtliklərini və
gələcəyin bütün nəhayətsiz sevinclərini təklif edirəm. Kim mənim təklifimin
yükünü öz üzərinə götürmək istəyir? Kim mənim qardaşım, mənim canişinim,
mənim vəzirim olmaq istəyir?”
Heç kəs dinmirdi. Birdən Əli bir cavan qətiyyəti ilə yerindən sıçradı və
özünü peyğəmbərin xidmətinə təklif etdi, həm də öz gəncliyini və bədən zəifliyini
etiraf etdi. Məhəmməd gənci qucaqlayıb bağrına basdı və dedi: “Baxın, budur
mənim qardaşım, mənim vəzirim, mənim canişinim! Hamı onu eşitməli və ona
tabe olmalıdır”. Qüreyşlilər isə bu oğlanın hərəkətinə qeyzlə bərkdən güldülər.
Onlar oğlanın atası Əbu Talibə də gülürdülər, istehza ilə deyirdilər ki, o da öz
oğluna təzim etməli və ona tabe olmalıdır.
Məhəmmədin təlimi, qohumları və dostları tərəfindən belə düşmənçiliklə
qarşılansa da, kütlə arasında, xüsusən qadınlar arasında özünə tərəfdar tapırdı. Axı
qadınların daim təqib olunanlara ürəyi yanır. Yəhudilərin də çoxu əvvəlcə
Məhəmmədə yaxınlaşdılar, lakin şagirdlərinə, yəhudilərə qadağan olunan dəvə əti
yeməsinə icazə verdiyini görəndə, ondan aralandılar və onun dinini natəmiz kimi
rədd etdilər.
Həmin vaxtdan Məhəmməd artıq özünü ruhunun ilham mənbəyinə təslim
etdi və təlimini açıq şəkildə və inadkarlıqla təbliğ etməyə başladı. Özünü isə
bütpərəstliyə son qoymaq, yəhudi və xristian qanunlarının sərtliyini yumşaltmaq
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üçün Allahın göndərdiyi peyğəmbər elan etdi. O, tez-tez Hira dağındakı kahaya
yollanırdı ki, oradakı yeganə mağarada Quranın yeni vəhylərini qəbul etsin.
Məhəmməd özünü yeni dinin moizəçisi hesab etmirdi, hamını əmin edirdi ki,
o, ancaq Allahın göndərdiyi qədim dini bərpa edir. Quranın “Əl-Bəqərə” surəsində
deyilir: “Biz batildən haqqa tapınan (haqq yolda olan) İbrahim dinindəyik, çünki o,
Allaha şərik qoşanlardan (bütpərəstlərdən) deyildi” (135-ci ayə). “Biz Allaha, bizə
nazil olan Qurana, İbrahimə, İsmailə, İshaqa, Yəquba və onun övladına
göndərilənlərə,

Musaya

və

İsaya

verilənlərə,

Rəbbi

tərəfindən

bütün

peyğəmbərlərə verilən şeylərə (möcüzələrə) inanmışıq. Onların heç birini
digərindən ayırmırıq. Biz ancaq Allaha boyun əyən müsəlmanlarıq” (136-cı ayə).
İlk gündən Quran İlahi vəhy, Allahın sözü kimi çatdırıldı. On dörd əsr ərzində bu
inam daha da möhkəmlənmişdir ki, Quranda məhz Allahın özü danışır, öz
təbəələrinə Tanrı özü müraciət edir. Bu ehkama biz müqəddəs kitabın digər
səhifələrində də rast gəlirik. Quranın “Əl-Maidə” surəsinin 15-ci ayəsində deyilir:
“Siz kitabda (Tövratda və İncildə) gizlətdiyiniz şeylərin bir çoxunu bildirən, bir
çoxunu da sizə bağışlayıb üstünü vurmayan (və ya sizdən bir çoxunu bağışlayan)
peyğəmbəriniz gəldi. Artıq Allah tərəfindən sizə bir nur və açıq aydın bir kitab
(Quran) gəldi”. Belə nəticə hasil olur ki, həmin müqəddəs kitablar da öz yerini
Qurana təhvil verməlidir. Quran qanunu tamamlayır və ondan sonra ilahi vəhylər
olmayacaqdır. Məhəmməd peyğəmbərlər sırasının sonuncusu və ən böyüyü
olmaqla Allahın iradəsini elan etməyə gəlmişdir.
Yeni dinin ən vacib cəhəti Allahın bir olmasını elan etməsi idi. Əlbəttə,
iudaizm və xristian dinində də təkallahlıq elan edilmişdi, lakin bu vahidliyə xələl
gətirən cəhətlər də var idi. İudaistlərin Allahı Yaxvenin Savaof, İeqova kimi də
adları var idi. Xristian dini isə Allahı üç obrazda – Allahda, onun oğlunda və
müqəddəs ruhda tanıyırdı. Xristianlar ana bətnindən doğulmuş İisusu (İsa
peyğəmbəri) Allah adlandırırdılar. V əsrdə (428-431-ci illərdə) Konstantinopol
patriarxı olmuş Nestor bu fikrin əleyhinə çıxdı, İisus Xristi Allahın oğlu və Allah
adlandırmaqdan imtina etdi, Məryəmin isə Allah oğlunun anası olması ideyasını
bütünlüklə rədd etdi. Nestor İisusun yalnız sonradan Allahın oğlu, məsih olduğunu
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iddia edirdi. Məhəmməd də Nestorianlar sektasının xristian aləmində küfr hesab
olunan və Efes Şurası tərəfindən hələ 431-ci ildə məhkum edilən bu ideyalar ilə
tanış idi. Ona görə də Quranda Allahın vahidliyinin hansısa üç birlikdə ifadə
olunması bütünlüklə rədd edilir və Allahdan başqa digər allahın olmadığı təkrartəkrar qeyd edilir: “Lailahəilləlah – Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur” (“ƏlBəqərə” surəsi, 255-ci ayə). Və ya “Sizin tanrınız tək olan Allahdır” (163-cü ayə).
Bu, Quranın başlıca ehkamıdır: Yalnız “Allah hər şeyə qadirdir” (“Əl-Maidə”
surəsi, 19-cu və 40-cı ayələr).
Ərəb sözü olan “islam” da “Allaha tabe olmaq” deməkdir. Bu baş ehkama
digər ehkam da əlavə olunur: “Məhəmməd Allahın peyğəmbəridir”. Quranda
göstərildiyindən, müsəlmanlar bunu Allahın göstərişi kimi qəbul edirlər. Bu isə
vəhylərin Allaha məxsusluğu fikrini daha da möhkəmləndirir.
Hər cür bütpərəstlik qadağan olunurdu. Bütpərəstlik bəlkə də Məhəmmədin
ən çox nifrət etdiyi şey idi, lakin Allahın vahidliyinə xələl gətirməyən və ona
uşaqlıqdan məlum olan bir çox dini qaydalar saxlanmışdı. İbadət üçün Məkkəyə
getmək, Kəbəyə aid bütün qaydalara əməl etməklə səcdə qılmaq, Zəmzəm
bulağının suyundan içmək və s. bütünlüklə icra olunurdu. Təkcə bütlərə sitayiş
edilmirdi. Köhnə ərəb qaydası ilə ibadətdən əvvəl əli-ayağı yumaq da saxlanmışdı.
Hətta günün və gecənin müxtəlif vaxtlarında ibadət etmək məsləhət görülürdü.
İslam dini özündən əvvəlki iudaizm və xristian dinlərindən çox şeyləri əxz etdiyi
kimi, yəqin ki, sonralar fars sözü ilə “namaz” adlanan ibadətin sutka ərzində beş
dəfə qılınmasını yəqin ki, zoroastrizmdən (Zərdüşt dinindən) götürmüşdü. Çünki
zoroastrlar da gündə beş dəfə ibadət edirdilər. İbadət vaxtı müsəlmanlar birbaşa
Allahın özünə müraciət edir, ona təzim qılır, üzü üstə yerə sərilirdilər. İbadət vaxtı
dua edənlər üzünü Qibləyə tərəf tutur və ona tərəf diz çökürdülər. Hər namazın
sonunda Quranın “Əl-Bəqərə” surəsindən bu ayə oxunur: “Əbədi və əzəli varlıq
Odur. O, nə mürgü, nə də yuxu bilir. Göylərdə və yerdə nə varsa hamısı Onundur...
O, bütün yaranmışların keçmişini və gələcəyini (bütün olmuş və olacaq şeyləri)
bilir... Onun özünün istədiyindən başqa heç bir şeyi qavraya bilməzlər. Onun
kürsüsü (elmi, qüdrəti və səltənəti) göyləri və yeri əhatə etmişdir. Bunları mühafizə

173

etmək Onun üçün çətin deyildir. Ən uca və ən böyük varlıq da Odur!” (255-ci ayə).
Həmin surənin 284-cü ayəsində isə deyilir: “Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı
Allaha məxsusdur. Siz ürəyinizdə olanı zahirə çıxarsanız, çıxarmasanız da, Allah
ona müvafiq sizinlə haqq-hesab çəkər. Allah istədiyini bağışlar, istədiyinə də əzab
verər. O, hər şeyə qadirdir!”.
Beləliklə, Allah heç bir varlıqla müqayisə oluna bilməz və heç bir varlıq
qüdrətinə görə Allaha yaxınlaşa bilməz. Allahın böyüklüyü qarşısında hətta onun
yaratdığı kainat da kiçik görünür. Quranın “Əl-İxlas” surəsində deyilir: “O, Allah
birdir... Allah (heç kəsə, heç nəyə) möhtac deyildir... Onun heç bir tayı-bərabəri,
bənzəri yoxdur” (1-2 və 4-cü ayələr). Ona görə də bu ehkamların təkrar olunması
yolu ilə onların insan şüuruna təlqin olunmasına, inamın sarsılmazlığını əldə etmək
üçün bu ibadətlərin can-başla icra edilməsinə Məhəmməd çox böyük əhəmiyyət
verirdi. Axı mələklər Allaha insanların ibadət etdiyini xəbər verirlər. İslam elmində
Allahdan başqa heç kəsə, nə hansısa obraza və ya nişanəyə sitayiş edilmir.
Məhəmmədə peyğəmbərliyinin ilk dövrlərində əleyhdarlarının istehzaları ilə
mübarizə aparmaq çətinlik törədirdi. Uşaqlıqdan tanıyanlar indi küçədən keçəndə
onu göstərib deyirdilər: “Baxın! Bu Əbdül-Müttəlibin nəvəsi elə bil ki, göydə baş
verənlərin hamısını bilir!” Bəziləri dəli hesab edirdi, digərləri cadugər və sehrkar
adlandırırdı. Küçədə lağa qoyanlar onu təqib edir, təhqir edirdilər. Axı o, hamının
adət etdiyi həyat tərzindən aralanmışdı. Əmrə adlı gənc isə bütün Ərəbistanın ən
sevimli şairlərindən biri olmaqla Məhəmmədə həcvlər yazırdı. Bu şeirlər dildən
dilə gəzirdi və islamın yayılmasına ciddi maneçilik törədirdi. Məhəmməddən
möcüzə tələb edənlər də az deyildi, çünki adamlar Moisey və İisusun (Musa və İsa
peyğəmbərlərin) möcüzələri barədə çox şey eşitmişdilər. Bu tələblərə Quranda da
əksini tapmış Məhəmmədin sözləri ən tutarlı cavab idi: “Quranın özündən artıq nə
möcüzə ola bilər?... Quranın özü artıq möcüzədir!” Məhəmməd ondan Quranın ona
necə gəlib çatmasını və ya onu gətirən mələyi göstərməsini tələb edənlərə etiraf
edirdi ki, o, Allahın seçdiyi apostol (həvariyun) olan sadə adamdır. O, deyirdi ki,
mənim elçi seçildiyimi möhkəmləndirmək üçün Allaha mələk lazım deyildir. Bəzi
hallarda isə möcüzənin adamların bir qrupunun məhv olması hesabına başa
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gələcəyini bildirməklə, yaxasını zəhlətökən adamlardan qurtara bilirdi. Axı ondan
Səfa təpəsini bütünlüklə qızıla döndərmək kimi möcüzə göstərməyi xahiş
etmişdilər.
Məhəmmədin bütpərəstliyə qarşı kəskin hücumları bir qədər Kəbəyə sitayişə
də mənfi təsir göstərdiyindən, bu Qüreyşliləri ciddi surətdə narahat etmişdi. Onlar
Əbu Talibdən xahiş edirdilər ki, öz qardaşı oğlunu susmağa məcbur etsin və ya onu
uzaqlaşdırsın. Onlar qocaya bildirdilər ki, səhvən güman etdikləri saxta peyğəmbər
və onun ardıcılları küfrdən dönməsələr, buna özlərinin həyatları ilə cavab
verəcəklər. Əbu Talib bu hədələri Məhəmmədə xəbər verməyə tələsdi və ona
yalvardı ki, öz əleyhinə belə çox sayda və güclü düşmənləri qaldırmasın.
Məhəmmədin ruhu bu sözlərdən daha güclü qaydada alovlandı. O, dedi: “Əmi,
əgər onlar mənim üstümə günəşi sağ tərəfdən, ayı sol tərəfdən silahlandırsalar belə,
mən öz yolumdan dönməyəcəyəm, nə qədər ki, Allah əmr etməmişdir və ya məni
buradan harasa aparmamışdır”. Qocanı onun yenilməzliyi heyran etdi və o, bildirdi
ki, nəyi moizə etməsindən asılı olmayaraq Məhəmmədi onun düşmənlərinə
verməyəcəkdir. Əbu Talib digər Haşim nəslindən olanları Məhəmmədi müdafiə
etməyə çağırdı. Əbu Ləhəbdən başqa hamı qocanın təklifi ilə razılaşdı,
baxmayaraq ki, bu özlərinin qorxulu hesab etdikləri küfrü müdafiə etmək demək
idi.
Qüreyşlilərin düşmənçiliyi günbəgün artırdı, bir gün isə bu hədədən fiziki
həmləyə keçdi. Onlar Kəbədə Məhəmmədin üstünə atıldılar, əgər Əbu Bəkr xilas
etməsəydi, onu boğub öldürə bilərdilər. Əbu Bəkr özü bu savaşda xəsarət aldı.
Məhəmmədin ailəsinə də nifrət edirdilər, xüsusən onun qızı Ruqiyyəyə və onun
yeni əri Osman ibn-Əffana. Qüdrətli himayəçiləri olmadığından şagirdlərinin
həyatı təhlükə altında idi. Məhəmməd onlara bir müddət qorxulu həmrəyliyi
dayandırmağı və Abissiniyaya yollanmağı məsləhət gördü. Qırmızı dənizlə həmin
ölkəyə getmək çətin deyildi. Orada nestorian xristianları yaşayırdı. Məhəmmədin
qızı və şagirdləri burada sığınacaq tapmalı idi.
Abissiniyaya 15 nəfər yollandı, onlardan dördü qadın idi. Onlar liman şəhəri
olan Ciddəyə gəldilər və oradan gəmidə sığınacaq nöqtəsinə getdilər. Bu
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Məhəmmədin peyğəmbərliyinin beşinci ilində baş verdi, ilk qaçış və ya birinci
hicrət adlanırdı. İkinci hicrət isə peyğəmbərin özünün Məkkədən Mədinəyə
köçməsi idi. Qaçqınlar Abissiniyada qonaqpərvərliklə qəbul olundu. Bir qədər
sonra onların sayı 101 nəfərə çatdı, bunlardan 18-i qadın idi. Onlardan əlavə
uşaqlar da var idi.
Məhəmməd özü də təhlükəsizliyinin qayğısına qaldı. O, Orham adlı
şagirdinin Səfa təpəsində yerləşən evində sığınacaq tapdı. Bu təpəyə ərəblərin
rəvayətinə görə Adəm və Həvva da cənnətdən qovulandan sonra düşmüşdülər.
Məhəmməd burada bir ay yaşadı və aldığı vəhyləri elan etməyi davam etdirirdi.
Ərəbistanın hər tərəfindən onun yanına ardıcılları gəlirdi. Qüreyşlilərin də
düşmənçiliyi səngimirdi. Bu tayfadan olan və ən qorxulu müşrik hesab edilən Əbu
Cəhl adlı ərəb Məhəmmədi axtarıb tapdı, söyüşləri ilə onu təhqir etdi və hətta
döydü. Bu xəbər onun əmisi Həmzəyə çatdı. Əbu Cəhl öz qoçaqlığından söhbət
aparanda Həmzə onu tapdı və başına ağır zərbə vurub, ona ağır xəsarət yetirdi. Elə
bu vaxtdan da Həmzə yeni dini qəbul etdiyini və bu dinin möhkəm ardıcılı
olacağını bildirdi.
Həmzə onu yaraladıqdan sonra Əbu Cəhlin peyğəmbərə nifrəti daha da
artdı. Onun Ömər adlı cavan və çox güclü bir qohumu var idi. Əmisinin təhriki ilə
o, Məhəmmədin Orhamın evindəki sığınacağına girməklə, orada peyğəmbəri
xəncərlə öldürməyi qət etmişdi. O, bura gəlib çatanda rastlaşdığı bir qüreyşliyə öz
niyyətini bildirdi. Bu qüreyşli isə islamın gizli tərəfdarı olduğundan, onu bu qanlı
işdən çəkindirməyə cəhd etdi və dedi: “Məhəmmədi öldürməmişdən əvvəl onun
qohumlarının qisasına tuş gələcəksən. Bax gör, sənin qohumların arasında küfr
edəni yoxdurmu?” – Ömər adlı həmin oğlan soruşdu: “Məgər mənim
qohumlarımdan kimsə dindən üz döndərmişdir?” Qüreyşli “hə” deyə cavab verib,
əlavə etdi: “Sənin bacın Əminə və onun əri Seyid!” Ömər bacısının evinə gələndə
onu və ərini Quran oxuyan yerdə gördü. Dəli kimi o, Seyidin üstünə cumdu,
qılıncını onun köksünə sancmaq istəyəndə, buna bacısı mane oldu. Seyidin
üzündən qan axırdı. Bu vaxt Əminə qışqırdı: “Allahın düşməni! Vahid, həqiqi
Allaha iman gətirdiyimə görəmi vurursan? Nə səndən, nə sənin qəzəbindən
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qorxmuram və öz düzgün inamımdan geri çəkilməyəcəm”. Və hirsli qaydada əlavə
etdi: “Lailahəilləllah, Məhəmmədin rəsul Allah”. Ömər, indi öz işini gör, qurtar!”
Ömər dayandı, peşiman olub dizini Seyidin döşündən götürdü. Sonra o, bacısından
kağız lüləsini ona göstərməyi xahiş etdi, yalnız əlini yuduqdan sonra o, Quranın
surəsini oxudu. Quranın sözləri onun ürəyinin dərinliklərinə nüfuz etdi. Sonra o,
dirilmə və Qiyamət günü haqqında oxuduqda, yeni dinə meyl etdi. Sonra o,
Orhamın evinə gəldi və özünü Allaha və onun peyğəmbərinə inananların siyahısına
daxil etməyi xahiş etdi. Onun xahişi ilə Məhəmməd onu Kəbəyə apardı və orada
islamın ibadətlərini təntənəli qaydada icra etdi. Ömər peyğəmbərin sol tərəfində,
Həmzə isə sağ tərəfində gedərək onu təhqir və hücumlardan qoruyurdular.
Məhəmmədi qırxa qədər şagirdi müşayiət edirdi. Günün günorta çağı onlar
sakinlərin heyrətinə səbəb olan bir qaydada Məkkə küçələrindən keçirdilər. Onlar
Kəbə ətrafına yeddi dəfə dövrə vurdular, hər dəfə əlləri ilə Qara daşa toxundular və
digər ibadətləri icra etdilər. Qüreyşlilər bu hadisəyə dəhşətlə tamaşa edirdilər.
Onlar nə yaxınlaşa, nə də peyğəmbəri təhqir edə bilirdilər, çünki Həmzə ilə
Ömərin heybətli baxışlarından qorxurdular. Beləliklə, Ömərin qəribə qaydada yeni
dinə keçməsi baş verdi, o, islamın ən şərəfli tərəfdarlarından biri oldu.
Əbu Talibin Haşimilərin başçısı kimi Məhəmmədə və onun ardıcıllarına
himayədarlığı Qüreyşlilərdə onlara qarşı kəskin nifrət yaratdı və tayfanı parçaladı.
Əks qolun başçısı olan Əbu Süfyan peyğəmbərin küfrünü əsas götürərək təkcə
onun qohumlarını, yeni dini qəbul edənləri deyil, bütün Haşim qolunu şübhəyə aldı
və nifrət ünvanına çevirdi. Baxmayaraq ki, onlar rəylərində fərqli idilər və ona
ancaq qohumluq hisslərinə görə himayədarlıq edirdilər. Yəqin ki, Əbu Süfyanın
düşmənçiliyi təkcə şəxsi nifrətdən və dindarlıq qısqanclığından deyil, həm də nəsil
düşmənçiliyindən yaranmışdı. O, çoxdan Haşimilər nəslinə mənsub olan şəhərin
başçılığını öz nəslinin əlinə keçirməyə can atırdı. Əbu Talibin Məhəmmədi
təqiblərdən qorumaq üçün gizlətməsi və öz qəsrində ona yer verməsi Əbu Süfyan
və onun tərəfdarları üçün bütün rəqib tayfanı məhkum etməkdən ötəri bəhanə oldu.
Ona görə də onlar qərara gəldilər ki, əgər öz qohumları Məhəmmədi edam etmək
üçün verməsələr, bütün digər Qüreyşlilərlə Haşimilərin qız alıb verməsi, hansısa iş
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və ya ticarət aparması qadağan edilsin. Bu hökm peyğəmbərin elçi fəaliyyətinə
başladığının yeddinci ilində baş verdi. Bu hökm yazılıb Kəbədən asılmışdı. Bu
Məhəmmədi və onun şagirdlərini çətin vəziyyətdə qoydu, onlar gizləndiyi qəsrdə
bəzən qidasız qalırdı. Bəzən Qüreyşlilər qəsri əhatə edib hökmü bütün ciddiyyəti
ilə icra etmək istəyirdilər.
Məhəmmədin şagirdləri ilə birlikdə Əbu Talibin qəsrində gizləndiyi vaxtdan
üç il keçmişdi. Onların barəsindəki hökm Kəbədən asılı olaraq qalırdı və tayfanın
digər hissələri ilə əlaqələrinə mane olurdu. Həmişə olduğu kimi, təqibdən bu sekta
daha da böyüyürdü. Çoxları ona qoşulurdu, Məkkədə Qüreyşlilər arasındakı
düşmənçilikdən narazılıq edirdilər. Əbu Süfyan öz qohumlarına qarşı bu nifrətdən
utanmalı idi. Bir qədər sonra hökmü ləğv olunmuş hesab etdilər və Məhəmmədə öz
tərəfdarları ilə Məkkəyə sərbəst qayıtmağa icazə verdilər. Onlar qayıdandan sonra
Məkkədə çoxları bu dinə keçdi, Məkkəyə uzaqdan da çoxlu zəvvarlar gəlirdi.
Bu dövrdə persiyalılarla yunanlar arasında müharibə gedirdi. Əbu Bəkr dəvə
verməklə mərc gəlmişdi ki, perslərin qələbəsinə baxmayaraq üç ildən sonra
yunanlar qalib gələcəkdir. Məhəmməd onun qulağına pıçıldadı: “Mərci artır və
müddəti uzat”. Əbu Bəkr yüz dəvədən mərc gəldi, müddəti isə doqquz il müəyyən
etdi. Bu proqnoz doğruldu və mərc uduldu.
Səksən yaşlı Əbu Talib öldü və onun gözlərini Məkkəyə bu yaxınlarda
qayıtmış Məhəmməd bağladı. Öz əmisinə ölüm ərəfəsində məsləhət gördü ki, dinə
sitayiş etdiyini tələffüz etsin, çünki bu, islama görə sonradan müqəddəs dirilmə
üçün vacibdir. Əbu Talib dindar kimi öldü. Əbu Talibin ölümündən iki ay əvvəl
Məhəmmədin vəfalı və sadiq arvadı Xədicə dünyasını dəyişmişdi. Qadının bu vaxt
65 yaşı var idi. Məhəmməd onun tabutu üzərində acı göz yaşı axıdırdı. Arvadının
və əmisinin yasına görə o, matəm paltarında idi. Məhəmmədlə arvadının yaş
fərqinə baxmayaraq onlar bir-birini qızğın sevirdilər. Arvadı da qadın
cazibədarlığını saxlaya bilmişdi və Məhəmməd nikahın bütün dövründə öz
rəfiqəsinə sadiq qalmışdı və dinin icazə verməsinə baxmayaraq başqa arvad
almamışdı. Onların qarşılıqlı məhəbbəti əfsanəyə çevrilmişdi. Bu qadın nəinki
onun peyğəmbərliyinə ilk olaraq inanmış, bu missiyanı yerinə yetirməkdə ona
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kömək etmək üçün nə qüvvəsini, nə də var-dövlətini əsirgəməmişdi. Məhəmməd
buna öz minnətdarlığı və ehtiramı ilə cavab verirdi. Arvadı öləndən sonra o,
bildirdi ki, peyğəmbər xüsusi hədiyyələr və üstünlük almışdır, ona görə də qanun
tərəfindən digər adamlar kimi nikah məsələsində məhdudlaşdırıla bilməz. Axı
islam dini öz ardıcıllarına dörd arvad almağa icazə verirdi.
Onun ilk seçimi Xədicənin ölümündən bir ay sonra baş verdi və sədaqətli
davamçısı Əbu Bəkrin gözəl azyaşlı qızı Ayişənin üzərinə düşdü. Bəlkə də bununla
o, öz tayfasının ən igid və hamı tərəfindən sevilən bir adamını öz tərəfinə çəkmək
istəyirdi. Lakin Ayişənin hələ yeddi yaşı var idi və bu qıza ərə getmək üçün, şərq
mühitini və qaydalarını nəzərə almaqla belə, olduqca tez idi. Ona görə nikahı iki
illiyə təxirə salmaq lazım gəldi. Bu arvadını peyğəmbər çox sevirdi və onu bütün
sonrakı arvadlarından daha çox sevdi. Çünki Ayişə digər arvadlarından fərqli
olaraq bakirə qız kimi ona ərə gəlmişdi. Lakin Ayişə hələ yetkinlik yaşına
çatmadığından

peyğəmbər öz arcıdıllarından biri olan mərhum Sokranın dul

qadını Sevdanı aldı. O, peyğəmbərin qızı Fatimənin döş dayəsi idi və Abissiniya
qaçqınlığında olmuşdu.
Məhəmməd tezliklə Əbu Talibin ölümünün, özü üçün necə böyük itki
olduğunu hiss etdi. Onun ölümündən sonra Əbu Süfyanın və Əbu Cəhlin, digər
müşriklərin düşmənçilik hərəkətlərinin qarşısını almaq üçün heç kəs qalmamışdı.
Onlar Qüreyşlilər arasında elə təqib ruhu yaratdılar ki, Məhəmmədə artıq Məkkədə
qalmaq o qədər də təhlükəsiz deyildi. Ona görə də o, azad edilmiş qulu Zeyd ilə
birlikdə Taif şəhərində sığınacaq tapmaq istədi. Bu Məkkədən yüz kilometr
məsafədə olan kiçik şəhər idi. Bu şəhər bütpərəstliyin dayaqlarından biri idi.
Məhəmməd Taifdə bir aya qədər yaşadı və şəhər sakinləri arasında özünə
şagirdlər tapmaq istəsə də, bundan bir şey çıxmadı. O, öz təlimini təbliğ edəndə
qışqırıqlar onun səsini eşidilməyə qoymurdu. Onu dəfələrlə daşa basmışdılar,
sədaqətli Zeyd peyğəmbəri bu həmlələrdən qorumağa çalışırdı. Bu sığınacaqdan da
qovulan peyğəmbər doğma şəhərinə qayıda bilmədiyindən səhrada qaldı və Zeydi,
Məkkədə ona gizli qalmaq yeri tapmağa göndərdi. Belə sığınacaq kimi onun
şagirdlərindən birinin evi tapıldı və o, Məkkəyə qayıtmağa cürət etdi.
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Vətənində Məhəmmədin vəziyyəti daha da ağırlaşırdı. Onun sədaqətli
rəfiqəsi Xədicə və onun qüdrətli müdafiəçisi Əbu Talib qəbirdə uyuyurdu. Əbu
Talibin güclü köməyindən məhrum olmuş Məhəmmədin həyatı səfil güzəranını
andırırdı. O, gizlənməyə məcbur idi. İlk peyğəmbər elçiliyinə başladığı vaxtdan on
il keçmişdi. Bu on il düşmənçiliklə, sarsıntı və bədbəxtliklərlə dolu idi. Allaha
səcdə vaxtı gəlib çatanda, bütün düşmənçilik kəsiləndə o, öz sığınacağından çıxıb
Ərəbistanın hər tərəfindən Məkkəyə yığışan kütləyə qarışdı. Allaha dua edənlər,
Kəbəyə sitayiş etməyə gələnlər dindən dönmüş adam kimi ondan qaçırdılar. Sülhə
sədaqətli olanlar isə öz vətənində qüvvətli adamlar tərəfindən təqib edilən şəxslə
dostluq etmək istəmirdi. Nəhayət o, Yasribdən olan bəzi zəvvarların diqqətini cəlb
etdi. Bu şəhər sonralar Mədinə adlanacaqdı, Məkkədən 270 kilometr aralı olmaqla
şimalda yerləşirdi. Onun sakinlərinin çoxu yəhudilər və xristian-dönüklər idi. Bu
ziyarətə gələnlər isə təmiz ərəblər idi. Onlar yəhudilərdən Messiyanın – Məsihin
gələcəyini çox eşitmişdilər. Məhəmmədin bəlağətli nitqi onlara çox təsir göstərdi,
onun təlimi isə yəhudilərin qanunlarına çox yaxın idi. Eşidəndə ki, o, özünü
peyğəmbər, köhnə dini bərpa etmək üçün göylərin elçisi elan etmişdir, onlar öz
aralarında müzakirə etməyə başladılar: “Bu haqqında bizə danışılan həqiqi həmin
vəd edilən Messiyadır!” Onlar peyğəmbəri daha çox dinlədikcə öz inamlarında
möhkəmlənirdilər. Nəhayət elan etdilər ki, onlar Məhəmməd dininə inanırlar və
bütünlüklə onu qəbul etdilər. Onların Həzrəclilər nəsli Yasribin ən qüdrətli
tayfasına mənsub idi. Ona görə də Məhəmməd öz üzərində onların himayəsini
möhkəmləndirməyə can atdı və onlar geri qayıdanda özünün də onlarla birlikdə
getməsini təklif etdi. Lakin peyğəmbərə dedilər ki, öz şəhərlərinin güclü tayfası
olan Evslərlə ölümcül düşmənçilikdədirlər. Ona görə də ona öz səfərini şəhərdə
sülh bərpa edilənə qədər təxirə salmağı təklif etdilər. O, razılaşdı. Lakin zəvvarlar
qayıdanda onlarla birlikdə öz istedadlı şagirdlərindən biri olan Müsab ibn Umeyri
göndərdi ki, onların inamını möhkəmləndirsin və dini onların vətəndaşları arasında
təbliğ etsin. Beləliklə, islamın ilk toxumları Mədinəyə səpildi. Əvvəlcə bu
cücərtilər ləng böyüyürdü. Bütpərəstlər Müsaba qarşı qalxdılar və onun həyatı
təhlükədə idi. Lakin o, davam gətirdi və şəhərin adlı-sanlı adamlarından bəzilərini
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islam dininə keçirə bildi. Məkkədə təqib edilən bir çox müsəlman Mədinədə
sığınacaq tapmışdı və onlar yeni dinin sakinlər arasında yayılmasına köməklik
göstərirdilər. Çox keçməmiş bu din hər bir evə daxil oldu.
Məhəmmədə şəhərdə sığınacaq veriləcəyinə əmin olduqdan sonra dini
yenicə qəbul edənlərdən 70 nəfərdən çoxu Müsab ibn Umeyrin başçılığı altında
zəvvarlarla birlikdə Məkkəyə yollandı ki, peyğəmbəri öz şəhərlərində yaşamağa
dəvət etsinlər. Məhəmməd onlarla gecə yarısındakı görüşünü Əl-Akabə təpəsində
təyin etdi. Onun əmisi əl-Abbas Mədinə zəvvarlarından xahiş edirdi ki, qardaşı
oğlunu onun müdafiəsi üçün bütün imkanlar olmayana qədər öz şəhərlərinə
aparmasınlar, onları xəbərdar edirdi ki, yeni dinə açıqca keçid bütün Ərəbistanı
onların əleyhinə qaldıracaqdır. Lakin bu xahişlər və xəbərdarlıqlar əbəs idi, onlar
təntənəli müqavilə bağladılar. Məhəmməd tələb edirdi ki, onlar bütpərəstlikdən üz
döndərib açıq və qorxmadan vahid həqiqi Allaha təzim etsinlər. Şərtlər qəbul
olundu. Mədinə elçiləri Məhəmmədin əlini sıxıb müqaviləyə riayət edəcəklərinə
and içdilər. Bu vaxt Məhəmməd onlardan 12 nəfəri seçib özünün apostolları təyin
etdi, bununla o, İsa peyğəmbəri təqlid edirdi. Mədinə müsəlmanlarına isə ənsar,
başqa sözlə müttəfiq adı verildi, bu ad altında da onlar sonralar tanındılar.
Ənsarlar getdikdən sonra müqəddəs ay gəldi və müsəlmanların təqibi daha
şiddətli qaydada bərpa olundu. Məhəmməd vəziyyətin qorxulu olduğunu görüb
ardıcıllarına öz təhlükəsizliklərinə qayğı göstərməyi məsləhət gördü, lakin özü az
sayda sadiq dostları ilə hələ də Məkkədə qalırdı. Onun barışmaz düşməni Əbu
Süfyan bu vaxt şəhərin valisi idi. O, yeni dinin uğurları və yayılmasından
hiddətlənib Qüreyş ağsaqqallarını şuraya topladı. O, bu dinin qarşısını almaq üçün
daha təsirli vasitə axtarırdı. Bəziləri Məhəmmədi şəhərdən qovmağı tələb etdi.
Lakin bu təklifə etiraz etdilər ki, onda o, öz tərəfinə başqa tayfaları, hətta bütün
Mədinə əhalisini çəkəcək, sonra isə qisas almaq üçün onların başında geri
qayıdacaqdır. Digərləri məhbəsə salmağı və ölənə qədər onu orada saxlamağı təklif
etdi. Buna isə cavab verdilər ki, dostları onu xilas edə bilərlər. Bu etirazları
Necddən olan bir narahat qoca bildirirdi. Nəhayət, Əbu Cəhl elan etdi ki, bu bəlanı
dayandırmaq üçün bir düzgün vasitə vardır - Məhəmmədi öldürmək lazımdır.
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Bununla hamı razılaşdı, qətlə yetirilənin qohumlarının intiqamına qarşı durmaq
üçün belə qərara gəlindi ki, ailənin hər bir üzvü Məhəmmədin köksünə öz
xəncərini sancmalıdır. Deyəsən Qüreyşlilər Roma diktatoru Qay Yuli Sezarın 666
il əvvəl baş vermiş sui-qəsdinin təşkili qaydalarından hali idilər. Miladdan əvvəl 15
mart 44-cü ildə baş verən Kuriyadakı bu qətl zamanı sui-qəsdçilərin hamısı Sezara
öz zərbəsini endirmişdi, həlak olan diktatorun bədənində 23 qılınc yarası olduğu
müəyyən edilmişdi. İndi də Məhəmmədə qətl planı hazırlayanlar sonrakı baş
verəcək hadisələri götür-qoy edirdilər ki, kimsə özünə başqa xilas yolu axtarmasın,
sui-qəsd üçün hamı bir nəfər kimi məsuliyyət daşısın. Bu qəsdə Quranın “ƏlƏnfal” surəsində işarə edilir: “Yadına sal ki, bir zaman kafirlər səni həbs etmək və
ya öldürmək, yaxud da [Məkkədən] çıxardıb qovmaq üçün sənə qarşı hiylə
qururdular. Allah da [onların bu hiyləsinə qarşı] tədbir tökdü. Allah tədbir
tökənlərin ən yaxşısıdır!” (30-cu ayə).
Həqiqətən də qatillər Məhəmmədin yaşadığı yerə gəldilər, lakin bu vaxt o,
artıq xəbərdar edilmişdi. Rəvayətə görə bunu mələk Cəbrayıl xəbər vermişdi. Öz
qohumlarının qaniçiciliyini bəyənməyən Qüreyşlilərdən biri də bunu Məhəmmədə
çatdıra bilərdi. Fakt orasındadır ki, xəbərdarlıq Məhəmmədi xilas etmişdi. Qətli
icra etməyə gələnlər yataqda Məhəmmədin yaşıl plaşa bürünüb yatdığını gördülər
və qapını qırıb yatağın üstünə atıldılar. Yatan adam yerindən sıçradı – onların
qarşısında dayanan Məhəmməd deyil, Əli idi. Onlar Əliyə toxunmağa cəsarət
etmədilər. Bundan sonra Məhəmmədi diri və ya ölü gətirən adama Qüreyşlilər yüz
dəvə vəd etdilər.
Bu hadisədən sonra Məhəmməd Əbu Bəkrin evinə gəldi və onunla birlikdə
qaçmağa hazırlaşdı. Qərara aldılar ki, Məkkədən bir saatlıq məsafədə olan Cevr
dağındakı mağarada gizlənsinlər. Sonradan təhlükəsiz qaydada Mədinəyə getmək
üçün orada gözləmək olardı. Əbu Bəkrin uşaqları isə onlara yemək gətirəcəkdi.
Gecə Məkkəni tərk edib Cevr dağının ətəyinə gəldilər, lakin bu vaxt onları təqib
edənlərin səsini eşitdilər. Hətta qorxmaz Əbu Bəkr də qorxudan əsirdi və öz
hisslərini bunda ifadə etdi ki, onlar çox, biz isə iki nəfərik. Məhəmməd isə bildirdi
ki, üçüncünü yaddan çıxarma, Allahın özü bizimlədir. Doğrudan da Qüreyşlilər
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mağaranın ağzına qədər gəldilər, lakin orada kiminsə olmadığını güman
etdiklərindən qayıdıb getdilər.
Qaçqınlar üç gün mağarada qaldıqdan sonra dördüncü gün gecə Əbu Bəkrin
nökərinin gətirdiyi dəvələrin belində Mədinəyə yollandılar. Onlar karvan yolu ilə
deyil, Qırmızı dənizin kənarına yaxın yolla getdilər. Bir az sonra atlı dəstə onlara
çatdı. Təqib edənlərin çoxluğu Əbu Bəkri həyəcanlandırdı, lakin yenə Məhəmməd
ona ürək-dirək verdi: “Qorxma, Allah bizimlədir!” Dəstənin başçısı Süraka
Məhəmmədə yaxınlaşanda at şahə qalxdı və süvari atla birlikdə yerə sərildi. Bu pis
əlamət kimi onun cahil ruhunu sarsıtdı. Məhəmmədin nitqi isə Sürakaya güclü təsir
etdiyindən, ondan üzr istəməyə başladı və dəstəsini götürüb geri döndü. Yolçular
isə öz yollarına davam edib Mədinədən üç kilometr aralı olan Quba yaylasına gəlib
çıxdılar. Bu yayla şəhərlilərin gəzmək yeri idi, təmiz və sağlam havası ilə seçilirdi,
şəhəri meyvə ilə təchiz edirdi. Yaylanın ətrafı üzümlüklər, meyvə bağları ilə əhatə
olunmuşdu. Bura gəlib çıxanda Məhəmmədin dəvəsi əl-Kasva diz üstə çöküb, daha
getmək istəmədi. Peyğəmbər bunu xoş əlamət kimi qəbul edib, Qubada qalmağı
qərara aldı, orada isə şəhərə girməyə hazırlaşmaq olardı. Mədinə müsəlmanları isə
Məhəmmədə hələ əvvəldən sığınacaq tapmışdılar, lakin onun yaxında olduğunu
eşidib onu qarşılamaq üçün Qubaya gəldilər. İlk müsəlmanlardan olan Talha və
Xədicənin qohumu Zübeyr yolçuların paltarlarının toz basdığını görüb Mədinəyə
girmək üçün onlara ağ plaşlar verdi. Mədinəli müttəfiqlərin - ənsarların çoxu
verdikləri sədaqət andını indi yenidən bərpa etməyə tələsdilər.
Məhəmməd öz dininə keçən şəhərlilərin çox sürətlə artdığını və şəhərin onu
mehribanlıqla qarşılayacağını onlardan eşidib cümə gününü, Rəbbül-əvvəl ayının
başlanğıcındakı günü, özünün təntənəli şəhərə girişinə görə müsəlmanların
bayramı elan etdi. Həmin gün səhər tezdən o, öz tərəfdarlarını ibadətə yığdı, onlara
öz dininin əsaslarını izah etdi və Mədinəyə getdi. Bu şəhər onun sığınacaq yeri
kimi əsrlər boyunca şöhrət tapacaqdı. 70 nəfər atlı onu müşayiət edirdi və
mühafizəçi xidməti göstərirdi. Onun yanı ilə Əbu Bəkr dəvəsinin üstündə gedirdi.
Bu vaxt Sahama tayfasının başçısı Boreyda qışqırdı: “Allahın elçisi! Sənə
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Mədinəyə bayraqsız daxil olmaq olmaz” və bu sözləri deyib öz çalmasını açdı, onu
öz nizəsinin ucuna taxdı və peyğəmbərin qabağında apardı.
Mədinə gözəl şəhər idi, buranın iqlimi sağlam, torpağı isə çox münbit idi.
Uca palmalar, gül kolları küçələri bəzəyirdi. Şəhərin girəcəyində dini qəbul edənlər
kütləsi, qızğın günəşin yandırmasına baxmayaraq onu qarşıladı. Onların çoxu
Məhəmmədi bu vaxta qədər görmədiyindən səhvən Əbu Bəkrə təzim edirdi. Əbu
Bəkr peyğəmbərin başı üstündən mühafizəçilərin tutduğu palma yarpaqlarını
aralayıb kimə təzim göstərmək lazım olduğunu göstərdi və qarşılayanlar
Məhəmmədi gur nidalarla salamladı. Beləliklə, Məhəmməd doğma şəhərindəki
qaçqınlıqdan, başına qiymət qoyulmuş bir adamdan Yasribə sürgün edilmiş və
sığınacaq xahiş edən adam kimi deyil, qalib təntənəsi ilə daxil oldu. O, dindar
müsəlman olan Əbu Əyyub adlı xəzrəclinin evinə düşdü. Bu adam peyğəmbərin
uzaq qohumu idi. O, evdə sevinclə qəbul edilməklə, aşağı mərtəbədə yerləşdi. Bu
hadisə 26 iyul 622-ci ildə baş vermişdi və hicri tarixinin başlanğıcı hesab olunur.
Onun gəlişindən bir az sonra Məkkədən piyada qaçmış sədaqətli Əli də ona
qoşuldu. O, Qüreyşlilərin əlinə düşməmək üçün gündüzlər gizlənir, yalnız gecələr
yol gedirmiş. Bir neçə gün sonra Ayişə və Əbu Bəkrin bütün ailə üzvləri, həmçinin
Məhəmmədin ailəsi gəlib çıxdı. Onları peyğəmbərin azad olmuş qulu Zeyd və Əbu
Bəkrin nökəri Abdullah gətirmişdi. Beləliklə, məşhur “peyğəmbərin köçməsi” və
ya Hicrət baş verdi. Bu müsəlman erasının və müsəlman təqviminin başlanğıcı
oldu. Əsl müsəlmanlar və bəzi islam dövlətləri tarixi məhz bu təqvimlə aparırlar.
53 yaşlı peyğəmbərin Yasribə gəlməsi onun ictimai vəziyyətini kökündən
dəyişdi. Tezliklə Məhəmməd güclü və iri bir sektanın başçısı oldu. Bu sekta bir
tərəfdən Məkkədən qaçmış öz şagirdlərindən ibarət idi. Onlar mühacirlər və ya
qaçqınlar adlanırdı. Digər tərəfdən sektada ona qoşulmuş Mədinə sakinləri var idi,
onlar ənsarlar və ya müttəfiqlər adlanırdı. Ənsarların demək olar ki, hamısı Evs və
Xəzrəc tayfalarına mənsub idi. Bu tayfalar iki doğma qardaşdan öz mənbəyini
götürürdü və bu tayfalar yüz iyirmi ilə qədər kəskin düşmənçilik etmişdilər, ancaq
indi yeni dinin bayrağı altında birləşmişdilər. Hələ yeni dini qəbul etməkdə
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ləngiyənlərlə də Məhəmməd ittifaq bağladı. Yasrib ərəb dilində “şəhər” mənasını
verən Mədinə adlanmağa başladı, başqa sözlə bu peyğəmbərin şəhəri demək idi.
Məhəmməd burada öz dinini açıq təbliğ etmək imkanı əldə etdi və məscid
tikməyə başladı. O, qəbiristanlıqda yer seçdi, bura xurma ağacları ilə əhatə
olunmuşdu. Belə deyirlər ki, beş xoş əlamət bu yeri seçməyə səbəb olmuşdu.
Peyğəmbər şəhərə daxil olarkən dəvəsi bu yerin qarşısında diz çökmüşdü.
Məscidin divarları gildən və kərpicdən tikilirdi, damı isə kəsilmiş palma
ağaclarının gövdəsindən düzəlmişdi və palma budaqları ilə örtülmüşdü. Peyğəmbər
məscidin tikilməsində şəxsən iştirak edirdi. Bu məscid Nəbəvi – Peyğəmbər
məscidi adlanır, çünki peyğəmbər öz əlləri ilə onu tikməyə başlamışdı. O,
ardıcıllarını ibadətə necə çağırmaq barədə bir neçə vaxt tərəddüd keçirdi. Zeydin
oğlu Abdullah təklif etdi ki, adamları məşhur sözləri elan etməklə çağırmaq
lazımdır. Məhəmməd təklifi qəbul etdi və o vaxtdan əzan çəkmək adəti yarandı. Bu
gündən dünyadakı bütün məscidlərin minarəsindən müsəlmanlar ibadətə əzan
vasitəsilə çağırılır: “Allahu akbar! Allahu akbar! Lailahəilləllah! Mühəmmədin,
Rəsul Allah! İbadətə gəlin! İbadətə gəlin! Allahu akbar! Allahu akbar!
Lailəhailləllah!” Mürgülüyənlərə isə əlavə edilir: “İbadət yuxudan yaxşıdır! İbadət
yuxudan yaxşıdır!” İlk müəzzin olmaq şərəfi çox gözəl səsi olan Bilal Həbəşiyə
nəsib olmuşdu, o, qonşudakı evin damından əzan oxuyurdu.
Məhəmməd ona müraciət edənlərin hamısına xeyirxah məsləhətlər verirdi.
Şagirdlərindən biri vəfat etmiş anasına hansı ehsanı verməyi soruşanda Məhəmməd
demişdi: “Suyu!” – axı adamlar düzlərin qızmar günəşindən əziyyət çəkirdi. “Quyu
qaz və susuzluqdan yananların hamısına su ver”. Şagirdi öz anasının şərəfinə quyu
qazdı və dedi: “Bu quyu mənim anamın adınadır. Qoy mükafatı da onun ruhuna
çatsın”. Digər biri ona həyat davranışına məsləhət görməyi xahiş edəndə demişdi:
“Heç kəs haqqında pis söz danışma!” Həmin adam sonralar deyirdi ki, “o vaxtdan
mən heç kəsi – nə qulu, nə azad adamı bir sözlə də incitməmişəm”.
İslamın qaydaları birgəyaşayışdakı hörmətə də yayılmışdı. “Evə girəndə və
çıxanda salam de (və ya təzim et). Dostların, tanışların və yolda yolçuların
təziminə cavab ver. Kim at üstündə gedirsə piyadaya birinci təzim göstərməlidir,
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piyada gedən oturana, kiçik qrup böyük qrupa, cavan qocaya birinci təzim
etməlidir”.
Məhəmməd Mədinədə yaşayan yəhudi nəsillərinin bəziləri ilə sülh
müqaviləsi bağlamışdı və ümid edirdi ki, onu messiya və ya peyğəmbər kimi
tanımağa onları inandıra biləcəkdir. O, islamı qəbul edən yəhudilərə şənbəyə
(şabata) və Moisey qanunlarından və qaydalarından çoxuna riayət etməyə icazə
vermişdi. Şərqdə müxtəlif dinə sitayiş edənlərin hər biri öz qiblələrinə, müqəddəs
tərəflərinə üzlərini çevirərək ibadəti icra edirdilər. Yəhudilər öz müqəddəs
şəhərləri Yerusəlimə tərəf üzlərini çevirirdilər. Məhəmməd öz dini üçün bu
qaydanı hələ qoymamışdı, lakin yəhudilərə hörmət xatirinə Yerusəlimi Qiblə kimi
təyin etmişdi. Bütün müsəlmanlar ibadət vaxtı üzlərini Yerusəlimə tərəf tutmalı
idilər.
Narahatçılıq törədən bir məsələ isə Mədinədə ardıcılların sayının sürətlə
artması ilə yanaşı, Məkkədən gələnlər arasında xəstəliklərin və narazılığın
yaranması idi. Onlar Mədinənin iqliminə adət etməmişdilər. Çoxları malyariyadan
əziyyət çəkirdi, qovulduqları vətənləri üçün darıxırdı. Yerli ənsarlarla mühacirlər
arasında söz-söhbət yaranırdı. Bu narazılığı yatırtmaq üçün Məhəmməd qardaşlıq
təsis etdi və bura Məkkədən olanlardan və mədinəlilərin hər birindən 54 adam
daxil oldu. Onlar bədbəxtlik və xoşbəxtlik anlarında bir-birinə kömək etməli idilər.
Bu əlaqə adamları qohumluqdan daha möhkəm bağlayırdı, çünki birinin irsi qan
qohumundan daha çox digərinə qismət olmalı idi. Bunun qanuni qüvvə kəsb etməsi
Quranda əks olunmuşdur. Quranın “Əl-Ənfal” surəsində deyilir: “İman gətirib
[Məkkədən Mədinəyə] köçənlər, Allah yolunda cihad edənlər (mühacirlər) və
[peyğəmbərlə mühacirlərə] sığınacaq verib kömək edənlər (ənsar) məhz onlar
həqiqi möminlərdir” (74-cü ayə). “Sonradan iman gətirib hicrət edənlər və sizinlə
bərabər döyüşənlər [cihad edənlər] də sizdəndirlər. Qohumlar Allahın kitabında irs
baxımından bir-birinə daha yaxındırlar [Məkkənin fəthinə qədər isə mühacirlər və
ənsar qohumluq əlaqələrindən asılı olmayaraq bir-birinin varisi hesab edilirdilər.
Məkkənin fəthindən sonra hökm ləğv olunub, varislik hüququ yalnız qohumlara
aid edildi] (75-ci ayə). Belə ki, Məkkənin fəthinə qədər ənsardan biri ölürdüsə,
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mühacir qardaşı onun malına sahib olurdu. Beləliklə, Məkkə mühacirləri və yerli
ənsarlar Mədinədə öz icmalarını – ümmətlərini yaratdılar. Bu icma o vaxta qədər
Ərəbistanda mövcud olan tayfa birliklərindən fərqli olaraq qan qohumluğu
əsasında deyil, yalnız bir dini inama məxsusluğa görə qurulurdu. Bu icma teokratik
təşkilat idi, Məhəmməd isə onun həm ruhi, həm də dünyəvi başçısı rolunu
oynayırdı.
Dinə qısqanclıq göstərənlərdən Məhəmmədin ev işlərinə də böyük ziyan
dəyirdi. Onun qızı Ruqiyyə əri ilə hələ Abissiniyada idi, digər qızı Zeynəb əri ilə
Məkkədə qalmışdı və onun əri yeni dinin qatı əleyhdarı idi. Məhəmmədin onunla
birlikdə Mədinədə olan ailəsi onun bir az əvvəl evləndiyi arvadı Sevdadan, birinci
arvadı Xədicədən olan qızları Fatimə və Ümmü Gülsümdən ibarət idi. O, Sevdanı
sevsə də, Xədicənin ölümündən sonra ürəyində bir boşluq yaranmışdı.
İndi Məhəmməd öz nişanlısı, Əbu Bəkrin gözəl qızı Ayişə barədə
düşünməyə başladı. Onların nişanlandığı vaxtdan iki il keçmişdi və qız doqquz
yaşına çatmışdı. Şərqdə isti günəşin təsiri altında qadınlar çox tez yetişir.
Məhəmmədlə Ayişə nişanlanmamışdan əvvəl bu qız Cübeyr ibn Mut`imlin adaxlısı
idi, lakin Cübeyrin atası ailəsinə islamiyyətin daxil olmasına qarşı çıxdı, nişanı
pozmuşdu. Ayişənin yaş məsələsi çox mübahisəlidir. Bəziləri onun Məkkədə, 6-7
yaşında olduğu zaman nişanlanıb, 9-10 yaşında Mədinədə ərə getdiyini deyir.
Lakin qızın ərə getdiyi zaman yaşının çox kiçik olmadığı onun böyük bacısı
Əsmanın tərcümeyi-halından görünür. Qədim kitablar Əsmadan danışarkən onun
100 yaşında, hicrətin 73-cü ilində vəfat etdiyini yazırlar. Hicrətdə 27 yaşında olan
Əsmanın öz bacısından 10 yaş böyük olduğu göstərilir. Buradan da Ayişənin
hicrətdə 17 yaşında olduğu aydınlaşır. Digər tərəfdən Ayişə Məhəmməddən əvvəl
də nişanlı idi, bu isə onun ərə getmək yaşında olduğuna dəlalət edir. Ərə gedəndə
hansı yaşda olmasından asılı olmayaraq, bu qadına peyğəmbərin ən sevimli
arvadlarından biri olmaq taleyi qismət oldu və bu ailə həyatı Ayişəni islam
aləminin qadınlığının iftixarı səviyyəsinə yüksəltdi.
Mədinəyə gələndən bir neçə ay sonra onların Ayişə ilə toyu oldu və şənlik
çox sadə keçdi. Toy yeməyi süddən ibarət idi. Bundan bir az sonra Məhəmmədin
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kiçik qızı Fatimə onun sədaqətli şagirdi Əli ilə nişanlandı. Fatimənin bu vaxt on
beş, ya da on altı yaşı var idi, o, qeyri-adi gözəlliyə malik idi. Əlinin isə 22 yaşı var
idi. Bu toy ziyafətində isə xörək xurma və zeytundan ibarət idi. Gəlin cehiz kimi
əri evinə iki süfrə, baş örtüyü, iki gümüş qolbağı, dəri yastıq, qədəh, kirkirə, su
üçün iki iri bardaq və yemək bişirmək üçün bir qazan gətirmişdi.
Axı peyğəmbərin özünün həyatı da onun şagirdlərinin sadə həyatından heç
nə ilə fərqlənmirdi. Sonralar bu barədə danışan Ayişə deyirmiş ki, “bütöv ay
ərzində onlar xörək bişirmək üçün ocaq qalamırdılar, xurmadan və sudan başqa
özgə qida olmurdu, kimsə hərdən bir ət göndərirdi”. Evdəki qulluqçuya heç vaxt
iki gün dalbadal buğda çörəyi verilməzmiş. Peyğəmbərin adəti qidası xurma, südlə
və balla yeyilən arpa çörəyi idi. O, öz otağını özü süpürürdü, ocaq qalayırdı,
paltarını yamayırdı, ümumiyyətlə özü özünə nökər idi. Arvadlarının hər ikisini
məscidin yanındakı ayrıca evlərdə saxlayırdı. Ayişəni isə xüsusi məhəbbətlə
sevirdi. Lakin Ayişənin gözəlliyi belə, peyğəmbərin Xədicəyə olan hisslərinin
dərinliyinə kölgə sala bilmirdi. O, tez-tez mərhum arvadını incə təəssüratlarda yada
salırdı. Bir dəfə bundan inciyən Ayişə ərinə dedi: “Allahın seçdiyi, məgər Xədicə
yaşa dolmamışdımı? Məgər Allah sənə ondan yaxşı arvad vermədimi?” Bu vaxt
Məhəmməd tam səmimi şəkildə dedi: “Heç vaxt, heç vaxt Allah mənə ondan yaxşı
arvad verməmişdir. Mən kasıb olanda o, məni varlandırdı, məni yalançı adlandıran
vaxt o, mənə inandı, bütün aləm mənim əleyhimə olanda təkcə o, mənə sadiq
qaldı”.
Cavan arvadı Ayişə ilə peyğəmbər 9 il ər-arvad həyatını yaşadı. Lakin
Məhəmmədin on üç illik mübarizəsi və dözümlülüyü ona gözlədiyi bəhrələri
vermirdi. Bu dövrdə o, çoxlu təhqirlərə və alçalmalara məruz qalmışdı. Onu ən qatı
təqib edənlər isə öz tayfasından olan adamlar idi. Qüreyşlilərin Əbd Şəms
qolundan o, çox pisliklər görmüşdü. Məkkədə valilik edən Əbu Süfyan ona çox
ziyan vurmuşdu, peyğəmbər qaçqın həyatı sürməyə məcbur olmuşdu. Bu
təhlükələrə bəlkə də o, hələ dözməkdə davam edəcəkdi. Lakin Mədinədə bir az
qaldıqdan sonra öz təəccübünə səbəb olan bir hadisə baş verdi – o, bütöv bir
qoşuna malik oldu, çünki onun ardıcılları arasında Məkkədən olan qaçqınların sayı
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artırdı, onların içərisində isə cəsur, igid və silahla davranmağı bacaran, döyüşməyə
hazır olan adamlar az deyildi. Bu qüdrətə sahiblikdən sonra Məhəmməd ona qarşı
edilmiş dəhşətli inciklikləri xatırladı. O, özünü inandırırdı ki, öz böyük niyyətini
həyata keçirmək üçün bu qüvvə onun əlinə keçmişdir və Allahın özü buna bu
vasitədən istifadə etməyi əmr etmişdir. Lakin Məhəmməd dinsizlikdə qalanlara
qarşı zor tətbiq edilməsinə hələ icazə vermirdi.
Məhəmmədin ilk hərbi tədbirləri köhnə qisas hissi ilə müəyyən qədər bağlı
idi. Qatı düşmənləri olan Qüreyşlilər Mədinədə də onu rahat buraxmaq
istəmirdilər. Onların karvanlarına görülən tədbirlər əvvəllər o qədər də uğurlu
olmurdu. Dördüncü dəfə o, Abdullah ibn Caxş adlı müsəlmanı on adamla Cənubi
Ərəbistan yoluna göndərdi. Müqəddəs rəcəb ayı idi, bu müddətdə zorakılığa və
qarətçiliyə icazə verilmirdi. Abdullaha verilən göstəriş yazılı şəkildə idi və zərfi
səfərin üçüncü günü açmaq lazım idi. Abdullah Məkkə ilə Taif arasındakı Nəhlə
vadisinə getməli və orada Qüreyşlilərin karvanının keçməsini gözləməli idi. Lakin
göstərişlər mücərrəd idi və istənilən qaydada başa düşülə bilərdi. Abdullah bu
sözlərin həqiqi mənasını özü bildiyi kimi başa düşdü. Onlar Nəhlə vadisinə
gələndə bir neçə dəvədən ibarət ticarət karvanı gördülər, karvan Suriyadan
qayıdırdı. Yüklü bu karvanı dörd nəfər müşayiət edirdi. Bir qədər izlədikdən sonra
Abdullah adamlarından birini karvanı saxlamağa göndərdi. O, Qüreyşliləri əmin
etdi ki, onun yoldaşları da zəvvarlardır və Məkkəyə gedirlər. Rəcəb ayı olduğuna
görə karvanı aparanlar buna inandılar. İstirahətə dayananda Abdullah yoldaşları ilə
birlikdə onların üstünə hücum etdi. Karvanın başçısı Əmr ibn Hadramini
öldürdülər, ikisini əsir götürdülər, dördüncünü isə buraxdılar. Qaliblər əsirlər və
qənimətlə Mədinəyə qayıtdılar. Mədinəlilər müqəddəs ayın belə pozulmasından
dəhşətə gəldilər. Məhəmməd Abdullaha hiddətləndi. O, ona təklif edilən
qənimətdən imtina etdi və bildirdi ki, o, Abdullaha qan axıtmaq tapşırığını və ya
müqəddəs ayda zorakılıq etməyə icazə verməmişdi.
Lakin Quranın “Əl-Bəqərə” surəsində deyilir: “[Allahın düşmənlərinə qarşı]
vuruşmaq [cihad] xoşunuza gəlmədiyi halda, sizə vacib edildi. Bəzən
xoşlamadığınız bir şey sizin üçün xeyirli, bəzən də xoşladığınız bir şey sizin üçün
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zərərli ola bilər. [Onu] Allah bilir, siz bilməzsiniz” (216-cı ayə). Beləliklə, din
yolunda edilən hərəkətlərin Allaha xoş gəldiyi, onun tərəfindən qəbul edildiyi elan
edilir. Quranda sonra deyilir: “Haram olan ayda vuruşmaq haqqında səndən
soruşanlara söylə: “O ayda vuruşmaq böyük günahdır”, lakin Allah yolunu
[insanların üzünə] qapamaq, onu inkar etmək, Məscidülhərama girməyə mane
olmaq və oradakıları kənara çıxarmaq Allah yanında daha böyük günahdır. [Din
naminə] fitnə salmaq isə [həmin ayda] vuruşmaqdan daha betərdir”. “[Ey
möminlər!] onlar [Məkkə müşrikləri] əgər bacarsalar sizi dininizdən döndərincəyə
qədər sizinlə vuruşmaqda davam edəcəklər. Sizdən hər kəs öz dinindən dönüb kafir
olaraq ölərsə, belə şəxslərin bütün əməlləri [vaxtı ilə gördüyü yaxşı işləri] dünya
və axirətdə heçə gedər. Onlar cəhənnəmlikdirlər və orada əbədi qalacaqlar!” (“ƏlBəqərə” surəsi, 217-ci ayə). Quranın müddəalarından görünür ki, Qüreyşlilər,
Məkkə müşrikləri yeni dinə qarşı o qədər haqsızlıq etmişdilər ki, bunları ən ağır
cinayətlər hesab etmək olar. Ona görə də din yolunda baş verən hadisələrə də din
naminə, inam naminə haqq qazandırılır və müqəddəs ayda baş verən qanlı hadisə
böyük günah hesab edilsə də, Allah yolunu kəsmək daha böyük cinayət hadisəsi
kimi qiymətləndirilir və karvanın qarət edilməsi və qətl hadisəsi bu böyük
vəzifənin aliliyi ilə müqayisədə kölgədə qalır və az qala öz cinayət mahiyyətini də
itirir. Bu vəhylərdən sonra Məhəmməd daha cəsarətli hərəkət etməyə başladı,
hadisə barədə öz sərt mövqeyini bir qədər dəyişdi. O, əsirlərdən birini əvəzində
haqq almaqla buraxdı, digəri isə islamı qəbul etdi. Bu vaxtdan etibarən din yolunda
qılıncdan istifadə etmək ənənəsi də qoyuldu. Qüreyş islama qarşı düşmənçiliyini
davam etdirirdi. Hicrətdən sonra onlar Mədinənin mötəbər adamlarından biri olan
Abdullah ibn Übeyrə müraciət edərək, ya Məhəmmədi öldürməyi, ya da
Mədinədən çıxarmağı xahiş etmişdilər. Mədinəliləri isə, onlara hücum etməklə
hədələmişdilər.
Hicrətin ikinci ilində Məhəmməd məlumat aldı ki, onun başlıca düşməni
Əbu Süfyan otuz atlısı ilə birlikdə Məkkəyə qayıdır və o, Suriya malları ilə
yüklənmiş iri karvan aparır. Onlar Mədinə əyalətindən, dağ silsiləsi ilə dənizin
arasındakı zolaqla gedirdilər. Bu vaxt onları yaxalamaq olardı. Ramazan ayının
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ortasında 314 nəfərlik qoşunla karvanın üstünə getdi. Onların arasında 83 mühacir,
61 evsli və 170 xəzrəci var idi. Hər dəstənin öz bayrağı var idi. Bütün qoşunda
cəmisi iki at var idi, onların azlığını 70 sürətlə qaçan dəvə əvəz edirdi. Adamlar bu
dəvələri növbə ilə minməklə yürüşü sürətli edə bilirdilər. Məhəmmədin
Abissiniyadan qayıtmış kürəkəni Osman da yürüşdə iştirak etmək istəyirdi, lakin
onun arvadı, peyğəmbərin qızı Ruqiyyə ölüm ayağında olduğundan o, Mədinədə
qaldı.
Məhəmmədin göndərdiyi adamlar əvvəlcə böyük yolla Məkkəyə tərəf getdi,
sonra Qırmızı dəniz tərəfə döndü və Bədir kiçik çayının suvardığı məhsuldar
vadiyə daxil oldu. Burada onlar gözləməyə başladı, çünki çayın keçilən yerindən
adətən karvanlar keçirdi. Bu xəbər Əbu Süfyana da çatmışdı ki, Məhəmməd onu
xeyli üstün qüvvə ilə gözləyir. Doğrudan da peyğəmbər xeyli adamla bura
gəlmişdi. Əbu Süfyan Məkkəyə muzdla tutduğu Damdam ibn Əmri Qifari adlı
qasid göndərdi ki, oradan kömək alsın. Qasid çaşqın vəziyyətdə Kəbəyə gəlib çatdı
və Əbu Cəhl damın üstünə çıxıb həyəcan siqnalı verdi. Bütün Məkkə sarsılmışdı.
Əbu Süfyanın arvadı, sərt və qorxmaz qadın olan Utbə qızı Hind atasını, qardaşını,
əmisini, öz qohumlarından olan bütün döyüşçüləri silahlanmağa və ərini xilas
etməyə çağırdı. Abdullahın öldürdüyü Qüreyşlininin qardaşları da qisas almaq
üçün silaha sarıldılar. Karvanda demək olar ki, bütün Qüreyşlilərin malları
olduğuna görə onların hamısı qisas hissi ilə öz əmlakları uğrunda vuruşmağa
qalxdılar. İqtisadi müharibə silahlı mübarizəyə keçmişdi. Qısa müddətdə yüz atlı
və yeddi yüz nəfər isə dəvə belində (ərəblərin atı olduqca az olurdu, bəzi tayfalar
heç at saxlamırdı) Suriya yoluna düzəldi. Onların başında 70 yaşlı Əbu Cəhl
dururdu. Əbu Cəhlin qoşunu və Əbu Süfyan bir-birinə yaxınlaşırdı. Axırıncı
karvanından xeyli qabaqda idi. O, xurma çəyirdəkləri vasitəsilə Məhəmməd
qoşunlarının izinə düşdü. O, başqa yola burulub Qırmızı dənizin kənarı ilə gedirdi.
Elə bir yerə gəlib çatdı ki, güman edirdi ki, burada ona heç bir təhlükə yoxdur.
Buradan ona köməyə tələsən Qüreyşlilərə xəbər göndərdi ki, karvan artıq
təhlükəsizlikdədir və onlar geri Məkkəyə qayıda bilərlər.
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Qasid Qüreyşlilərlə yolda qarşılaşdı. Xəbəri aldıqda, bəziləri irəli getməyi,
Məhəmmədi cəzalandırmağı, digərləri isə geri qayıtmağı təklif etdi. Tərəddüddə
qalaraq onlar kəşfiyyatçı göndərib düşmənin qüvvəsinin üç yüz nəfərdən ibarət
olduğunu bildi. Bu savaşmaq arzusunda olanların cəsarətini artırdı. Digərləri isə
bundan çəkinməyi təklif edirdi və arqumentlər içərisində Məhəmmədin tərəfdarları
arasında qohumları olduğunu əsas gətirirdilər. Bu sözlər öz təsirini göstərdi. Lakin
Nəhlə vadisində qətlə yetirilmiş adamın qardaşları Əbu Cəhlin təhriki ilə “İrəli!”
deyə qışqırdılar. Qoşunun əksər hissəsi bayraqlarını qaldırıb irəli cumdu, yerdə
qalanlar Məkkəyə qayıtdı.
Məhəmmədin kəşfiyyatçıları qoşunun yaxınlaşdığını ona bildirdilər. Bu
onun tərəfdarlarının bir hissəsini qorxuzdu. Lakin Məhəmməd dedi ki, onlar
qorxmasınlar, çünki Allah onlara yüngül qələbə vəd etmişdir. Müsəlmanlar təpənin
üstündə koma tikdilər, onun yanında bir oğlan dəvəsi ilə dayanmışdı, o,
məğlubiyyət baş versə Mədinəyə xəbər aparmalı idi. Düşmən yoldan çıxıb, su
içmək istədikdə, Məhəmmədin əmisi Həmzə onların üstünə cumdu, öz əli ilə
onların başçılarını öldürdü. O, dəstədən təkcə bir adam getdi və o, tezliklə hamını
islama keçirtdi. Bu vaxt düşmənin əsas qüvvəsi gəlib çıxdı. Onlar səf-səf düzülərək
savaşa başlamağa hazırlaşdılar. İki üz-üzə gələn cəbhə əslində bir-birinə doğma
adamlardan ibarət idi. Ona görə də mənzərə həm qəribə, həm də dəhşətli idi. İki
düşmən kimi döyüşəcək adamlar bir anlığa vuruş anı unudula bilsəydi, bir-birinin
atası, əmisi, oğlu, dayısı, yaxın qohumları idi. Döyüşdə isə hər şey unudulurdu.
Oğul atanı, qardaş qardaşı öldürməyə hazır idi. Bu faciə səhnəsinin iştirakçılarına
fikir versək görərik ki, Əbu Bəkrin qarşısında hələ müsəlmanlığı qəbul etməmiş
oğlu Əbdürrəhman, Qüreyş komandiri Utbə ibn Rəbiənin qarşısında isə müsəlman
oğlu Huzeyfə dururdu. Peyğəmbərin əmisi Abbas və kürəkəni, Zeynəbin əri ƏbülAs müşriklərin içərisində idilər. Əlinin böyük qardaşı, Əbu Talibin oğlu Aqil qarşı
tərəfdə idi. Hər iki tərəfdə qan tökülməsini istəməyən adamlar var idi.
Qüreyşlilərdən biri Hakim ibn Hizam məkkəlilərin baş komandiri Utbə ibn
Rəbiənin yanına gedərək dedi: “Bu gün sən öz adına əbədi bir abidə qurdura
bilərsən. Qüreyşin bütün istəyi Hadraminin qatilindən intiqam almaqdır. Sən
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Hadraminin əvəzini bizə verərək bu hadisəni həll edə bilərsən”. Utbə bu fikirlə
razılaşdı, o, da döyüşə tərəfdar deyildi. Digərləri Əbu Cəhlin onları qorxaq
adlandıracağından qorxduqlarına görə heç bir fikir söyləmədilər. Utbə ortaya
çıxaraq öz fikrini söylədi:
- Ey qüreyş, kim kiminlə vuruşacaq? Siz Məhəmməd və ətrafındakılarla
qarşılaşmaqla bir şey əldə etməyəcəksiniz. Onu ələ keçirənə qədər hər biriniz bu
döyüşdə bir yaxınını öldürmüş olacaq. Sonra bunlar necə üz-üzə baxacaqlar? Bu
işdən əl çəkin. Məhəmmədi və digər ərəbləri öz başlarına buraxın. Əgər ərəblər
onu üz üstə qoysa sizin arzunuz yerinə düşər, yox elə olmasa, o üzdən narahat
olacağınız bir işə əl atmış olarsınız.
Əbu Cəhl onu qorxaqlıqda ittiham edib dedi:
- Biz vahid can halında olan bir kütləyik. Yenilməz bir camaatıq. Bu gün
Məhəmməddən intiqam alacağıq.
Beləliklə

döyüş

qaçılmaz

oldu.

Qüreyşlilərdən

üçü

qabağa

çıxıb

müsəlmanların ən cəsurlarını bərabər döyüşə çağırdı. Bu Əbu Süfyanın qayınatası
Utbə, qaynı Əl-Vəlid və Utbənin qardaşı Şənbə idi. Bu adamları Məkkədən Əbu
Süfyanın arvadı Hind göndərmişdi və onlar öz tayfalarında güclü adamlar sayılırdı.
Üç mədinəli döyüşçü də irəli çıxıb, çağırışı qəbul etdi. Qüreyşlilər qışqırdılar ki,
qoy bizim Məkkə dönükləri bacarırlarsa irəli çıxsınlar. Bu vaxt Məhəmmədin
əmisi Həmzə, kürəkəni Əli və Ubeydə ibn Haris döyüşə çıxdı. Qızğın və inadkar
döyüşdə Həmzə və Əli öz rəqiblərini öldürdülər və Ubeydəyə köməyə tələsdilər,
bu vaxt axırıncı ağır yaralanmışdı və demək olar ki, Utbə tərəfindən məğlub
edilmişdi. Onlar Qüreyşlini öldürdülər və yoldaşlarını apardılar. Lakin o, tezliklə
aldığı yaradan öldü. Bu döyüş də Qədim Romada baş vermiş romalı üç qardaş
Horatsilərin Alba-Lonqadan olan digər üç əkiz qardaş Kuriatsilərə qarşı əfsanəvi
qəhrəmancasına vuruşuna bənzəyir. Horatsilərdən sağ qalan bircə qardaş üç
Kuriatsi qardaşı öldürərək, romalılara qələbə gətirmişdi. İndi Həmzə və Əli də belə
igidlik göstərmişdilər. Sonra ümumi döyüş başlandı. Müsəlmanlar az sayda
olduqlarından

əvvəlcə

müdafiə

olunurdular,

öz

yüksəkliklərini

qoruyub

saxlayırdılar, düşmən üstünə ox yağdırırdılar. Məhəmməd Əbu Bəkrlə komada idi

193

və ciddi-cəhdlə dua edirdi. Döyüş gedəndə onun ürəyi keçdi, ayılıb elan etdi ki,
Allah ona qələbə vəd etdi. O, komadan kənara sıçradı, bir ovuc tozu götürüb
Qüreyşlilərə tərəf havaya atdı və qışqırdı: “Qoy bu onları çaşqınlığa düçar etsin!”
Sonra ardıcılları ilə düşmənin üstünə, irəli cumdu. “Savaşın və qorxmayın” – deyə
qışqırdı – “Cənnətin qapısı qılıncın sayəsində əldə edilir! Kim din uğrunda ölsə
şübhəsiz cənnətə buraxılacaqdır”.
Bu sözlərdən sonrakı birinci toqquşmada qarışıqlığın içinə çapan Əbu Cəhl
qoltuğundan qılıncla yaralandı və atdan yıxıldı. Abdullah ibn Məsud dizini onun
sinəsinə qoydu və bu qoca Məhəmmədə söyüşlər və lənət yağdıranda, onun başını
bədənindən üzdü. Qüreyşlilər sarsıldılar və qaçmağa başladılar. Döyüş yerində 70
cəsəd qalmışdı və o qədər də əsir götürüldü. Müsəlmanlardan 14 nəfəri
öldürülmüşdü. Onlar dinin şəhidlərinə çevrildilər. Müsəlmanlar parlaq qələbə
qazandılar. Bunun obyektiv səbəbləri də var idi, onlar yorulmamışdılar və əlverişli
mövqe seçmişdilər. Qüreyşlilər isə yorğun idi, susuzluqdan yanırdılar, su içməyə
yaxınlaşanda onların üstünə ox seli yağırdı, onların sayı da azalmışdı, çünki xeyli
hissəsi Məkkəyə qayıtmışdı. Lakin Məhəmmədin döyüşçülərini qələbəyə
ilhamlandırması döyüşün uğurlu nəticəsində heç də az rol oynamamışdı.
Döyüş sakitləşəndə Abdullah ibn Məsud Əbu Cəhlin başını gətirdi.
Məhəmməd bu dəhşətli qənimətə sevinclə baxıb dedi: “Bu adam bizim ümmətin
fironu idi!” Qoca döyüşçünün əsl adı Əbülhəsən Əmr ibn Hişam ibn əl-Mucirə idi.
Qüreyşlilər onu ağlına görə Əbu Elxoem və ya Müdrikliyin Atası adlandırırdılar.
Müsəlmanlar isə bu sözü Əbu Cəhl – “Dəlilik Atası”na çevirmişdilər. Bu ləqəb də
tarixdə qaldı və dindarlar çox vaxt həmin adın arxasınca “Allah ona lənət eləsin!”
sözlərini əlavə edirlər. Müsəlmanlar Mədinəyə qayıtdıqdan bir gün sonra əsir
dəstəsi də şəhərə gəldi. Məhəmmədin arvadı Sevda əsirlərin arasında qohumu
Əmri və oğlu Süheyli əli-qolu bağlı şəkildə görüncə, özünü saxlaya bilməyib dedi:
- Arvad kimi təslim olaraq əsarət zəncirini əllərinizəmi taxdınız? Hərb
meydanında kişi kimi niyə ölmədiniz?
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Əsirlərin arasında Süheyl ibn Əmr adında bir adam var idi. O, çox məşhur
xətib idi və Məhəmmədin əleyhinə hər zaman nitq söyləyirdi. O, fidyə verərək ilk
azad olunanlardan biri oldu.
Müsəlmanlar öz həlak olanlarını böyük təntənə ilə dəfn etdilər, Qüreyşlilərin
cəsədini isə bu məqsəd üçün qazılmış çalaya atdılar. Əsirlərin taleyi məsələsi həll
ediləndə Əbu Bəkr fidyə alınaraq, yəni pul müqabilində onları buraxmağı, Ömər
isə onların başını vurmağı təklif etdi. Məhəmməd özünü, günahkarları daşqınla
məhv etmək barədə dua edən Nuh kimi aparırdı. O, özü mərhəmətli qərar qəbul
etdi. Axı Quranın İbrahim surəsində deyilirdi: “Ya Rəbb! Tayfanın mənə
qatılanları mənimlədir, mənə qarşı qalxanlara gəldikdə, sən mühakimə edən və
bağışlayansan” (36-cı ayə). Əsirlərin ikisi ölümə məhkum edildi. Onlardan biri
Nafar Quranı pers nağılları və təmsilləri ilə müqayisə edib ona gülmüşdü, digəri isə
birinci dəfə Kəbədə moizə oxuyanda peyğəmbərə qəsd etmək istəmiş, ancaq Əbu
Bəkr işə qarışmaqla Məhəmməd xilas olmuşdu. Bir neçə kasıb əsir bir daha
Məhəmməd və onun ardıcılları əleyhinə silah qaldırmamaq şərti ilə azadlığa
buraxıldı. Digərləri isə saxlanıldı ki, dostları onları xilas etmək üçün haqqı
gətirsinlər. Ən görkəmli əsirlərdən biri Məhəmmədin əmisi Əl-Abbas idi. Onu
xırda boylu Əbu Yasir əsir götürmüşdü. Əl-Abbas isə and-aman edirdi ki, nəhəng
bir atlıya təslim olmuşdur, bu irilikdə atı isə ömründə birinci dəfə görübmüş. Əbu
Yasir isə onu özü əsir götürdüyünü təsdiq edirdi. Əmisini utandırmamaq üçün
Məhəmməd elan etdi ki, Əbu Yasirə Cəbrayılın özü kömək etmişdir. Əvəzində ƏlAbbas dedi ki, o, öz ürəyində müsəlmandır, vuruşmağı isə onu məcbur etmişdilər.
Məhəmməd üçün ən vacib olan əsir Zeynəb adlı qızının əri Əbül As idi.
Peyğəmbər onu öz tərəfinə çəkmək istəyirdi, lakin kürəkən inadkarlıqla dinsizlikdə
qalırdı. Məhəmməd bir şərtlə onu buraxdı ki, Əbül As peyğəmbərin qızını atasının
yanına göndərəcəkdir. O, bununla razılaşdı və Məhəmmədin sadiq azad edilmiş
qulu Zeyd bir neçə adamla Məkkəyə yollandı ki, Zeynəbi Mədinəyə gətirsin. Onun
əri Əbül As isə bu şərt həyata keçirilənə qədər girov kimi saxlandı.
Qoşun Mədinəyə qayıtmamışdan əvvəl qəniməti bölüşdürməyə başladılar.
Əbu Süfyanın karvanı çıxıb getsə də, çoxlu silah və dəvə ələ keçirilmişdi, əsirlərin

195

fidyə hesabına buraxılmasından isə böyük məbləğə pul qazanılacaqdı. Məhəmməd
qənimətin

yürüşdə iştirak

edən

müsəlmanlar

arasında

bərabər

qaydada

bölünməsinə göstəriş verdi. Ərəblərin köhnə qaydasına görə qənimətin dörddə biri
başçıya çatmalı idi. Məhəmməd isə bərabər payla kifayətləndi. Ona çatan şeylərin
arasında məşhur “Zülfüqar” qılıncı var idi. O vaxtdan Məhəmməd döyüşdə bu
qılıncı həmişə özü ilə gəzdirirdi, peyğəmbər öləndən sonra isə irs kimi bu qılınc
kürəkəni Əliyə qaldı. Bu bərabər bölgü qoşunun narazılığına səbəb oldu. Döyüşün
qızğın yerində olanlar və qəniməti əsas ələ keçirənlər gileylənirdilər ki, uzaqda
dayananlarla və düşərgəni mühafizə edən qocalara onlara bərabər pay düşmüşdür.
Lakin qərar dəyişmədi və qənimət bərabər qaydada bölündü. Bir qədər sonra
Məhəmmədə vəhy gəldi və din uğrunda müharibədə götürülən qənimətin
bölünməsi qaydası həmin vəhydə elan edilirdi.
Bədir döyüşü Məhəmmədin bayrağı altında parlaq qələbə ilə başa çatdı. Bu
qələbənin böyük əhəmiyyəti var idi, çünki islam dininin qalibiyyətli yürüşünə yol
açırdı. Bədir döyüşündə Məhəmmədin cəsur hərəkəti və sərkərdəlik qabiliyyəti
dünyanın sifətinin sonradan əsaslı surətdə dəyişilməsində mühüm rol oynadı. Bədir
döyüşü bəlkə də islam dini üçün dünyaya açılan qapı rolunu oynadı.
Qədim Roma sərkərdələri öz doğma şəhərlərinə triumfla girən kimi,
Məhəmməd Mədinəyə böyük təntənə ilə döndü, axı onu çoxlu qənimət və əsirlər
müşayiət edirdi. Uzun illərin təqiblərindən, ağır itkilərdən sonra sevinmək üçün
böyük əsas var idi. Lakin peyğəmbər həyat sevinclərindən elə bil ki, daim kənarda
qalırdı. Uşaqlıqda təbiət onun sevimli valideynlərini oğurlamışdı, sonralar böyük
məhəbbət və sədaqət gördüyü və bunlardan ilhamlandığı bir vaxtda ilk arvadını
itirmişdi. Ona atalıq etmiş əmisi Əbu Talibi itirməklə o, həm də möhkəm dayaqdan
və himayədən məhrum olmuşdu. Mədinədə Ayişəyə evləndikdən sonra o, bir qədər
sevincli ömür sürə bilərdi. Buna həm də ilk hərbi qələbədən yaranan fərəh və
iftixar hissi əlavə olunmuşdu. Deyəsən Allahın nümayəndəsi heç vaxt öz şəxsi
sevinci ilə öyünməməli, onlarda qapılıb qalmamalı idi. O, daim onun üzərinə
qoyulmuş məsul və özü də hiss etməsə də, dünya miqyaslı missiya barədə
düşünməli idi. Din yolunda o, daim əzab-əziyyət çəkməli idi, sevinci isə
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başqalarına qismət olmalı idi. Bu dəfə də belə oldu. Bədir qələbəsinin sevincinin
dadı hələ bütünlüklə dərk edilməmişdən buna peyğəmbərin ailə dərdi qatışdı. Onun
sevimli qızı, uzun müddət Abissiniyada qaçqın həyatı yaşamış Ruqiyyə öldü.
Məhəmməddən qabaqda əhaliyə qələbə xəbərini çatdırmış qasid şəhərin qapısında
matəm dəstəsi ilə qarşılaşdı. Ruqiyyənin tabutunu dəfn etməyə aparırdılar.
Peyğəmbər uşaqlarına çox bağlı idi, o, Xədicədən olan, çox tez vəfat edən iki yaşlı
oğlunun dərdini yaşamışdı. İndi də ölüm qızlarını hədəf götürməyə başlamışdı, ilk
dəfə isə həyatında daha çox dərdlərə düçar olmuş Ruqiyyəni seçmişdi.
Məhəmmədin qızının itkisindən yaranan ağır dərdi digər qızı Zeynəbin
Məkkədən qaytarılması ilə bir qədər yüngülləşdi. Sədaqətli Zeyd bütün çətinliklərə
baxmayaraq köhnə sahibinin, indiki dini başçısının tapşırığını əməl edərək, onu
müşriklərin ailə əsarətindən xilas edib gətirmişdi. Çünki Qüreyşlilər qızın təxtirəvanda şəhərdən çıxarılmasına mane olmağa cəhd etmiş və hətta biri nizə ilə qızı
vurmaq istəmiş, başqasının müdaxiləsi ilə Zeynəb ölümdən xilas olmuşdu. Səsküyə Əbu Süfyan gəlmiş və onu xilas edəni məzəmmət etmişdi. Sonra Zeynəb
şəhərə qaytarılmış və gizlincə Zeydə təhvil verilmişdi. Zeynəbin belə təhlükələrə
məruz qalması Məhəmmədi çox hiddətləndirdi və qızına hücum edən adamı ələ
düşən kimi qılıncla öldürmək göstərişini verdi.
Məhəmmədin Bədir döyüşündəki qələbəsi Məkkə Qüreyşlilərini məəttəl
qoymuş və onların hisslərini təhqir etmişdi. Bir az əvvəl buradan qaçmağa məcbur
olmuş qaçqın bir adam birdən qüdrətli bir düşmənə çevrildi. Şəhərin ən igid və
sayılan adamlarının çoxu müsəlmanların qılınclarının zərbəsindən öldü. Digərləri
əsir düşdü və alçaldıcı qaydada qaytarılmalarını gözləyirdi. Məhəmmədin əmisi və
onun daimi əleyhdarı Əbu Ləhəb xəstəliyinə görə vuruşda iştirak etməmişdi. O,
məğlubiyyət xəbərini eşidəndən sonra öldü. Onun həyəcanlanması bəlkə də bu
ölümü yaxınlaşdırmışdı. Lakin müsəlmanlar onun ölümünü Məhəmmədin ona
etdiyi lənətlərlə əlaqələndirirdilər. Bu lənət Safa təpəsində peyğəmbərə daş atmaq
üçün əlini qaldıranda söylənmişdi. Bu lənət onun oğlu Utbəni da haqlamışdı. Axı
Utbə Ruqiyyəni boşamışdı. Sonra karvanla Suriyaya gedəndə yolda onu şir
parçalamışdı.
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Məkkə sakinləri içərisində bu məğlubiyyətdən daha çox məyus olan Əbu
Süfyan idi. O, Bədir məğlubiyyətini özünün şəxsi bədbəxtliyi kimi qəbul edirdi. O,
Məkkəyə sağ-salamat gəlib çatmışdı, lakin nifrət etdiyi bir adamın onun üzərindəki
qələbəsi Əbu Süfyanı sarsıtmışdı. Onun evinin də üstündən bədbəxtlik küləyi
əsmişdi. Arvadı Hind onu hönkürtü ilə qarşıladı, axı onun atası, əmisi, qardaşı
döyüşdə həlak olmuşdu. Onun dərdi açıq dəliliyə keçirdi. Qadın gecə və gündüz
əzizlərini öldürmüş Həmzə və Əlidən qisas almaq barədə qışqırırdı.
Əbu Süfyan iki yüz atlı yığdı, onlar özləri ilə qida ehtiyatı kimi bir kisə un
götürdülər. O, Mədinədən üç mil məsafədə bütün əyaləti viranə qoydu,
peyğəmbərin iki ardıcılını öldürdü və xurma ağaclarını qırdırıb, yandırdı.
Məhəmməd daha artıq qüvvə ilə onun qarşısına çıxdı. Lakin Əbu Süfyan andına
baxmayaraq onu gözləməyib, geri döndü və qaçmağa başladı. Qaçan döyüşçülər
yolda un kisəsini atdılar. Buna görə onların yürüşü istehza qaydasında “Un
kisələrinin müharibəsi” adlandırıldı.
Bədir döyüşü Məhəmmədin vəziyyətini tamamilə dəyişdi. O, artıq
qabiliyyətli rəhbər idi və onun qüdrəti böyüyürdü. Mədinənin bütpərəst əhalisinin
hamısı qəniməti gördükdən sonra yeni dini qəbul etdi və şəhər bütünlüklə
Məhəmmədin hakimiyyəti altına keçdi. Məhəmməd artıq qanunverici və hökmran
idi. Bu dəyişikliyin ilk əlaməti onun yəhudilərlə necə davranması oldu. Mədinədə o
vaxtlar üç varlı və qüdrətli yəhudi nəsli yaşayırdı. Yəhudilər öz dinlərində
qalmaqla yanaşı Məhəmmədə və onun təliminə gülürdülər. Yəhudi qadın,
Mervanın qızı şair Asma ona həcvlər yazırdı. Peyğəmbərin qəddarlığı ilə seçilən
şagirdlərindən biri Asmanı öldürdü. 120 yaşlı israilli Əbu Afaq da peyğəmbərə
satirik şeirlər yazdığına görə öldürülmüşdü. Digər yəhudi şairi Bədir döyüşündən
sonra Məkkəyə gəlib Qüreyşliləri qisasa çağırdı. O, elə cuşə gəlmişdi ki, Mədinəyə
qayıdanda təntənəli qaydada bu şeirlərini oxuyurdu. Bu güclü düşmənçilikdən
təhqir olunan Məhəmməd bir dəfə hirslə soruşdu: “Kim məni bu Əşrəfin oğlundan
azad edəcəkdir?” Bir neçə gün sonra yəhudi öz qafiyəli söz yaradıcılığına görə
həyatını qurban verdi. Onu qısqanc ənsarlardan biri, Evslər tayfasından olan adam
öldürmüşdü. Nəhayət, bir hadisə baş verdikdən sonra yəhudilərə qarşı
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Məhəmmədin qəzəbi açıq düşmənçiliyə keçdi. Ərəbistanın çoban tayfalarından
olan qız Mədinəyə satmağa süd gətirirdi və bununla əlaqədar olaraq üç baş yəhudi
nəslindən biri olan Bəni-Kaynukalar yaşayan məhləyə gəlirdi. Gənc yəhudilər
qızın qeyri-adi gözəlliyi barədə eşitmişdilər və onu əhatəyə alıb tələb etdilər ki,
üzünü açsın, qız məlum qaydalara görə bunu etmək istəmədi. Bu vaxt bir zərgər
yavaşca onun örtüyünün ucunu oturacağa bağladı və qız duranda örtük çəkildi və
onun üzü açıq qaldı. Gənc israillilər gülüşdülər və qızı ələ salmağa başladılar. Qız
isə utandığından bir söz demirdi. Bu hadisənin şahidi olan bir müsəlman qızı
müdafiə etmək istədi və qılıncını çəkib zərgərin bədənindən keçirdi. Onun özünü
isə elə oradaca israillilər öldürdülər. Qonşuluqda yaşayan müsəlmanlar silaha
sarıldılar, Bəni-Kaynuka tayfası da həmçinin. Lakin israillilər sayca az idilər və
onlar bir möhkəmləndirilmiş tikilidə gizlənməyi qərara aldılar. Məhəmməd bu işə
müdaxilə etdi və həyəcanı yatırtdı. Lakin israillilər əleyhinə qəzəbləndiyindən o,
tələb etdi ki, günahkar tayfa yeni dini qəbul etsin. Yəhudilər Mədinəyə daxil
olarkən peyğəmbərin onlarla bağladığı müqaviləni yada saldılar. Bu müqaviləyə
görə onlar öz dininə sitayiş etməli idilər, lakin Məhəmməd geri çəkilmək istəmirdi.
Bəni-Kaynukalar da razılaşmadılar və öz qəsrlərində gizləndilər. Lakin aclıq onları
təslim olmağa məcbur etdi. Xəzrəclilərin rəhbəri Abdullah ibn Ubeyy (o, ibn Səlul
da adlanırdı) yəhudilərin himayəçisi olduğuna görə onları müdafiə etdi və qoymadı
ki, onlar qılıncdan keçirilsin. Buna baxmayaraq onların əmlakı və sərvəti
əllərindən alındı və 700 nəfərlik bir dəstə Suriyaya sürgün edildi.
Bu hadisədən sonra Məhəmməd yəhudiləri öz tərəfinə çəkmək barədə
düşünmürdü, əksinə onlar onun dini düşmənlərinə çevrildilər. O, Yerusəlimi qiblə
təyin etmək barədəki öz əvvəlki qərarını ləğv etdi və onun əvəzinə Məkkəni təyin
etdi. O vaxtdan müsəlmanlar namaz qılan vaxt üzlərini Məkkəyə tərəf çevirirlər.
Məhəmmədin qızı Ruqiyyənin ölümü onun əri Osmanı da çox məyus
etmişdi. Osmana təsəlli vermək üçün onun silah yoldaşı Ömər öz qızı Hafsaya
evlənməyi ona təklif etdi. Qız on səkkiz yaşında artıq dul qalmışdı və çox gözəl
idi. Lakin Osman təklifdən imtina etdi. Ömər bu imtinadan incidi və Məhəmmədə
şikayətləndi. Peyğəmbər dedi: “Qəmlənmə, Ömər! Osmana arvadlığa sənin

199

qızından yaxşısı, sənin qızına isə ərliyə Osmandan yaxşısı nəzərdə tutulmuşdur”.
Doğrudan da, o, Osmana öz qızı Ümmü Gülsümü verdi, özü isə gözəl Hafsaya
evləndi. Bu siyasi məqsədlər güdən nikahla o, özünə həm Osmanı, həm də Öməri
yaxınlaşdırdı. Ayişədən sonra Hafsa onun ən sevimli arvadı oldu və Quranın
surələri və ayələri yığılan yeşiyi saxlamaq ona həvalə olundu.
Mədinədə Məhəmmədin qüdrəti artdıqca Məkkədə Qüreyşlilər arasında
düşmənçilik qızışırdı. Əbu Süfyan müqəddəs şəhərin başçısı idi, arvadı Hind isə
ondan hər dəfə müharibəni başlamağı tələb edirdi. O, atasının və qardaşının qanlı
qisası alınmayana qədər sakit ola bilməyəcəkdi. Əbu Cəhlin oğlu Əkrəmə də
atasından peyğəmbərə nifrət irsini qəbul etmişdi və ucadan intiqam tələb edirdi.
Nəhayət Hicrətin üçüncü ilində və ya Bədir döyüşündən bir il sonra Əbu Süfyan üç
min qoşun çıxardı. Qoşunun əksəriyyəti Qüreyşlilərdən ibarət idi, lakin onların
arasında Kənan və Texam tayfalarından olan başqa ərəblər də var idi. Onun yeddi
yüz döyüşçüsü zirehli paltarda idi, iki yüz atlısı var idi. Qoşun başçıları arasında
qorxmaz döyüşçülər olan və şöhrət tapmış Əkrəmə və Xalid ibn əl-Vəlid var idi.
Qoşunun arxasınca qisascıl Hind Məkkənin on beş görkəmli qadını ilə dəvə
üstündə gedirdi, həmin qadınların qohumları da Bədir çölündə həlak olmuşdular.
Hərdən bir onlar ağlayırdı və çölə onların fəryadları və ölənlər barədəki şivənləri
yayılırdı. Məhəmmədin anası Əminənin dəfn edildiyi Ebva kəndində Hind
qəbirdən onun sümüklərini çıxarıb atmaq istədi, onu bu ağılsız əməldən güclə
çəkindirdilər. Məhəmmədin hələ Məkkədə yaşayan və yeni dinin düşməni kimi
tanınan əmisi Əl Abbas qardaşı oğlunun qəflətən bəladan yaxa qurtara
bilməyəcəyini başa düşüb, gizlincə qasid göndərdi ki, təhlükəni ona xəbər versin.
Qasid Məhəmmədi Kuba kəndində tapdı. Bu xəbəri alan kimi peyğəmbər
Mədinəyə qayıtdı və öz başlıca tərəfdarlarını şuraya topladı. O, izah etdi ki, çöldə
düşmənlə qarşılaşmaq üçün onların qüvvəsi azdır və belə fikir söylədi ki, yaxşısı
budur hücumu Mədinədə gözləsinlər. Müdafiə vaxtı onlara qadınlar və uşaqlar da
kömək edə bilərdi, evlərin damından düşməni daşlayardılar. Ağsaqqallar bu təkliflə
razılaşdılar, cavanlar isə Bədirdəki qələbədən sonra cəsarətlənib açıq, çöldə
vuruşmağı tələb edirdilər. Məhəmməd axırıncılara güzəştə getməli oldu. Lakin
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qoşunun tərkibi sayılanda heç min nəfər adamın da olmadığı bilindi. Onlardan da
yüz döyüşçünün silahı var idi, cəmisi isə iki yüz atlı toplandı. Bu rəqəmlər şəhər
divarları arxasında düşməni gözləmək qərarına haqq qazandırdı. Bu vaxt
Məhəmməd razılaşmadı: “Yox, əgər, peyğəmbər qılıncını çıxartmışdırsa, onu bir
də qınına qoya bilməz. Əgər o çıxmışdırsa, geri qayıda bilməz, nə qədər ki, Allah
onun düşmənlərini onunla mühakimə etməmişdir!” Bu sözlə o, könüllülərini döyüş
meydanına çıxardı. Onların bir hissəsi xəzrəclilərdən və yəhudilərdən ibarət idi.
Məhəmməd yəhudilərdən islamı qəbul etməyi tələb etdi və o, onları geri Mədinəyə
göndərdi. Onların himayəçisi Abdullah ibn-Ubeyy da öz xəzrəcliləri ilə getdi.
Qoşunda yalnız 700-yə yaxın döyüşçü qaldı.
Bu kiçik qoşunla Məhəmməd Ühüd təpəsində dayandı, buradan Mədinəyə
iki saat yarımlıq məsafə var idi. Təpə dik olduğundan daş yamac buradakı mövqeyi
qoruyurdu. Məhəmməd özü dəbilqə taxmışdı və iki qat zireh geyinmişdi. Onun
qılıncında bu sözlər nəqş edilmişdi: “Qorxu öz arxasınca biabırçılıq gətirir, şərəf
irəlidədir. Qorxaqlıq heç kəsi öz taleyindən xilas edə bilməz”. O, özü döyüşdə
iştirak etmək istəmədiyindən öz qılıncını cəsur döyüşçü Əbu Dücanəyə verdi.
Məhəmməd sərkərdələrin qaydasına uyğun olaraq bütün çölü müşahidə etməyə
imkan verən yüksəklikdə dayanmışdı. Qüreyşlilər sayca çox olduqlarından
ruhlanıb təpənin ətəyinə yaxınlaşırdılar. Əbu Süfyan orta dəstəni aparırdı,
flanqlarda hər tərəfdən yüz atlı var idi. Sol cinaha Əkrəmə, sağ cinaha isə əl-Vəlid
başçılıq edirdi. Onlar irəliləyəndə Hind və onun rəfiqələri döyüş mahnısı oxumağa
başladılar. Nəqarət əvəzinə onlar Bədir döyüşündə həlak olanların adlarını
sadalayırdılar.
Məhəmməd öz alaylarını döyüşə girməkdən saxlayırdı, öz mövqeyinin
üstünlüklərindən istifadə edib döyüşə başlamırdı. Xüsusən ox atanlara öz
yerlərində dayanmaq tapşırılmışdı. Onlar düşmən süvari dəstəsinin təpəni dövrəyə
alıb arxadan hücum etmələrinə imkan verməməli idilər. Əkrəmənin süvarisi
müsəlmanlara yandan hücum etmək istəyəndə oxatanlar onları geri oturtdular.
Onların arasında qarışıqlıq düşdü. Bu vaxt Həmzə müsəlmanlara haray çəkdi:
“Ölüm! Ölüm!” və öz dəstəsini düşmənin ortadakı alayının üstünə atdı. Onun sağ
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tərəfindəki Əbu Dücanənin başındakı qırmızı parçada “Allahdan kömək! Qələbə
bizimdir!” sözləri yazılmışdı, əlində isə Məhəmmədin qılıncı idi.
Düşmən bu hücumdan bir qədər özünü itirdi. Əbu Dücanə özünü düşmənin
içərisinə soxub ölümcül zərbələr vururdu və qışqırırdı: “Allahın və onun
peyğəmbərinin qılıncı!” Düşmənin yeddi bayraqdarı bir-birinin ardınca yerə
sərildi, orta alay sarsılmışdı. Bu vaxt müsəlman oxatanları qələbənin başa çatdığını
güman edib Məhəmmədin əmrini pozdular və qənimət götürməyə cumdular. Xalid
isə bunu görüb səpələnmiş süvarisini topladı, oxatanların boş qoyduğu
yüksəklikləri tutdu və müsəlmanlara arxadan hücum edib, onları qaçmağa məcbur
etdi. Atlılardan biri bu vaxt qışqırırdı: “Məhəmməd hardadır? Nə qədər ki, o,
sağdır dinclik yoxdur!” Məhəmməd silahdaşlarının əlindən nizəni qapıb müşrikin
boğazına sancdı və ölən süvari atından yerə sərildi. Ölən hələ bir neçə il əvvəl
peyğəmbəri hədələyərək demişdi: “Mən səni nə vaxt öldürmək lazım olan günü
tapacağam!” Məhəmməd isə ona belə cavab vermişdi: “Özünü qoru! Əgər Allaha
xoşdursa, sən özün mənim əlimlə öləcəksən!”
Bu qarışıqlıqda kiminsə sapandla atdığı daş Məhəmmədin üzünün aşağı
tərəfinə dəydi, dodağını yardı və bir qabaq dişini qırdı. Bu vaxt o, həm də oxla
xəsarət aldı, oxun ucu onun yarasında qalmışdı. Həmzə də bu Qüreyşlini öldürəndə
bir qulun nizəsi onun bədənini deşib keçdi. Bu qula Həmzənin Bədir döyüşündə
öldürdüyü sahibinin qisasını almaq əvəzində azadlıq vəd edilmişdi. Məhəmmədin
bayraqdarı da öldürüldü. Lakin Əli müqəddəs bayrağı qaldırdı və bütün döyüş
boyu bayraq onun əlində yüksəkdə dalğalanırdı. Ölən bayraqdar sifətdən
Məhəmmədə çox oxşayırdı, ona görə də düşmən qoşununda səs yayıldı ki,
peyğəmbər öldürülmüşdür. Bu vaxt Qüreyşlilər iki qat cuşə gəldilər. Müsəlmanlar
ümidsizlikdən qaçırdılar və yaralanmış Əbu Bəkri və Öməri çiyinlərində
aparırdılar. Lakin Məlikin oğlu Rahab Məhəmmədi yaralananlar arasında görüb
onu silahlarından tanıdı. O, qışqırdı: “Dindarlar! Allahın peyğəmbəri hələ sağdır!
Köməyə! Köməyə!” Məhəmmədi xəndəkdən çıxardılar və qayanın üstünə
apardılar, burada müsəlmanlar son müdafiəyə hazırlaşırdılar. Qüreyşlilər
Məhəmmədin ölməsinə əmin olub müsəlmanları daha təqib etmək istəməyərək
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qarət etməyə, ölüləri eybəcər hala salmağa başladılar. Hind və rəfiqələri isə onları
qisasa səsləyirdi. Quduz Hind Həmzənin ürəyini meyidin köksündən çıxardıb,
yemək istəyirdi. Əbu Süfyan bu eybəcər hala salınmış cəsədi atının üstündə fəxrlə
gəzdirirdi və sevinclə qışqırırdı: “Müharibənin taleləri dəyişdi! Bədir savaşından
sonra Ühüd qələbəsi!”
Qüreyşlilər geri çəkiləndə Məhəmməd qayadan endi və döyüş meydanını
nəzərdən keçirməyə başladı. Öz əmisi Həmzənin pis günə salınmış cəsədini
gördükdə 70 düşməni belə hala salacağına and içdi. Həlak olanların cəsədini iki
bir, üç bir öldükləri yerdə basdırdılar. O, yalnız adamlara həlak olanlara görə
ağlamağa icazə verdi. Gecə düşəndə Qüreyşlilərin yenidən hücum etməsindən
qorxub ləngimədən Mədinəyə getdilər. Səhərisi gün Məhəmməd Mədinəyə
gedəndə düşmənin yanından keçirdi, gecə isə çoxlu gözətçi tonqalları yanırdı. Əbu
Süfyana xəbər çatdı ki, Məhəmməd hələ sağdır. Lakin o, şəhərə hücum etməyə
cəsarət etmədi, çünki Məhəmməd özünü köməyə yetirə bilərdi. Digər tərəfdən
mədinəlilər də Məhəmmədə qoşula bilərdilər və o vaxt say üstünlüyü onun
tərəfində olardı. Öz qələbəsi ilə kifayətlənib, Əbu Süfyan müsəlmanlarla bir illiyə
atəşkəs bağladı və təntənə ilə Məkkəyə döndü.
Məhəmməd bu acı uğursuzluğu özünə böyük dərd etdi. Bu dəfə o, Mədinədə
böyük nüfuzu olan Ümeyyənin qızı Hind ilə evləndi. Hind iyirmi beş yaşlı dul
qadın idi, əri ilə Abissiniyada qaçqın olmuşdu. Onun Sələmə adlı oğlu olduğuna
görə onu Ümmü Sələmə, ərəbcə Sələmənin anası adlandırırdılar. O, çox gözəl
olduğundan Ömər və Əbu Bəkr də onu almaq istəmişdilər, lakin bir şeyə nail
olmamışdılar. Hətta Məhəmməd özü də bir qədər çətinliklə üzləşdi. Qadın demişdi:
“Necə böyük səadətdir ki, Allahın peyğəmbəri məni gözləyə bilər. Mən artıq cavan
deyiləm, oğlum var, həm də qısqancam”. Məhəmməd cavab vermişdi: “Yaşda sən
məndən cavansan. Sənin oğluna mən ata olacağam. Qısqanclığa qaldıqda mən
Allaha dua edəcəyəm ki, onu sənin ürəyindən bütünlüklə çıxarsın”.
Təzə gəlinə məscid yanında ayrıca mənzil hazırladılar. Buradakı təsərrüfat
bir kisə arpa unundan, kirkirədən, piy və yağ üçün qazan və tavadan ibarət idi.
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Peyğəmbərin maddi imkanları o qədər də böyük deyildi. Digər tərəfdən həyat
tərzində o, çox təvazökar idi, ərəblərin məişəti də sadəlik tələb edirdi.
Ühüd döyüşünün uğursuzluğu ərəb və yəhudi tayfalarına Məhəmmədin
xeyrinə olmayan təsir göstərdi və müəyyən müddətə onun təsirini zəiflətdi.
Xəyanətkarlıqlar işə düşdü. İki şəhərin – Ədxal və Karanın sakinləri onun yanına
elçilər göndərdi və islamı qəbul etmək arzularını bildirdilər. Onlar xahiş etdilər ki,
onlara yeni dinə öyrətmək üçün dini yaxşı bilən adamlar göndərilsin. Məhəmməd
həmin şəhərlərə altı şagirdini göndərdi. Şagirdlər həmin şəhərlərin elçiləri ilə
birlikdə gedirdilər. Yolda onlar Raca kiçik çayının yanında istirahət üçün
dayandılar. Bu vaxt elçilər heç nə başa düşməyən müsəlmanların üstünə cumdu,
dörd nəfəri öldürüb, iki nəfəri isə Məkkəyə aparıb Qüreyşlilərə verdilər, axırıncılar
isə onları öldürdülər.
Nəcd vilayətinin sakinləri də zəvvarlıq qaydasında eyni cür hərəkət etdilər.
Onlar inandırdılar ki, özləri də müsəlmandır və öz düşmənlərinə qarşı
Məhəmməddən kömək xahiş etdilər. Məhəmməd onlara Bəni Süleym tayfasından
olan ardıcıllarından bir dəstə göndərdi. Manna kiçik çayından bir az aralıda,
Mədinədən dörd günlük məsafədə onlara hücum edib, hamısını qırdılar. Bircə
Əmru ibn Ümeyyə adlı müsəlmana xilas olmaq və Mədinəyə qaçmaq müyəssər
oldu. Yolda o, Bəni Əmir tayfasından olan iki silahsız yəhudi ilə qarşılaşdıqda,
onları düşmən hesab edib üstlərinə cumdu və onları öldürdü. İndiyə qədər
Məhəmmədlə dinc yaşayan tayfa indi ona qisas tələbi ilə müraciət etdi.
Məhəmməd işi digər yəhudi tayfası olan Bəni Nadir tayfasının mühakiməsinə
verdi. Onlar bu məsələdə vasitəçi olmalı idilər. Məhəmməd onların yanına Əbu
Bəkrin, Ömərin, Əlinin müşayiəti ilə gəldi. Açıq havada, başçının evinin qarşısında
yemək hazırladılar. Məhəmmədə isə gizlincə xəbər vermişdilər ki, onları xəyanət
məqsədilə ora gətirib çıxarmışlar və onun özünü nahar vaxtı öldürmək istəyirlər.
Evin damından dəyirman daşını atıb, bütün qonaqları bu daşın altında əzmək
istəyirmişlər. Lakin Məhəmməd bu xəyanətdən hali olduğunu bildirmirdi və nahar
süfrəsinin üstündən qalxıb geri, Mədinəyə tələsdi.
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Bu hadisədən sonra o, bütün qəzəbini Nadir tayfasının üstünə tökdü və əmr
etdi ki, on gün ərzində onlar bu torpağı tərk etməsələr, bütünlüklə məhv
ediləcəklər. Onlar getmək istəyirdilər, lakin xəzrəclili Abdullah ibn Übeyy gizlincə
kömək vəd edib, qalmaq üçün onları dilə tutdu. Bəni Nadir tayfası öz Zöhrə
qalasında gizləndi. Məhəmməd qalanı mühasirəyə aldı, bütün xurma ağaclarını
qırdırdı və yandırtdı. Bu ağaclar tayfanı qida ilə təmin edirdi. Altı günlük
mühasirədən sonra onlar danışıqlara başladılar və Məhəmməd bu şərtlə onları
buraxmağa razılaşdı ki, onların hər biri bir dəvə verəcək və özləri ilə silah
götürməyəcəklər. Onların bir hissəsi Suriyaya, digərləri nisbətən yaxınlıqdakı
yəhudi şəhəri olan Xeybərə sürgün edildi. Tayfa varlı olduğundan onlardan yaxşı
qənimət qaldı. Bu qəniməti Məhəmməd kasıblar və mükafata layiq olanlar arasında
bölüb payladı.
Bu dövrdə Məhəmməd öz həyatını bir neçə dəfə sui-qəsdlərdən qoruya
bilmişdi. Əmru ibn Ümeyyə Məkkəyə gizlincə göndərilmişdi ki, Əbu Süfyanı
öldürsün. Lakin bu qəsdin üstü açıldıqda, qatil qaçıb canını qurtara bilmişdi.
Məhəmmədin qatı düşmənləri olduğu kimi sədaqətli dostları da var idi,
onlardan biri onun keçmiş qulu Zeyd ibn Harisə idi. Məhəmməd həmişə onunla
məsləhətləşirdi və ev işlərini ona həvalə edirdi. Bir dəfə o, Zeydin evinə gəldi, - o,
bura həmişə ata oğulun evinə baş çəkən kimi sərbəst gəlirdi – lakin Zeyd evdə
deyildi, onun bu yaxınlarda aldığı arvadı Zeynəb evdə idi. Bu qız öz tayfasının
gözəli hesab olunurdu. Heç kəsi gözləmədiyindən Zeynəb örtüksüz, yarı geyinmiş
vəziyyətdə oturmuşdu. Birdən otağa daxil olan Məhəmməd onu bütün gözəllik
haləsində gördü. O, özünü saxlaya bilməyib öz təəccübünü və heyrətini bildirdi.
Gəlin isə heç nə deməyib, hər şeyi ərinə danışdı. Zeyd bilirdi ki, Məhəmmədə
məhəbbət hissi yad deyildir və başa düşdü ki, Zeynəbin gözəlliyi peyğəmbəri əsir
etmişdir. O, peyğəmbərin arxasınca yollandı və arvadını boşamağı təklif etdi.
Məhəmməd qanuna əks olan bir şey kimi ona arvadını boşamağı qadağan etdi.
Lakin Zeyd sözündən dönmədi, arvadını çox sevməsinə baxmayaraq, özü tezliklə
onu boşadı. Boşanmadan qanuni vaxt keçdikdən sonra Məhəmməd bu qurbanı
minnətdarlıqla qəbul etdi. Zeynəb bint Cahşla toy öz dəbdəbəsi ilə bütün toylardan
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fərqlənirdi. Gələnlərin hamısı qoyun və quzu ətinə, arpa kökələrinə, bala,
meyvələrə və hər cür sevilən içkilərə qonaq edildi. Bu izdivaca Quranın yeni vəhyi
haqq qazandırdı. Quranın “Əl-Əzhab” surəsində deyilir: “Allah bir adamın
köksündə iki ürək yaratmamışdır. Allah nə zihar etdiyiniz zövcələrinizi sizə doğma
ana, nə də oğulluğa götürdüklərinizi sizə doğma oğul etmişdir” (4-cü ayə).
Beləliklə, oğulluğa götürdüyün adamın əvvəlki arvadına evlənmək günah hesab
olunmur. Məhəmməd oğulluğa götürməsini də ləğv etdi və Zeydə göstəriş verdi ki,
özünü doğma atasının adı ilə ibn Harisə adlandırsın. Həmin vaxtdan Zeynəb
Məhəmmədin digər arvadları üzərindəki üstünlüyü ilə öyünürdü, bu vəhydə həmin
nikahın göylərin özünün göstərişi ilə kəsildiyinə tutarlı sübut görürdü. Bu
Məhəmmədin Zeynəb adlı ikinci arvadı idi, birincisi, Huzeymənin qızı olmaqla bir
qədər əvvəl ölmüşdü.
Ühüd məğlubiyyətindən sonra ayrı-ayrı tayfalar Məhəmmədə qarşı
vuruşmağa cəsarət edirdilər. Bəni Müstəliq tayfası öz başçısı Əl-Harisin rəhbərliyi
altında onunla vuruşmaq istəyəndə Məhəmməd xəzrəclilərin seçmə dəstəsi ilə
onların qarşısına çıxdı. Atılan ox xoşbəxtlikdən elə döyüşün başlanğıcından Harisi
öldürdü. Onun qoşunu qaçdı. Bu qələbənin bəhrəsi iki yüz əsir, beş min qoyun və
min dəvə oldu. Əsirlərin arasında tayfa başçısının qızı Barra da var idi. O, həmin
tayfadan olan bir ərəbin arvadı idi. Qənimət bölündükdə qız başqasına düşdü.
Peyğəmbər bu gözəl qadına vurğun gözlərlə baxırdı. Məhəmməd qıza ona ərə
gəlməyi təklif etdi. Gözəl Barra o saatca razılıq verdi və peyğəmbər onun haqqını
qənimət sahibinə verdi. Müsəlmanlar qızın qohumlarının hamısını azad etdilər.
Onların çoxu islamı qəbul etdi və Mədinəyə qayıdanda Barra Məhəmmədin arvadı
oldu.
Məhəmməd yürüşlərinə gedəndə arvadlarından birini özü ilə götürürdü.
Sonuncu yürüşdə o, Ayişəni götürmüşdü. Ayişə dəvənin üstündə, hər tərəfdən
pərdələrlə örtülmüş kəcavədə gedirdi. Dəvənin yedəyini nökərlərdən biri çəkirdi.
Qayıdan baş qoşun istirahət üçün dayananda Ayişənin nökərləri kəcavənin boş
olduğunu gördülər. Onlar özlərinə gəlməmişdən Ayişə başqa dəvənin üstündə gəlib
çıxdı. Bu dəvənin yedəyini Səfvan ibn əl-Müəttəl adlı cavan ərəb çəkirdi. Abdullah
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ibn Übeyy Mədinəyə qayıtdıqdan sonra bu hadisəni hər yerdə danışmağa başladı
və Ayişəni gənc Səfvanla cinayətdə ittihamlandırırdı. Məhəmmədin təzə arvadı,
gözəl Zeynəbin bacısı Xamna da buna çox sevinib, əhvalatı geniş yayırdı ki,
zəhləsi getdiyi Ayişənin rəqabətindən bacısını xilas etsin. Bu dedi-qodunu Əbu
Bəkrin qohumu da danışırdı, Həsən adlı bir şair isə həcvdə təsvir edirdi. Ayişə
onun haqqında belə şayiələr gəzdiyini bir qədər sonra bildi. Mədinəyə qayıdandan
sonra o, nasaz olduğundan evdən çıxmırdı və heç kəs bunu ona demirdi. Lakin
peyğəmbərin hirsli olduğunu və onunla əvvəlki kimi mehriban davranmadığını
görürdü. O, belə cinayətdə ittiham edildiyini eşidəndə öz günahsızlığını sübut
etməyə başladı. Bu hadisəni özü belə nəql etdi:
Qoşun qayıdan baş Mədinə yaxınlığında düşərgə salındı, gecə hərəkət etmək
əmri verildi. Nökərlər dəvəni Ayişənin çadırının yanına gətirdilər, kəcavəni yerə
qoydular və uzaqlaşdılar ki, o, öz yerinə otursun. O, oturmaq istəyəndə öz
boyunbağısının boynunda olmadığını gördü və qayıtdı ki, onu axtarsın. Bu vaxt
nökərlər kəcavəni dəvənin üstünə qoyub onu sarımış, kəcavənin boş olduğunu hiss
etməmişdilər, çünki Ayişə özü çox nazik və yüngül idi. O, boyunbağı ilə qayıdanda
dəvə artıq yox idi və qoşun hərəkətinə başlamışdı. O, əlacsız qalıb plaşına bürünüb
oturdu ki, onun kəcavədə olmadığını görüb arxasınca hökmən kimisə
göndərəcəklər. Bu vaxt gözətçi alayında xidmət edən Səfvan adlı gənc ərəb
yaxınlaşıb onu tanıdı və müsəlmanların qaydasında onu salamladı: “Biz hamımız
Allaha məxsusuq və Allahın yanına qayıdacağıq! Peyğəmbərin arvadı! Niyə sən
burada qalmısan?” Ayişə ona heç bir cavab verməyibmiş və üzündəki örtüyü daha
bərk örtübmüş. Onda Səfvan dəvədən düşmüş, onu dəvənin üstünə oturtmuş, özü
isə dəvənin yedəyini çəkmişdir. O, özünü qoşuna yetirməyə tələsmiş, lakin onlar
Mədinənin divarları yanında qoşuna çatanda artıq gün çıxmışdı.
Ayişənin danışdığı bütün təfsilat Səfvan tərəfindən təsdiq edildi. Lakin
Abdullah bu şayiəni yaymaqda davam edirdi. İki rəy və qızğın düşmənçilik
yarandı. Ayişə isə otağından heç yerə çıxmırdı, nə yemirdi, nə içmirdi, bütün günü
və gecəni acı-acı ağlayırdı. Məhəmməd tərəddüddə idi və nə etmək barədə Əlidən
məsləhət istədi. Əli bu işə yüngül baxırdı və dedi ki, adamın üzərinə bəzən belə
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dərd düşür. Peyğəmbərə bu sözlər təsəlli vermədi. Bütün ayı o, Ayişəni görmək
istəmədi. Lakin o, sevimli arvadı üçün darıxırdı, axı həm də daim bütün fikirlərini
onunla bölüşürdü. Bu vaxt Məhəmmədə açılan bir vəhy bu məsələni yoluna qoydu.
Quranın “Ən-Nur” surəsində deyilirdi: “Həqiqətən [Ayişə] barəsində yalan xəbər
gətirənlər öz içərinizdə olan bir zümrədir (münafiqlərdir). Onu (o xəbəri) pis bir
şey zənn etməyin. O, bəlkə də, sizin üçün xeyirlidir. O zümrədən olan hər bir
şəxsin qazandığı günahın cəzası vardır. Onlardan günahın böyüyünü öz üstünə
götürəni (Abdullah ibn Übeyyi) isə [qiyamət günü] çox şiddətli bir əzab gözləyir”
(11-ci ayə). “Ayişəyə iftira yaxanlar nə üçün özlərinin doğru olduqlarını təsdiq
edəcək dörd şahid gətirmədilər? Madam ki, şahid gətirmədilər, deməli onlar Allah
yanında əsl yalançıdırlar!” (13-cü ayə).
Gözəl Ayişənin günahsızlığı təsdiq olunduqdan sonra Məhəmməd təzədən
onu öz ağuşuna basdı və ona daha incə hisslər bəsləməyə başladı. Lakin o, nəzərdə
tutulan cəzaları da ləngitmirdi. Abdullah ibn Übeyy çox güclü adam idi və onu
vurmaq da asan məsələ deyildi, lakin bütün cəza onun əlaltılarının üstünə töküldü.
Həsən bir neçə aylığa həcv yazmaq adətindən uzaqlaşdı. Hətta qadın olsa da
Xamna çubuq zərbələrindən qaça bilmədi. Məhəmməd dedi ki, bu gözəllikdə ona
xeyirxah olmaq lazımdır. Vəhy o saatca vicdanlı Əlini Ayişənin günahsızlığına
inandırdı, lakin Ayişənin özü heç vaxt onun şübhəsini yaddan çıxarmadı və
bağışlamadı. Qadının ürəyində kök atan nifrət peyğəmbərin sevimli şagirdinə
həyatın ən mühüm anlarında çox sayda ziyan vurdu.
Tərksilahdan keçən bir il ərzində Qüreyşlilərin başçısı Əbu Süfyan Qatafan
ərəb tayfası və Nadir yəhudi tayfası ilə ittifaq bağladı. Axırıncını Məhəmməd öz
torpaqlarından qovmuşdu. Atəşkəs müddəti bitəndə Əbu Süfyan müttəfiqləri ilə
birlikdə yenidən Mədinə üzərinə yürüşə hazırlaşdı və onların birləşmiş qüvvələri
on min nəfər döyüşçüdən ibarət idi. Məhəmməd tezliklə planlaşdırılan hücum
barədə xəbər tutmuşdu, lakin Ühüd yaxınlığındakı uğursuzluqdan sonra o, belə
qüvvəyə qarşı döyüşə çıxmağa ehtiyat edirdi. O, düşmənlərinin Mədinədə gizli
tərəfdarları olması ehtimalından da qorxurdu. Burada o, yəhudilərə və Abdullah
tərəfdarlarına inanmırdı. Şəhəri möhkəmləndirmək üçün böyük işlər görüldü. Dini
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qəbul etmiş persiyalı Salman şəhərin divarından bir az aralıda düşmən gözlənilən
istiqamətdə dərin xəndək qazmağı məsləhət gördü. Ərəbistanda indiyədək məlum
olmayan bu müdafiə vasitəsini Məhəmməd böyük sevinclə bəyəndi. O, xəndəyi
qazmağa çoxlu adam verdi və özü də bu işdə iştirak edirdi. Xəndək qazılıb
qurtaranda böyük sayda olan düşmən qoşunu yaxınlıqdakı təpələrdə göründü. O,
şəhərdə inanılmış adamı olan Abdullah ibn Ümm Məktumu qoyub üç minlik
qoşunu üzü xəndəyə tərəf hərbi qaydada düzdü. Əbu Süfyan Qüreyşlilərin və
Qatafanlıların birləşmiş qüvvələrinə başçılıq edirdi. Qəflətən o, xəndək və
yandırılmış alov qarşısında dayanmalı oldu. Müsəlmanlar xəndəyin o tərəfində
çoxlu tonqal yandırmışdılar. Düşmən burada öz düşərgəsini saldı. Qüreyşlilər
vadinin aşağı tərəfində, Qatafanlılar isə yuxarı tərəfində idi. Qoşunlar bir neçə gün
xəndəyin hər iki tərəfində dayanıb bir-birinə daş və ox atırdılar.
Kəşfiyyatçıları Məhəmmədə xəbər verdilər ki, Bəni Koranda adlı yəhudi
tayfası düşmənlə gizli ittifaq bağlamışdır. Bu tayfanın şəhərin yaxınlığında
möhkəm qalaları var idi. O, hərbi şura çağırdı və tayfa başçılarına təklif etdi ki,
Qatafanlılar ayrıca sülhə sövq edilsin və bunun üçün onlara Mədinənin bütün
xurma məhsulunun üçdə birini təklif etdi. Bu vaxt tayfa başçılarından biri soruşdu
ki, o, bunu Allahın iradəsi və ya öz düşüncəsinə görə təklif edir? Məhəmməd cavab
verdi ki, “əgər bu Allahın göstərişi olsaydı, mən sizdən məsləhət soruşmazdım.
Görürəm ki, bizi hər tərəfdən mühasirəyə almışlar və fikirləşirəm ki, bu ittifaqı
necə dağıdaq”. Bu vaxt həmin başçı Səd dedi: “Yox! Allah bizə şahiddir! Əgər
onlar bizim xurmanı istəyirlərsə, qoy onu vuruşmaqla götürsünlər!” Doğrudan da,
Səd tezliklə öz igidliyini göstərmək imkanı əldə etdi. Qüreyşlilərin atlılar dəstəsi,
onların içərisində Əbu Cəhlin oğlu Əkrəmə və Məhəmmədin birinci zövcəsi
Xədicənin əmisi Əmru da var idi, xəndəyi keçib müsəlmanlardan ən qoçağını
döyüşə çağırdı. Səd ibn Moad, Əli və bir neçə müsəlman çağırışı qəbul etdi. Əli
Əmru ilə tutuşdu, onlar əvvəlcə at üstündə vuruşurdular, ikisi bir-birini qucaqladı
və yerə yıxıldılar. Hamı çox qızğın döyüşürdü. Hər iki tərəfdən çoxları ölmüşdü.
Nəhayət, Əli güc gəldi və rəqibini öldürdü, Səd ağır yara almışdı. Axırda
Qüreyşlilər geri çəkildilər və atlarını xəndəkdən keçirib geri çapdılar. Onlardan
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biri, Navfanın atı xəndəyi tullana bilmədi və bu vaxt onun üstünə çoxlu daş yağdı.
Müsəlmanlar isə həmişə nəcib silahla vuruşmağa üstünlük verirdilər. Əli xəndəyə
tullanıb Navfanı qılıncı ilə öldürdü. Sonra Əli yoldaşlarına qoşulub geri çəkilən
düşməni təqib etməyə başladı və Əkrəməni yaraladı. Bu toqquşma “Xəndək
yanında döyüş” adını aldı.
Məhəmməd həlledici döyüşə girməyə cəsarət etmirdi və Qatafan tayfasından
gizlincə müsəlmanlığa götürülmüş ərəb Rüeymi müttəfiqlər düşərgəsini gözdən
keçirməyə və onların arasında narazılıq salmağa göndərdi. Əvvəlcə Rüeym
Korandalıların yanına yollandı, onlarla köhnə dostluq əlaqələri var idi. Onlara
dedi: “Bu nə ağılsızlıqdır, siz Məkkə Qüreyşlilərinə imkan verirsiniz ki, sizi bu
davaya salsın. Özünüz düşünün, axı siz onların vəziyyətində deyilsiniz. Əgər onlar
məğlub olsalar, onda onlar Məkkəyə qayıdacaqlar və orada onlar təhlükəsizlikdə
olacaqlar. Çöllü müttəfiqlər də öz uzaq torpaqlarına gedəcəklər, təkcə siz
Məhəmmədin və Mədinə xalqının qisası ilə üzbəüz qalacaqsınız”. Sonra o,
Qüreyşlilərin və Qatafan tayfasının yanına getdi və onlara xəbərdarlıq etdi ki,
Koranda tayfasından olan yəhudilərə inanmasınlar, çünki sizdən girov götürüb
onları Məhəmmədə vermək istəyirlər. Müttəfiqlər arasında məkrlə səpilən
inamsızlıq toxumu öz bəhrəsini verdi. Cümə günü Əbu Süfyan Korandalılara xəbər
göndərdi ki, sabahısı günü həlledici hücuma hazır olsunlar. Yəhudilər cavab verdi
ki, həmin gün onlar şabatı (şənbəni) bayram edirlər və ona görə də döyüşdə iştirak
edə bilməzlər. Onda Qüreyşlilər və Qatafanlılar Korandalıların xəyanətkarlığına
əmin oldular. Bu vaxt soyuq tufan baş verdi. Külək çadırları aparırdı, gözətçi
tonqalları söndü. Bu ümumi təşvişdə belə şayiə yayıldı ki, Məhəmməd sehrli
qaydada bu tufanı qaldırmış və öz qoşunu ilə onların üstünə gəlir. Bu vaxt hamı
qorxuya və çaşqınlığa düşdü. Əbu Süfyan qaydanın bərpa edilməsi üçün bütün
cəhdlərinin əbəs olduğunu görüb, öz dəvəsinin belinə oturdu və geri çəkilmək
əmrini verdi. Müttəfiqlər həyəcanla qaçmağa başladılar, Qüreyşlilər Məkkəyə,
başqaları isə öz doğma çöllərinə yollandılar.
Əbu Süfyan hiddətdən və təəccübdən Məhəmmədə məktub yazdı. Məktubda
onu qorxaqlıqda günahlandırdı, xəndəyin arxasında gizlənməyini qeyd etdi, axı bu
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vaxta qədər ərəblər belə şeyi görməmişdilər. Onu hədələdi ki, açıq döyüşdə Ühüd
çölündəki kimi qarşılaşacaqlar. Məhəmməd də eyni qaydada cavab verdi və
bildirdi ki, o gün uzaq deyildir, nə vaxt ki, o, Qüreyş bütlərini bütünlüklə qırıqqırıq edib dağıdacaqdır.
Düşmən geri çəkiləndə Məhəmməd Bəni Koranda tayfasına qarşı çıxdı ki,
onlardan qisas alsın. Yəhudilər öz qəsrlərində gizləndilər və uzun müddət
mühasirəyə dözdülər. Nəhayət, aclıqdan əzab çəkib onlar Ausilərdən vasitəçilik
xahiş etdilər. Onların bu himayədarları peyğəmbərə yalvardılar ki, digər yəhudi
tayfaları ilə olan şərtlər əsasında bunlarla da sülh müqaviləsi bağlasın. Məhəmməd
bir qədər fikirləşdikdən sonra onların taleyini həll etməyi Səd ibn Moada həvalə
etdi. Korandalılar evslilərin başçısına həvəslə razılıq verdilər. 700 nəfər adam
təslim oldu və onlar zəncirdə Məhəmmədin yanına gətirildi. Səd düşmənlə
xəyanətkar ittifaqına görə onları satqın adlandırdı. O, hələ aldığı yaradan əziyyət
çəkirdi və Allaha yalvarırdı ki, onun ömrünü uzatsın ki, Korandalılardan intiqam
alsın. O, hakim yerini tutanda bütün iştirakçılardan and içməyi tələb etdi ki, onun
hökmü yerinə yetiriləcəkdir. Yəhudilər həvəslə and içdilər, çünki mərhəmətli
hökmə ümid edirdilər. O, kişiləri ölümə, qadın və uşaqları isə qul olmağa məhkum
etdi, onların bütün əmlakı isə qaliblər arasında bölünəcəkdi. Yəhudilər yerlərində
donub qaldılar. Meydanda onlara nəhəng qəbirlər qazdılar. Onları bir-bir bu
qəbirlərə girməyə məcbur etdilər. Knyazları ibn Əxtab da qəbrə düşdü və birbirinin ardınca onları öldürdülər. Lakin onları ölümə məhkum edən Səd ibn Moad
da öz ölümündən qaça bilmədi. Onun yaraları yenidən açıldı və o, tezliklə öldü.
Qənimət bölünəndə atlıların payı piyadalardan üç dəfə çox oldu. Peyğəmbərin
özünə isə bütün qənimətin beşdə biri çatdı. Məhəmmədin payına hər şeydən
qiymətli olan Rixana düşdü, o, varlı və qüdrətli yəhudinin qızı olmaqla tayfada
birinci gözəl hesab olunurdu. O, qızı qəbul etdi, onu islam dininə keçirdi və öz
arvadlarının siyahısına daxil etdi. Lakin yəhudilərə onun münasibəti dəyişmirdi,
daim öz həyatına qəsd edilməsində onlardan şübhələnirdi. Müsəlman tarixçiləri
Məhəmmədin uzun sürən və ağır xəstəliyini də yəhudilərin cadugərliyi ilə
əlaqələndirirlər.
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Məhəmmədin Məkkədən Mədinəyə Hicrətindən altı il keçmişdi. Məkkə
ərəblər üçün müqəddəs şəhər və ziyarət üçün başlıca yer olduğu üçün, buradan
uzun müddət qaçqın düşmək, Qüreyşlilərlə, Kəbənin mühafizəçiləri ilə açıq
müharibəyə girmək tayfaların çoxunun gözündə ona ziyan vururdu və onun dininin
yayılmasını çətinləşdirirdi. Hətta Hicrətdə onu müşayiət edən tərəfdarları da öz
vətənləri üçün darıxırdı. Məhəmməd özü də müqəddəs şəhərlə öz dinini
əlaqələndirmək lüzumunu getdikcə daha artıq hiss edirdi və öz tayfasının qədim
adətlərini müdafiə edirdi. Dul-kəd ayı başladı, bu ay dindarlıq ziyarətləri
başlayırdı, hər cür müharibələr kəsilirdi və dini hədlərin daxilində düşmənlər dinc
qaydada görüşə bilərdilər. Məhəmməd bir neçə dəfə öz elçilərini göndərmişdi ki,
müqəddəs məbədə təhlükəsiz getmək barədə razılıq əldə edilsin, lakin bu cəhdlər
nəticəsiz olmuşdu. Sonuncu elçi onun kürəkəni Osman ibn Əffan olmuşdu. Bir
neçə gün keçdi, lakin o, qayıtmırdı, hətta xəbər yayıldı ki, onu öldürmüşlər.
Məhəmməd onun qisasını almaq istədi. Lakin Osmanın düşərgəyə qayıtması
sakitliyi bərpa etdi. Onu Qüreyşlilərin elçisi Solxail müşayiət edirdi. Ona sülh
müqaviləsi bağlamaq səlahiyyəti verilmişdi. On il müddətinə sülh müqaviləsi
bağlamaq təklif olunurdu. Bu müddət ərzində Məhəmməd və onun ardıcılları
sərbəst qaydada Məkkəyə gələ bilərdilər, ziyarət edənlər kimi üç gün orada qalıb
öz ibadət ayinlərini icra edə bilərdilər. Bu şərtlər həvəslə qəbul edildi və Əliyə
tapşırıldı ki, müqaviləni yazsın. Məhəmməd mətni diqtə edirdi və müqaviləni
Məhəmməd ibn Abdullah kimi imzaladı.
Hicrətin yeddinci ilinin başlanğıcında Məhəmməd 12 minlik piyada qoşunu
və 200 nəfərlik süvari dəstəsi ilə Xeybərə qarşı yürüşə başladı. Onu Əbu Bəkr, Əli,
Ömər və digər əsas sərkərdələri müşayiət edirdi. Onun iki bayrağı var idi, birinin
üzərində günəş, digərində isə qara qartal təsvir olunmuşdu. Balaca qəsrləri zəbt
edib, Məhəmməd Xeybər şəhərinin üstünə getdi. Şəhərin mühasirəsi müsəlmanlar
üçün mühüm bir iş idi, bundan Məhəmməd və onun qoşunu da çox əziyyət çəkdi,
xüsusən ərzaq çatışmırdı. Məhəmməd özü hücuma başçılıq etdi. Nəhayət, onlar
divarda yarıq aça bildilər. Bir hücuma Əbu Bəkr başçılıq edirdi və o, peyğəmbərin
bayrağını qabaqda aparırdı. Lakin o, geri çəkilməyə məcbur oldu. Onun arxasınca
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Ömər hücum etdi, lakin bu da uğursuz oldu. Üçüncü həmləyə Əli başçılıq edirdi.
Məhəmməd ona özünün “Zülfüqar” qılıncını vermişdi. Peyğəmbər ona müqəddəs
bayrağı verəndə, onu “Allahı və onun peyğəmbərinin sevdiyi adam, qorxu nə
olduğunu bilməyən və heç vaxt arxasını düşmənə çevirməyən adam” adlandırdı.
Əli cazibədar zahiri görünüşə malik idi. Orta boylu idi, lakin bədəncə çox
möhkəm, enli kürəkli və qeyri-adi dərəcədə güclü adam idi. Onun sifəti gülümsər
idi və saqqalla tamamlanırdı. O, həssas, hazırcavab adam idi. İgidliyinə görə o,
“Allahın şiri” adlandırılmışdı. O, daşların üstünə çıxıb, onun üstündə bayrağı taxdı.
Yəhudilər onların üzərinə atıldılar ki, geri sıxışdırsınlar. Qızğın toqquşmada Əli
yəhudilərin rəhbəri Əl-Harislə əlbəyaxa döyüşə girdi və onu öldürdü. Onun qardaşı
intiqam üçün irəli çıxdı. Boyca o, nəhəngə bənzəyirdi, alnında iri almaz parlayırdı.
Onun qurşağında hər iki tərəfdən qılınc asılmışdı, əlində isə üç uclu nizə var idi.
Onlar hər ikisi bir-birinin gözlərinə baxıb şərq qaydasında dedi:
“Mən, Marxab, təpədən dırnağa qədər silahlanmışam və döyüşdə
qorxuluyam!” Bu sözləri yəhudi dedi. Buna Əli belə cavab verdi: “Mən isə
Əliyəm, anam doğanda məni Əl Haydar (tüklü şir) adlandırmışdır”.
Əli Zülfüqar qılıncının zərbəsi ilə Marxabın dəbilqəsini parçalayıb, başını
dişinə qədər yarı böldü. Nəhəng döyüşçü Qoliaf kimi yerə sərildi. Bu vaxt
yəhudilər geri çəkildilər və həlledici hücum başlandı. Döyüşdə Əli qalxanını
itirmişdi, və o, müdafiəsiz idi. Bu vaxt o, qapını həncamədən çıxarıb vuruşun
sonuna qədər ondan qalxan kimi istifadə etdi.
Xeybərdə Məhəmməd yəhudilərin intiqamı ilə az qala öldürülməyə məruz
qalmışdı. O, yeməyə bir şey verilməsini xahiş etdi və onun qabağına qızardılmış
quzu qolu qoydular. O, bir tikəni ağzına alanda qeyri-adi dadı hiss etdi və tüpürdü.
O, saatca kəskin daxili ağrı hiss etdi. Onun ardıcıllarından biri Bəşər bir az artıq
yemişdi, o, yıxıldı və qıc vəziyyətində öldü. Hamı dəhşətə gəldi. Məlum oldu ki,
quzunu Əlinin öldürdüyü nəhəng Marxabın qohumu olan əsir qadın Zeynəb
qızardıbmış. Onu Məhəmmədin yanına gətirib xörəyə zəhər qatmaqda ittiham
etdikdə o, cəsarətlə hər şeyi boynuna aldı və bunu öz tayfası və ailəsi üçün qisas
xatirinə etdiyini dedi: “Mən düşünürdüm ki, əgər sən həqiqətən peyğəmbərsənsə
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təhlükədən hali olacaqsan, yox, əgər sən sadəcə ərəb başçısısansa, sən öləcəksən”.
Belə rəvayət var ki, Məhəmməd onu qohumlarının yanına getmək üçün buraxdı.
Digər yəhudi qadını Safiyya da əsir düşmüşdü. O, dul qadın idi, atası isə tayfanın
başçısı olmuşdu. Onun qohumları Mədinə meydanında edam olunmuşdular. Bu
Safiyya çox gözəl idi, ona görə də Məhəmmədin diqqətini cəlb etdi. O, da
Məhəmmədin zövcələri sırasına daxil oldu. Bu qadın öz taleyindən çox razı idi.
Safiyya Məhəmmədin ən sevimli arvadlarından biri oldu və peyğəmbərin
vəfatından sonra bu dul qalmış qadın qırx il ömür sürdü. Sonra isə Məhəmməd
Əbu Süfyanın qızı Ümm Həbibəyə evləndi ki, onun atasının düşmənçiliyini
zəiflətsin. Əbu Süfyan isə onların toyu olduğunu eşitdikdə, bu xəbərdən çox
hiddətləndi.
Həmin ilin qalan hissəsini Məhəmməd Mədinədə keçirdi. O, müxtəlif
dövlətlərin hökmdarlarına elçilər göndərdi ki, dinini dinc vasitələrlə yaya bilsin.
Bu dövlətlər onun siyasi üfüqlərinin qurtardığı vilayətlərlə həmsərhəd idi. Bu
elçilər onları müsəlman dinini qəbul etməyə inandırmalı idi, bu mümkün olduqda
dini lider kimi Məhəmmədi özlərinin başçısı kimi tanımalı idilər. İki böyük elçi
dəstəsi Persiya şahı II Xosrovun və Şərqi Roma imperatoru İraklinin yanına
Konstantinopola göndərildi. Bu iki dövlətin arasında müharibələr kəsilmək
bilmirdi, ərazilər və tayfalar növbəli qaydada bir-birinin əlinə keçirdi. Bu vaxt
Xosrov Palestinanı, Kappodokiyanı, Ermənistanı və digər iri və varlı vilayətləri
Bizansdan almışdı və Yerusəlimi tutmuşdu. Persiya Afrikaya daxil olmuş, Liviya
və Misiri tutaraq, Karfagenə qədər irəliləmişdi. Belə parlaq qələbələrin kölgəsində
qürur hissi duyan çarın yanına Məhəmməddən məktub gətirən müsəlman elçisi
gəldi. Xosrov məktubu oxutduqda başlanğıc müraciət sözləri onu hiddətləndirdi:
“Mərhəmətli olan Allahın adı ilə! Abdullahın oğlu və Allahın elçisi
Məhəmməddən Persiya çarı Xosrova”. Bunu eşidən Xosrov kiminsə məktubda öz
adını ondan əvvəl qoymasına hiddətləndi. O, məktubu dartıb aldı, onun məzmunu
ilə tanış olmadan cırdı və Yəmən canişininə belə bir məktub göndərdi: “Mənə
danışdılar ki, Mədinədə Qüreyş qəbiləsindən bir dəli vardır və özünü peyğəmbər
kimi qələmə verir. Onu ağıllandır, bunu bacarmasan, onda onun başını mənə
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göndər”. Məhəmmədə Xosrovun onun məktubunu necə cırdığını dedikdə o,
demişdi: “Allah da onun səltənətini belə parçalara böləcəkdir!”
Bizans imperatoru İrakli isə məktubu ehtiramla qəbul etdi, çünki bu hadisə
onun uğursuzluq dövrünə təsadüf etmişdi. Məktubda imperatora təlqin edilirdi ki,
xristian dinindən imtina etsin və islamı qəbul etsin. İrakli Xosrovdan fərqli olaraq
hörmət əlaməti olaraq məktubu öz yastığının üstünə qoydu və səfirə qiymətli
hədiyyələr verdi. Lakin o da məktuba əhəmiyyət vermədi.
Digər elçi dəstəsini isə Məhəmməd Misir hökmdarının yanına göndərdi. O,
imperiyanın Persiya ilə müharibə apardığından sui-istifadə edərək Şərqi Roma
imperatoruna tabeçilikdən çıxmışdı. O, elçini çox yaxşı qarşılasa da dini qəbul
etmək barədə təklifə birbaşa cavab verməkdən yayındı və bildirdi ki, belə mühüm
məsələ üstündə uzun müddət fikirləşmək lazımdır. Məhəmmədə isə qiymətli
almazlar və Misir kətanından paltar göndərdi. Həm də o, peyğəmbərə Yafur adında
ağ eşşək, Dəldəl adlı ağ qatır və Lazlos adlı iti qaçan at göndərdi. Hədiyyələrdən
ən yaxşısı Kopt qızları, Mariya və Şirin adlı bacılar idi. Mariyanın gözəlliyi
Məhəmmədin vurğunuluğuna səbəb oldu. Lakin o, Quranın qoyduğu qanunlardan
kənara çıxa bilməzdi. Quranın “Əl-Mumtəhinə” surəsinin 10-cu ayəsində deyilir:
“Kafir qadınları öz kəbininiz altında saxlamayın”. Ona görə də gözəl Mariya ilə
intim münasibətlər tam məxfi saxlanılmalı idi.
Qüreyşlilərlə

bağlanmış

müqaviləyə

görə

Məhəmmədin

və

onun

ardıcıllarının ziyarətçi kimi Məkkəyə getmək və orada üç günü toxunulmadan
müqəddəs məbəddə keçirmək vaxtı gəlib çatdı. Məhəmməd oraya yaxşı
silahlanmış iri qoşunla getdi və qurban kəsmək üçün 70 dəvə aparırdı. Köhnə
düşmənləri onu yolda saxlamaq istədilər, lakin buna cəsarət etmədilər. Məkkə
ərazisinə daxil olanda zəvvarlar müqaviləyə və adətə görə qılıncları müstəsna
olmaqla bütün silahlarını üstlərindən açdılar. Qılıncı isə qınında qalmaqla öz
üstlərində saxladılar. Müqəddəs şəhərin divarlarını və qüllələrini onlar yenidən
görəndə çox sevindilər. Onlar qapıdan zəvvarlar kimi keçdilər və Məhəmməd
köhnə qaydaları ciddi-cəhdlə icra edirdi. Bütün ibadətləri icra etdikdən sonra o, öz
əynindən ihramı atıb, Məkkədən iki mil aralıda olan Sarifə çəkildi. Burada o, Əl-
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Harisin qızı Meymunə ilə nikah bağladı. O, Məkkəyə gələndə bu niyyəti var idi,
lakin nikahı ziyarətdən sonraya saxladı. Bu siyasi haqq-hesab güdən nikah idi,
çünki Meymunə əlli bir yaşında olan dul qadın idi. Bu nikahla o, iki qüdrətli
tərəfdar qazanırdı. Onlardan biri Xalid ibn əl-Vəlid idi, o, dul qadının qohumu
olmaqla, igid döyüşçü idi və məhz həmin döyüşçü Ühüd döyüşündə peyğəmbəri az
qala öldürmüşdü. İndi o, islamın ən qabiliyyətli döyüşçüsü olacaqdı və sonralar
“Allahın qılıncı” ləqəbini alacaqdı.
İslam dininə digər yeni keçən isə vaxtilə Məhəmmədə həcvlər yazan Əmr
ibn As idi. Bu vaxtdan etibarən isə o, yad torpaqlarda əvvəllər mübarizə apardığı
dini belə çalışqanlıqla yayacaqdı.
Meymunə peyğəmbərin sonuncu arvadı oldu və qocalığına baxmayaraq,
onun arvadlarının hamısından çox yaşadı. Bu qadın Sarifdə vaxtilə ona nikah
bağlanan vaxtı qoyulmuş çadırın yerində ucalan ağacın altında ölmüşdü. O, orada
da dəfn edildi. Doqquz əsr sonra orada olan tarixçi həmin yerdə Meymunənin
şərəfinə qara mərmərdən məscid ucaldıldığını yazırdı. Məscid Allahın elçisinin və
onun sonuncu arvadının yatağı olan yerdə tikilmişdi.
Məhəmmədin Ərəbistandan kənara göndərdiyi elçilərdən biri Suriyanın
sərhədindəki ticarət mərkəzi olan Busra hökmranının yanına gedirdi. Burada
Məhəmməd vaxtilə yeniyetmə vaxtı ilk karvan səfərində gəlmişdi. Lakin səfiri
Mutə şəhərində öldürdülər. Elçinin qətlinin qısasını almaq üçün Məhəmməd üç
minlik qoşun yığdı və onu cinayətkar şəhərin üstünə göndərdi. İlk dəfə olaraq
müsəlmanlar Roma imperiyası ilə vuruşacaqdı. O, qoşuna rəhbərliyi Zeyd ibn
Harisə həvalə etdi, o, gözəl arvadı Zeynəbi peyğəmbərə güzəştə getməklə öz
sədaqətini sübut etmişdi. Onunla Əbu Talibin oğlu Əlinin qardaşı Cəfər də getdi.
Cəfər ibn Əbu Talib öz natiqlik qabiliyyəti ilə Abissiniya çarı qarşısında islam
təlimini müdafiə etməyi bacarmışdı. Zeydi həm də qılıncı ilə məşhurlaşmış bir şair
olan Abdullah ibn Rəvaha müşayiət edirdi. Üçüncüsü isə dini yenicə qəbul etmiş
Xalid ibn Vəlid idi. Onlar Mutəni qəflətən tutub, sakinləri islam dininə keçməyə
sövq etməli idilər. Onlara qadınlara və uşaqlara, rahiblərə və korlara aman vermək,
evləri dağıtmamaq və ağacları kəsməmək tapşırılmışdı.
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Mutə yaxınlığında düşmənlə qarşılaşdılar və qızğın döyüşdə Zeyd ölümcül
yaralandı. Müqəddəs bayraq onun əlindən düşəndə Cəfər bayrağı qapıb yuxarı
qaldırdı. Döyüş bayrağı ələ keçirmək üstündə gedirdi. Cəfər igidliklə onu
qoruyurdu. Bayrağı tutduğu qol zərbə ilə kəsildikdə, o, bayrağı başqa əlinə
götürdü. Digər qolu da vurulub kəsildikdə o, qana bulaşmış dirsəyi ilə bayrağı
saxlamışdı. Qılınc zərbəsi onun başını yarı böldü və cəsədi torpağa düşdü. Ölən
halda da o, bayrağı döşünə sıxmışdı. Şair Abdullah bayrağı qaldırdı, lakin o, da
qılınc zərbəsindən öldü. Onda dinə yenicə keçmiş Xalid üç müsəlman başçısının
öldürüldüyünü görüb, bu bəlalı bayrağı qapdı. Onun səsi tərəddüd edən
müsəlmanları bir yerə topladı. O, qüvvətli əlləri ilə düşmən içərisindən özünə yol
açırdı. Onun özünün sonralar söylədiyinə görə doqquz qılınc vurduğu güclü
zərbələrdən onun əlində qırılmışdı. Gecə düşəndə döyüş yarımçıq qalmışdı.
Döyüşçülərin öz başçısı kimi tanıdıqları Xalid sübut etdi ki, onun hərbi qabiliyyəti
igidliyinə bərabərdir. Bir neçə yerdə cəld keçidləri və hərəkəti ilə o, düşməni
aldada bildi və onlar güman etdi ki, ona güclü kömək gəlmişdir. Ona görə də Xalid
hücumu bərpa edəndə, düşmənin geri çəkilməsi qaçmağa çevrildi, Xalid isə onları
dəhşətli qan tökməklə təqib edirdi. O, onların düşərgəsini qarət etdi, orada nəhəng
qənimət qalmışdı. Öldürülənlərin arasında Cəfərin cəsədini də tapdılar, onun
bədənindəki bütün yaralar qabaq tərəfdən vurulmuşdu. Onun igidliyinə və
peyğəmbərlə qohumluğuna hörmət əlaməti olaraq onu orada dəfn etmədilər,
Mədinəyə aparıb orada təntənəli qaydada torpağa tapşırdılar.
Qoşun qənimətlə qayıtsa da, onun şəhərə daxil olması matəm mərasiminə
bənzəyirdi. Sevinc səsləri hönkürtülərə qarışmışdı. Qələbəyə sevinən xalq üç
sevimli sərkərdəsini itirməsinə görə yas saxlayırdı. Hamı Cəfərin ölümünə
ağlayırdı. Onun kiçik oğlu ilə gözəl arvadı qalmışdı. Məhəmməd yetim qalmış
uşağı qucağına götürüb onu göz yaşları ilə islatmışdı. Bu vaxt ona sədaqətli Zeydin
gənc qızı yaxınlaşdıqda, o, daha da mütəəssir oldu, daha bərkdən ağlamağa başladı.
Qoşun qayıdandan üç gün sonra Cəfərin dəfn mərasimi keçirildi. Məhəmməd
özünə gəlmişdi və adamları sakitləşdirmək üçün deyirdi: “Mənim qardaşımın
ölümünə ağlamağı kəsin. Dinin bayrağını qoruyanda o, iki əlindən məhrum
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olmuşdu. Buna görə onu cənnətə aparan iki qanad verilmişdir ki, orada nəhayətsiz
xoşbəxtlikdən həzz alsın. Bu döyüş meydanında həlak olan hər bir mömin üçün
həqiqi mükafatdır”. Xalidin igidliyi və fərasəti hesabına bu təhlükəli iş uğurla həll
edildiyinə görə Məhəmməd onu “Allahın qılıncı” adlandırdı və bu ad altında o,
məşhurlaşdı.
Silahın gücü və bəlağətli nitqi ilə Məhəmməd ərəb tayfalarının çoxu
üzərində ağalıq əldə etdi. Onun rəhbərliyi altında çox minli döyüşçülər ordusu,
aclıq, susuzluq və qızmar günəşlə möhkəmlənmiş çöl oğulları var idi. Onlar üçün
müharibə spartalılar kimi əziyyət deyil, bir əyləncə idi. Məhəmməd onlardakı
dəlisovluğu tərbiyə edib, qanuna tabe olmağı sövq edə bilirdi. Lakin onun vətəni
olan Məkkə hələ də onun barışmaz düşmənlərinin əlində idi. Kəbə hələ də
bütpərəstlərin simvolları və adətləri ilə təhqir olunurdu. Doğma şəhərin divarları
üzərində bu bayrağı qaldırmaq, onu murdarlanmaqdan təmizləmək və islama itaət
edənlərin ixtiyarına vermək indi onun ən böyük arzusu, istəyi və niyyəti idi.
Qüreyşlilərlə bağlanan müqavilə hansısa hərbi əməliyyatın qarşısını alırdı. Ancaq
Qüreyşlilər də müsəlmanların qüdrətinin belə sürətlə böyüməsindən təlaş
keçirirdilər. Onlar müsəlmanlarla hər cür sözləşməni və incikliyi yoluna qoymaq
istəyirdilər. Onlar öz başçıları Əbu Süfyanı məcbur etdilər ki, elçi kimi Mədinəyə
getsin və ümid edirdilər ki, öz qızı Ümmü Həbibənin köməyindən istifadə edərək
peyğəmbəri sülhə inandırmağa nail olacaqdır. Qüreyşlilərin məğrur başçısına
vaxtilə yalançı kimi güldüyü və təqib etdiyi bir adamın yanına xahişçi sifətində
getmək olduqca ağır idi. Lakin o, daha ağır alçalmaya məruz qaldı. Məhəmməd bu
elçiliyin zəiflik əlaməti olduğunu görüb təklifə heç cavab da vermədi.
Əbu Süfyan öz qəzəbini gizlətməyə məcbur olub, Əbu Bəkrə, Ömərə və
Əliyə vasitəçilik barədə müraciət etdi. Lakin onlar Məhəmmədin əsl niyyətindən
hali olduqlarından bu xahişi rədd etdilər. Sonra o, Məhəmmədin qızı, Əlinin
zövcəsi Fatimənin xoş münasibətini qazanmağa cəhd etdi. Ana məğrurluğunu
qızışdırmaq üçün xahiş etdi ki, qoy onun altı yaşlı oğlu Həsən Əbu Süfyanın
himayəçisi olsun. Fatimə buna qürurla cavab verdi: “Mənim oğlum himayəçi
olmaq üçün çox balacadır. Həm də hansısa bir himayəçilik Allahın iradəsinə qarşı
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heç bir köməklik göstərə bilməz”. Hətta onun öz qızı, Məhəmmədin arvadı Ümmü
Həbibə də onun nüfuzuna ümid bəsləyən Əbu Süfyanı təhqir etdi. Onun otağındakı
xalçanın üstündə Əbu Süfyan oturmaq istəyəndə, qızı tələsik xalçanı yığışdırdı və
dedi: “Bu Allahın peyğəmbərinin yatağıdır! O müqəddəsdir və onun üstündə
bütpərəst istirahət edə bilməz”.
Əbu Süfyanın səbr kasası doldu və o, qızını lənətlədi. Onda o, yenidən Əliyə
müraciət etdi və öz elçiliyinin bu ümidsiz vəziyyətində ondan məsləhət xahiş etdi.
Əli cavab verdi: “Qüreyşlilərin başçısı kimi sənin mühafizənin davam etməsini vəd
etmək və sonra isə evə getməkdən başqa sənə başqa nəsə məsləhət verə bilmirəm”.
“Məgər sən düşünürsən ki, bu vəddən fayda gələcəkdir?”
Əli könülsüz cavab verdi: “Düşünmürəm, ancaq başqa nə cür olmasını da
bilmirəm”.
Bu məsləhətdən sonra Əbu Süfyan məscidə gedib hamı qarşısında
Qüreyşlilər adından elan etdi ki, onların tərəfindən müqaviləyə pozulmadan əməl
ediləcəkdir. Sonra isə öz elçiliyinin belə pis başa çatmasından alçalaraq, Məkkəyə
qayıtdı. Qüreyşlilər onu istehza ilə qarşıladılar və dedilər ki, onun bəyanatı da
Məhəmmədin razılığı olmadan heç bir əhəmiyyət daşımır.
Məhəmməd Məkkəni qəflətən tutmaq üçün gizli yürüşə hazırlaşmağa
başladı. Öz niyyətini açmadan hər tərəfdən öz müttəfiqlərini Mədinəyə yığdı.
Məkkəyə gedən bütün yollar bağlanmışdı ki, bu hərəkət barədə Qüreyşlilərə xəbər
çatmasın. Lakin bütün ehtiyatlılıq tədbirlərinə baxmayaraq sirr açıldı. Onun
Məkkədən qaçmış ardıcılları arasında Xətib adlı bir adam var idi, onun ailəsi
Məkkədə qalmışdı və bu ailəyə qayğı göstərən heç bir qohumu və dostu yox idi.
Xətib Qüreyşlilərin yaxşı münasibətini qazanmaq üçün onlara Məhəmmədin sirrini
verməyi düşündü. Bu niyyətlə o, məktub yazdı və planlaşdırılan tədbir barədə
məlumat verdi. O, məktubu Sara adlı bir müğənni qıza verdi ki, Məkkəyə çatdırsın.
Müğənni yolda olanda Məhəmmədə satqınlıq barədə xəbər verdilər. Əli onun
arxasınca yollandı, lakin qızda heç bir şey tapmadılar. Əlinin beş yoldaşı qayıtmaq
istəyəndə, Əli şübhələnməyə başladı ki, Allahın peyğəmbəri nə səhv edə, nə də
aldadıla bilər. O, qılıncını çıxarıb and içdi ki, əgər məktub tapılmasa müğənni
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qadının boynunu vuracaqdır. Hədə-qorxu təsirini göstərdi və qadın məktubu
saçlarının arasından çıxarıb verdi.
Xətibi xəyanət barədə sorğu-sual edəndə o, hər şeyi etiraf etdi. Ömər onun
özünə haqq qazandırması cəhdindən hiddətlənib, onun başını kəsmək istədi. Lakin
Məhəmməd xatırlatdı ki, Xətib Bədir döyüşündə din uğrunda igidliklə
vuruşmuşdu, onun bəraətini qəbul etdi və onu bağışladı.
Peyğəmbər on minlik qoşunla bu yürüşə başladı. Yürüşə başçılıq və düşərgə
üçün yeri müəyyən etmək Ömərə həvalə olunmuşdu. O, qoşunları az məlum olan
dağ yolları ilə aparırdı. O, səs salmağı qadağan etmişdi ki, onların hərəkəti aşkara
çıxmasın. Yürüş vaxtı Məhəmmədin Məkkədən öz ailəsi ilə gələn əmisi Abbas
gəlib çatdı ki, dinin bayrağı altında dayansın. Məhəmməd onu mehribanlıqla
qarşıladı, lakin onun gec gəlişinə də eyham vurdu: “Sən axırıncı çıxansan, necə ki,
mən axırıncı peyğəmbərəm”. Abbas öz ailəsini Mədinəyə göndərib özü qaldı.
Mərrizahranda vadisində gecələyəndə ilk dəfə Ömər gözətçi tonqallarını
yandırmağa icazə verdi.
Abbas yeni dini qəbul etsə də, belə nəhəng qüvvənin düşmən niyyəti ilə
Məkkəyə girməsindən təşvişə düşürdü. O, qorxurdu ki, Qüreyşlilər bütünlüklə
məhv ediləcəkdir. Ona görə də düşündü ki, onları vaxtında danışıqlara girməyə
inandırmaq lazımdır. Gecə yarısı o, Məhəmmədin qoca qatırı Faddaya minib yol
ayrıcına getdi. Şəhərdən kənarda tutulmuş iki əsir gözətçilərin yanında idi. Abbas
öyrəndi ki, əsirlər Əbu Süfyan və ona tabe olan tayfa başçılarından biridir. Onları
Ömərin gözətçi tonqalının yanına gətirdilər və işıqda Ömər Əbu Süfyanı tanıdı. O,
dedi: “Allaha şükür! Heç bir şərt olmadan belə düşmən mənim əlimdədir”. O,
qından çıxardığı qılıncla, bu sözlərə xüsusi məna vermək üçün başqa tədbirə əl ata
bilərdi. Bu vaxt Abbas yaxınlaşdı və Əbu Süfyanı, peyğəmbərin onun barəsindəki
qərarına qədər öz himayəsinə götürdü. Ömər tez peyğəmbərin yanına tələsdi ki,
əsirin edam olunmasını tələb etsin. Lakin Abbas onu öz qatırına mindirdi və
hamıdan əvvəl peyğəmbərin çadırına özünü çatdırdı. Ondan sonra isə Əbu
Süfyanın başını tələb edən Ömər gəlib çıxdı.
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Məhəmməd qatı düşmənini öz hakimiyyəti altında gördü. Həmin adam onu
öz evindən və vətənindən qovmuşdu, onun ailəsini və dostlarını təqib etmişdi.
Lakin o, həm də onun arvadı Ümmü Həbibənin atası idi və buna görə də
mərhəmətliliyə meyl etdi. O, öz qərarını səhərə saxladı və Əbu Süfyanı Abbasın
mühafizəsinə verdi. Sabahısı gün əsiri onun yanına gətirəndə o, dedi: “Əbu Süfyan
vaxt gəlib çatmayıbdırmı, biləsən ki, Allahdan başqa Allah yoxdur?”
“Mən bunu bilirdim” – deyə Əbu Süfyan cavab verdi. “Yaxşı! Vaxtı gəlib
çatmamışdırmı ki, sən məni Allahın elçisi kimi tanıyasan?”
Əbu Süfyan şərq qaydasında danışmağa üstünlük verib dedi: “Sən mənə
atadan və anadan əzizsən, lakin mən hələ səni peyğəmbər kimi tanımağa hazır
deyiləm”.
Bunu eşidən Ömər qışqırdı: “Rədd edin onu, ya indi həqiqəti etiraf et, ya da
sənin başın qopacaqdır!”
Özünü bədbəxtlik anında əsl dost kimi göstərən Abbasın məsləhət və
xahişləri bu hədələrə qatışdı. Məhəmmədin yumşaqlığını görən Əbu Süfyanın
qəzəbi də bir qədər azaldı və nəhayət o, kürəkəninin elçiliyinin ilahiliyini etiraf
etdi. Qılıncın gücü Əbu Süfyanı öz inamından döndərə bildi. İslamı qəbul edəndə
Məkkə xalqı tabe olduğu halda, güzəştli şərtləri ona çatdırdılar. Evində sakit qalan
və ya Əbu Süfyanın və Hakimin evində, yaxud da Əbu Rəvaixanın bayrağı altında
gizlənən hər bir adama toxunulmazlıq vəd edildi. Əbu Süfyana hansı qüvvənin
Məkkəyə yollandığını göstərmək üçün qəsdən onu bir dar keçiddə saxlayıb,
buradan keçən qoşunu müşahidə etməyə imkan verdilər. Əbu Süfyan bu sayda
qoşuna və tayfaların müxtəlifliyinə olduqca heyrətləndi. Məhəmməd öz seçmə
cangüdənləri ilə gələndə mənzərə olduqca heyrətamiz oldu. Əbu Süfyan yanında
dayanan Abbasa dedi: “Bu qüvvə qarşısında heç kəs dayana bilməz! Sənin
qohumun böyük qüdrətə malikdir!”
Abbas buna belə cavab verdi: “Belə, onda, geri öz şəhərinə get və çalış ki,
onu təhlükədən xilas edəsən və xəbərdar et ki, heç kəs Allahın elçisinə əks
çıxmasın!” Əbu Süfyan geri, Məkkəyə tələsdi, sakinləri yığdı və onlara şəhərin
yanında dayanan və Məhəmmədin başçılıq etdiyi nəhəng ordu barədə danışdı. O,
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həmçinin güzəştli şərtlərdən, onlara tabe olmaq barədəki təkliflərdən və hansısa bir
müqavimətin lüzumsuzluğundan danışdı. Onun sözləri camaata o saatca təsir etdi.
Ona görə də şəhər sakinlərinin əksəriyyəti peyğəmbərin şəhərə girməsinin dinc
tamaşaçıları olmağa hazırlaşdı.
Məhəmməd şəhəri mülayimlik və mərhəmətlə götürmək istəyirdi, gücə tabe
etdirmək istəmirdi. Əlbəttə, silahlı müqavimət göstərənlər qılıncdan keçiriləcəkdi.
Lakin qoşun heç bir müqavimət görmürdü. Məhəmməd öz sevimli dəvəsi ƏlKasvanın belində gözətçi alayı başında gedirdi. Kütlə onun hərəkətini
saxladığından o, yavaş-yavaş gedirdi. O, Xacuna dağına gəlib çatanda Əli dinin
bayrağını burada qaldırdı. Məhəmməd üçün Xədicənin məzarına yaxın bir yerdə
çadır quruldu. Burada o, dəvədən düşüb öz yol paltarını soyundu və başına qara
çalma qoydu və zəvvar paltarını geyindi. Vadiyə göz dikəndə o, qılıncların və
nizələrin parıltısını gördü. Xalid sol cinahı aparırdı və orada qızğın savaş gedirdi.
Xalidin yenicə dini qəbul etmiş ərəb tayfalarından düzəldilmiş dəstəsi
Qüreyşlilərin onlara atdığı ox buludundan hiddətlənib qılınc və nizə ilə kütlənin
içərisinə soxulmuşdu. Düşmən qaçmağa başladı və şəhərə cumdu. Yalnız
Məhəmmədin göstərişləri şəhəri ümumi qırğından xilas edə bildi. Qan tökülməsini
dayandırmağa müvəffəq olanda peyğəmbər dağdan aşağı endi və öz dəvəsinin
üstündə şəhərin qapısına yanaşdı. Onun sağ tərəfində Əbu Bəkr, onun arxasınca
Zeydin oğlu Üsamə gedirdi. O, öz şəhərinə qalib şərəfi, lakin zəvvar paltarında və
zəvvar itaətkarlığı ilə daxil olurdu. Şəhərə daxil olarkən o, Quranın surələrini
təkrar edirdi. Dəvənin üstündən düşmədən o, birbaşa Kəbəyə yollandı. Orada o,
təvaf etdi və ya müqəddəs binanın dövrəsinə yeddi dəfə dolandı. Öz çəliyi ilə hər
dəfə qara daşa toxunurdu. O, Kəbəyə girmək istədi, lakin qoca gözətçi qapını
bağlamışdı. Əli ondan açarları dartıb alanda, Məhəmməd geri qaytarmağı əmr etdi.
Qoca bundan çox razı qalıb qapıları taybatay açdı, həm də müsəlman dinini qəbul
etdi. Onu köhnə vəzifəsində saxladılar.
Məhəmməd öz başlıca vəzifəsinin icrasına – müqəddəs məbədi, onun dolu
olduğu bütpərəstlik simvollarından təmizləməyə başladı. Sayı 360 olan, məbədin
içərisindəki və çölündəki bütün bütlər öz yerlərindən götürülüb atıldı və qırdırıldı.
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Kəbədən o, Zəmzəm bulağına getdi. Bu həmin bulaq idi ki, Hacərlə İsmail
susuzluqdan həlak olanda onu mələk onlara açmışdı. O, bulağa yaxınlaşanda, əmisi
Abbas ona su dolu qədəh verdi ki, içsin və adi yuyunmanı icra etsin. Bu şərəfli
xidmətin xatirəsi kimi o, əmisini bulaq yanındakı qədəhin mühafizəçisi təyin etdi.
Günorta isə onun ardıcıllarından biri xalqı Kəbənin qülləsindən ibadətə çağırdı və
o vaxtdan müsəlmanlar arasında xalqı hər bir məscidin yanındakı minarədən və ya
qüllədən namaza çağırmaq adəti qaldı. Elə onda da o, qibləni bir daha təsdiq etdi.
Dindarlar namaz vaxtı ona tərəf üzünü çevirməli idi. Quranın “Əl-Bəqərə”
surəsində deyilir: “İndi yönəldiyin qibləni (Kəbəni) adi sənə tabe olanlarla səndən
üz çevirənləri bir-birindən ayırd etmək üçün (qiblə) təyin etdik. Bu, [qibləni Beytül
müqəddəsdən Kəbəyə tərəf çevirmək] ağır görünsə də, ancaq Allahın doğru yola
yönəltdiyi şəxslər üçün ağır deyildir” (143-cü ayə).
Sonra o, moizə ilə xalqa müraciət etdi. Bu moizədə öz təliminin başlıca
ehkamlarını göstərdi və peyğəmbər və dinin icraçısı kimi dininin zəfərini çatdırdı.
Kütlə bu sözlərə: “Allahu akbar! Allahu akbar! Lailahəilləllah! Mühəmmədin rəsul
Allah!” nidaları ilə cavab verdi.
İbadət ayinlərini icra etdikdən sonra Məhəmməd Safa təpəsinə çəkildi.
Camaat ona yanaşıb Allahın peyğəmbəri kimi ona sədaqətini izhar edir və
bütpərəstlikdən imtina edirdi. Onun yumşaqlığına hamı heyran qalmışdı.
Qüreyşlilərin məğrur başçıları vaxtilə təqib etdikləri, alçaltdıqları adamın yanına
gəlirdilər, çünki indi onların həyatı bu adamın əlində idi. O, sərt qaydada soruşdu:
“İndi siz məndən nə gözləyə bilərsiniz?”
“Mərhəmət, alicənab qardaş! Mərhəmət, alicənab tayfanın oğlu!”
O, qüssə qarışmış bir nifrətlə bərkdən dedi: “Belə olacaq! Gedin! Siz
azadsınız!” Onunla birlikdə qaçqın həyatı keçirmiş bəzi ardıcılları qanlı intiqam
istəyirdilər. Ona görə də bu mərhəmətdən narazılıq etdilər. Lakin o, heç də
tərəddüd etmədi və Məkkəni toxunulmaz müqəddəslik və ya sonuncu dirilməyə
qədər əbədi sığınacaq elan etdi. Lakin vaxtilə onu daha ağır təhqir etmiş bir sıra
şəhərlini cəzalandırdı, onları sürgün etdi, lakin sonralar onların çoxu bağışlandı.
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And içməyə gələn Qüreyş qadınları içərisində o, Əbu Süfyanın arvadı, quduz
qadın olan Hindi gördü. Həmin qadın dinsizləri Ühüd döyüşündə həvəsləndirirdi
və intiqam naminə Həmzənin ürəyini yemək istəmişdi. İndi o, paltarını dəyişmişdi
ki, onu tanımasınlar. Lakin Məhəmmədin gözləri ona sataşdıqda, qadın onun
ayaqlarına yıxılıb yalvardı: “Mən Hindəm! Bağışla! Bağışla məni!” Məhəmməd
onu bağışladı. Qadın isə onun bu alicənablığına, sonralar onun təliminə ünvanlanan
təhqiredici istehzalarla cavab verdi.
Bir ikrah doğuran adam da Abdullah ibn Səd idi. Gənc Qüreyş həm ağlına,
həm də döyüşçü igidliyinə görə tanınırdı. O, yaxşı qələmə sahib olduğundan
Məhəmməd ona Quranın vəhylərini yazmağı tapşırdı. O, isə yazanda tez-tez mətni
dəyişirdi və bəzən sözləri elə təhrif edirdi ki, bu mənasızlığa gəlib çıxırdı. Çox vaxt
yoldaşları arasında şit zarafat edib deyirdi ki, əgər Məhəmməd peyğəmbərdirsə,
onda o da yarımpeyğəmbər olmalıdır. Onun saxtakarlığı açılanda Məhəmmədin
qəzəbindən o, Məkkəyə qaçmış və bütpərəstliyə qayıtmışdı. Şəhər alınanda onun
süd qardaşı onu evində gizlətmişdi. Sonra onu peyğəmbərin yanına aparıb
bağışlanmasını xahiş etdi. Bu cinayətkar peyğəmbərin etibarından sui-istifadə
etmişdi, onu ələ salmışdı, dinin əsaslarını laxlatmışdı. Bir müddət Məhəmməd heç
nə demədi və özünün sonralar dediyi kimi, gözləyirmiş ki, qısqanc şagirdlərindən
kimsə onun boynunu vuracaqdır. Lakin heç nə baş vermədi və Osmanın xahişini
nəzərə alıb onu bağışladı. Abdullah dinə sitayişini bərpa etdi. Deyilənlərə görə o,
gözəl atçapan olduğundan öləndə də Quranın “Əl-Adiyat” surəsindən qaçan atlara
and içməkdən bəhs edən ayələri söyləyirmiş (1-5-ci ayə).
Digər bir sürgün olunmuş da Əkrəmə ibn Əbu Cəhl idi. O, atasının təhriki ilə
bir neçə dəfə peyğəmbərə ölümcül düşmənçiliyini nümayiş etdirmişdi. Məhəmməd
Məkkəyə daxil olanda Əkrəmə iti qaçan ata minib əks tərəfdəki qapıya tərəf
çapmış, şəhərdə isə onun gözəl arvadı Ümm Xakimə qalmışdı. O, bu arvadına bu
yaxınlarda evlənmişdi. Qadın islamı qəbul etdi, lakin bundan bir az sonra eşitdi ki,
əri dənizlə Yəmənə getmək istəyəndə tufana görə yenə limana qayıtmışdır. O,
peyğəmbərin yanına gəlib diz çökdü, saçları yanına tökülmüş qaydada yalvardı ki,
ərinə rəhm etsin. Peyğəmbərə onun gözəlliyi çox təsir etdi, onu ayağa qaldırdı və
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dedi ki, xahişinə əməl olundu. Qadın tez limana gəlib, əri yenidən dənizə çıxmaq
istəyəndə ona çatdı. Onlar birlikdə at belində Məkkəyə qayıtdılar və qadın ərini
peyğəmbərin yanına gətirdi. Məhəmməd Əkrəmənin dinə keçməsini qəbul etdi,
onu dəstə başçısı təyin etdi və gənc ər-arvada çoxlu hədiyyələr verdi. Əkrəmə,
digər dinə üz tutan əvvəlki düşmənlər kimi sonralar din uğrundakı müharibələrdə
ən igid döyüşçülərdən biri kimi tanındı və özü də döyüş meydanında həlak oldu.
Məhəmmədin Məkkədəki hərəkətləri onun sərkərdədən daha çox dini lider
olduğunu, dinin təntənəsinə can atdığını göstərdi. Onun doğma şəhərinə qarşı ürəyi
yumşaldı. Uğur onda olan qisas hissini öldürdü və o, inciklikləri unutmaq yolunu
tutdu. Lakin ənsarlar və ya Mədinə müttəfiqləri onun bu uğurundan özlərinə ziyan
gələcəyindən qorxurdular. Peyğəmbər Məkkəni tərifləyəndə bu onların şübhələrini
artırmışdı. Onlar düşünürdülər ki, o, burada qalıb Mədinəni tərk edəcəkdir. Onların
sözləri Məhəmmədin qulağına gəlib çatanda o, məzəmmətlə demişdi: “Yox, siz
məni müdafiə edəndə mən and içdim ki, sizinlə qalacaq və sizin aranızda
öləcəyəm. Mən sizi tərk etsəm Allahın nökəri və elçisi olmazdım!” O, sözünə düz
çıxdı və ölənə qədər sürgün olunmuş adama sığınacaq vermiş Mədinədə qaldı.
Məhəmmədin vaxtilə Taifdə öz təlimini təbliğ edəndə ona edilən təhqirləri
yada salmağında, taiflilərin müsəlmanlara qarşı güclü ittifaq yaratması xüsusi rol
oynadı. Taifin başçısı Malik ibn Avf müttəfiqlərin başçısı oldu. O, bütün qüvvələri
Huneyn vadisi ilə Taif arasındakı Evtas vadisinə yığdı. Bura dörd min döyüşçü
yığılmışdı, düşərgə də arvad-uşaqla dolu idi, burada həm də çoxlu mal sürüsü və at
ilxısı saxlayırdılar. Lakin bir qoca arvadları və uşaqları geri qaytarmağı tələb etdi
ki, qoşun əlavə yükdən azad olsun. Məhəmməd də yürüşə çıxmışdı, onun qoşunu
on iki min adamdan ibarət idi. Onlar dərin və qaranlıq bir vadiyə girəndə, qəflətən
onların üstünə daş və ox yağmağa başladı. Məhəmmədin döyüşçülərindən ikisi, ya
üçü ölü kimi onun ayaqlarının yanına düşdü. Malik bu dar keçidin üstündə olan
bütün yüksəklikləri tutmuşdu. Hər bir qaya və mağara oxatanlar və sapandatanlar
tərəfindən tutulmuşdu. Çoxu isə əlbəyaxa döyüş üçün aşağı tullanmışdılar.
Qəflətən hücumdan qorxuya düşüb müsəlmanlar qaçdılar. Hər kəs artıq öz canı
barədə düşünürdü. Yenə də bəziləri elə bildi ki, peyğəmbər öldürülüb.
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Məhəmmədin özü ümidsizlikdən qatırını vurub düşmən kütləsinin üstünə cumdu.
Lakin Abbas qatırın yüyənindən yapışıb, peyğəmbəri real ölümdən saxladı və elə
qışqırdı ki, onun səsi dar vadiyə yayıldı. Müsəlmanlar bu tanış səsi eşidib
dayandılar və təqib edilmədiklərini görüb geri qayıtdılar ki, yenidən savaşsınlar.
Düşmən yüksəklikdən endi və qanlı toqquşma başlandı. Yəhərdən əyilib
Məhəmməd bir ovuc torpaq götürüb düşmənə tərəf havaya atdı və qışqırdı: “Qoy
bu toz onları kor etsin!” Doğrudan da düşmən qaçmağa başladı, yəqin ki,
müsəlmanların üstün qüvvəsini və necə qətiyyətlə vuruşduqlarını görmüşdülər.
Malik və takefililər uzaq Taifdə gizləndilər, digərləri isə öz düşərgələrinə geri
çəkildilər. Düşmən düşərgəsindən müsəlmanlar çoxlu qənimət götürdülər və xeyli
düşmən məhv etdilər. Sonra Məhəmməd takefililərin arxasınca Taifə getdi. O,
şəhəri mühasirəyə aldı. 20 gün ərzində uğursuz qaydada şəhəri mühasirədə saxladı.
Bu döyüşlərin birində Əbu Süfyan bir gözünü itirdi. Məhəmməd öz düşərgəsini
yığışdırmağa məcbur oldu.
Sonra Məhəmməd Taifdə gizlənmiş Malikin yanına elçi göndərdi və təklif
etdi ki, Huneyndə götürdüyü bütün qəniməti ona qaytarmağa, üstəlik yüz dəvə də
verməyə razıdır, bu şərtlə ki, o, təslim olsun və dini qəbul etsin. Malik belə
alicənab təkliflə razılaşdı. Özü ilə yanaşı bir neçə müttəfiq tayfanı da peyğəmbərin
bayrağı altına gətirdi. Məhəmməd qənimət bölünəndə bir alicənablıq da etdi. Taif
qapısındakı hücumda gözü tökülən Əbu Süfyana bu gözün mükafatı kimi yüz dəvə
və xeyli gümüş verdi. Şair Abbas ibn Mardası da mükafatlandırdı. Şair öz
narazılığını, ona az pay düşməsini satirik şeirində ifadə etmişdi. Məhəmməd bunu
eşidib demişdi: “Götürün bu adamı və onun dilini kəsin!” Ömər bu hökmü hərfi
mənada başa düşmüşdü. Lakin başqaları peyğəmbərin fikrini anladılar. Onlar
qorxudan əsən Abbası meydana aparıb oradakı ən yaxşı qoç sürüsündən istədiyi
qədər seçməyi əmr etdilər. Şair soruşdu ki, “bu vasitə ilə peyğəmbər mənim dilimi
bağlamaq istəyir? Allaha and olsun ki, mən heç nə götürməyəcəyəm!” Lakin
Məhəmməd də öz siyasi alicənablığından geri çəkilmədi və ona 60 dəvə göndərdi.
Həmin vaxtdan şair peyğəmbərin əliaçıqlığının vəsf etməyini kəsmirdi.
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Mədinəlilər peyğəmbər Qüreyşlilərə bol hədiyyələr verəndə gileylənməyə
başladılar. Lakin bunu eşidib o, Mədinə tayfa başçılarını öz çadırına yığdı. Onlara
həm ona qarşı etdikləri yaxşılıqları, həm də öz xidmətlərini xatırlatdı. Bildirdi ki,
“mən həmin adamlara dünya nemətlərini verirəm, sizə isə mənə sədaqətli
olduğunuza görə özümü verirəm. Onlar evlərinə qoyun və dəvələrlə qayıdacaqlar.
Siz isə Allahın peyğəmbəri ilə. Hansı mükafat böyükdür?” Müttəfiqləri bu sözdən
çox pərişan oldu: “Allahın peyğəmbəri! Biz öz payımızdan razıyıq!”
Qənimət bölünən kimi Məhəmməd yenə Məkkəyə qayıtdı, özü də təntənə və
sevinc nidaları ilə qarşılanan qalib kimi deyil, zəvvar ibadətini başa çatdırmaq
üçün yolçu paltarında. Bütün ayinlər başa çatanda o, Moad ibn Cebalı xalqda islam
təlimini möhkəmləndirmək üçün imam təyin etdi, şəhərin idarəçiliyini isə 18 yaşlı
gənc Utbaya tapşırdı. Sonra vətəni ilə vidalaşıb qoşunu ilə geri, Mədinəyə qayıtdı.
Yolda anasının dəfn edildiyi Ebva kəndinə yaxınlaşanda, onun xatirəsinə oğul
borcunu vermək istədi. Din qanunu insan qəbrinə ehtiram göstərməyi qadağan
edirdi. O, göylərdən xahiş etdi ki, bu qanun yumşalsın. O, qəbrə yaxınlaşdı, oğul
həsrəti ilə göz yaşları axıtdı.
Mədinəyə qayıtdıqdan sonra Məhəmməd qızı Zeynəbin ölümünə kədərləndi.
Ümmü Gülsümlə Ruqiyyə ondan əvvəl Haqqın rəhmətinə qovuşmuşdular.
Zeynəbin həyatı faciələrlə dolu olmuşdu. Məkkədən Hicrət başladığı zaman, o da
ərinin icazəsi ilə Mədinəyə, atasının yanına getmək üçün Məkkədən çıxmışdı.
Müşriklər Hicrətə mane olduqları üçün Huveyris və Həbbar adlı iki müşrik yazıq
qadına hücum edərək onu nizə ilə vurub dəvəsindən salmışdılar. Zeynəb o vaxt
hamilə idi. Qorxudan həm uşaq salmış, həm də yıxılaraq axsaq qalmışdı, sonra isə
xəstə kimi yatağa düşmüşdü. Bütün həyatı boyu Zeynəb həmin faciənin
nəticələrindən uzaqlaşa bilməmişdi, qalan ömrünü xəstəliklərdə keçirmişdi. Əri
müşrik idi. Döyüşdə müsəlmanlara əsir düşmüşdü. Zeynəb ərini azad etdirmək
üçün heç nəyi olmadığından boynundan gərdənbəndini çıxararaq fidyə kimi
Mədinəyə göndərmişdi. Məhəmməd gərdənbəndi görən kimi tanımışdı, axı onu toy
hədiyyəsi kimi anası Xədicə Zeynəbə vermişdi. Ona görə də peyğəmbər arvadının
bu yadigarı olan əşyanı geri, qızına göndərdi.
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Zeynəb sonralar Mədinəyə gəldi, əri də müsəlman olduqdan sonra onunla
ailə həyatını bərpa etdi. Ancaq Zeynəbin xəstəliyi heç vaxt onu rahat buraxmırdı.
Atası bütün xəstələrə baş çəkdiyi kimi qızının ağır dərdinə də biganə deyildi, ona
daim təsəlli verirdi. Məhəmməd bu itkiyə çox yanırdı. Lakin sevimli kənizi
Mariyanın ona oğul doğması peyğəmbərə xeyli təsəlli verdi. O, körpənin adını
İbrahim qoydu və ümid edirdi ki, qocalığında malik olduğu yeganə oğul sonrakı
nəsillərdə onun adını yaşadacaqdır.
Peyğəmbər və fateh kimi onun şöhrəti Ərəbistanın ən uzaq guşələrinə
yayılmışdı. O, artıq istedadlı dövlət xadiminə çevrilmişdi, öz sürətlə böyüyən
səltənətinin maliyyə məsələlərini ustalıqla qurmuşdu. Bütün dindarlar sədəqə adı
altında zəkat verirdi. Bu zəkat çayların və yağışın məhsuldar etdiyi torpaqlarda
istehsal edilən məhsulun onda birinə, məhsuldarlıq süni suvarmadan asılı olan
yerlərdə isə iyirmidə birinə bərabər idi. Hər on dəvəyə iki qoyun, hər qırx baş iri
buynuzlu mal-qaraya bir inək, otuz başa görə iki yaşlı buzov, hər qırx qoyuna görə
bir qoyun verilməli idi. Kim çox zəkat versə bununla dinə bağlılığını göstərirdi və
bu Allah qarşısında xidmət hesab edilirdi.
Məhəmmədin yeni vergi sistemi, din naminə əhalinin ödədiyi zəkat da
tarixdə yeni hadisə deyildi. Qədim yunan polislərinə (şəhər-dövlətlərində) yerli
sakinlər olan vətəndaşların bir hissəsi öz sərvətinə görə belə vergi ödəməli idi. Belə
ki, varlı vətəndaşlara liturgiya qoyulurdu, onlar vəsaitlərinin bir hissəsini ictimai
ehtiyaclara sərf etməli idi. Qədim yunan polislərində (m.ə. V–IV əsr) çox varlı və
pozğun həyat tərzi keçirənləri ictimai rəy məhkum edirdi. Məhəmməd isə həm
zəkatı, həm də qadağaları dinin naminə etdiyini bildirirdi və bu onlardan yayınma
hallarını demək olar ki, istisna edirdi.
Din sürətlə yayılırdı. Şəhərlər və qəsrlər bir-birinin ardınca dini qəbul edib
Məhəmmədə tabe olurdu. Nəhayət, taiflilər də Məhəmmədə elçi göndərib onunla
sülh barədə danışıqlara girdilər. Elçilər özləri o saat islamı qəbul etməyə razılıq
verdilər və üç illiyə şəhərlərinə qədim bütləri olan El-Lata sitayiş etməyə möhlət
istədilər. Lakin onların xahişi kəskin qaydada rədd edildi. Sonra onlar bir aylıq
müddət istədilər ki, xalqı hazırlasınlar. Bu da rədd edildi. Onda onlar gündəlik
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namazdan onları azad etməyi xahiş etdilər. Məhəmməd cavab verdi ki, “ibadətsiz
həqiqi din ola bilməz”. Nəhayət, onlar qeyd-şərtsiz tabe olmağa məcbur oldular.
Əbu Süfyan, ibn Hərb və əl-Mücirə Taif şəhərinə göndərildilər ki, daş büt El-Latı
qırıb dağıtsınlar. Əl-Mücirə çəkicin bir zərbəsi ilə bütü parçaladı.
Nəhayət, sözün və həm də işğalların gücü ilə Məhəmməd bütün Ərəbistan
üzərində ağalıq edirdi. Peyğəmbər rütbəsi Məhəmmədə nəhəng qüvvə üzərində
mütləq hakimiyyət verirdi. İndi islamın qüdrətini özgə torpaqlarında da yaymaq
olardı. Onun çox saydakı qələbələri və Mutə yanındakı döyüşü nəticədə çar
İraklinin diqqətini ona yönəltdi və o, Ərəbistan sərhədlərində qoşun yığmağa
başladı ki, öz yeni düşmənini darmadağın etsin. Məhəmməd onun hücumunu
qabaqlamaq və din bayrağını Suriyanın lap ürəyinə sancmaq istədi. Bu yürüş çox
təhlükəli bir iş olduğundan həmişəkindən böyük qoşun toplamaq lazım idi. Bundan
başqa uzaq keçidlər və uzun müddət üçün ərzaq ehtiyatı görmək vacib idi. Ona
görə də Məhəmməd öz məqsədi və yürüşün xüsusiyyətləri barədə xalq qarşısında
məlumat verdi, lakin müharibəyə həvəs göstərənlər o qədər də çox deyildi. Çoxları
Mutədəki bədbəxt döyüşü xatırlayırdı. Qızmar yay günləri idi, bu vaxt bütün
bulaqlar və kiçik çaylar quruyur. Bir də xurma yığımı mövsümü yaxınlaşırdı, buna
isə işçi qüvvəsi lazım idi. Abdullah ibn Übbey Məhəmmədin gizli düşməni olaraq
qalırdı, imkan düşən kimi onun niyyətlərini pozmağa çalışırdı. O, peyğəmbərin bu
tədbirini pisləyərək dedi ki, “Məhəmməd yunanlarla müharibəni zarafat hesab edir,
amma siz görəcəksiniz ki, bu heç də ərəblərin ərəblərlə müharibəsi deyildir. Allah
şahid olacaqdır! Mənə elə gəlir ki, mən artıq hamını zəncirlərdə görürəm”. Bu
sözlərlə o, öz ardıcılları olan xəzrəclilərdə qorxu və narazılıq yaratdı. Quranın
ayəsi isə bu məsələyə başqa nöqteyi-nəzərdən yanaşaraq qeyd edir ki, kim ki,
özünü Allaha xidmətə həsr etmək istəmir, yayın istisi ilə özünə haqq qazandırmaq
istəyir. Ancaq onlar cəhənnəm odunun daha qızmar olduğunu unudurlar. Elələri
müvəqqəti təhlükəsizlik həzzinə qatılacaq, sonra isə ardı kəsilməyən göz yaşları
onlara cəza olacaqdır.
Bu tərəddüd anında Məhəmmədin qızğın tərəfdarları öz sədaqətlərini və
coşqunluqlarını göstərdilər. Ömər, Abbas və Əbd əl-Rəhman böyük məbləğdə pul
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verdilər. Qadınların çoxu öz geyimlərini və qiymətli daş-qaşlarını gətirdilər.
Osmanın Məhəmmədə min, bəziləri isə on min dinar pul verdiyini deyirlər. Bu
pulla o, keçmiş, indiki və gələcək günahlarını yuyurdu, onların bağışlanmasını əldə
edirdi. Xristian dünyasında isə hələ altı əsr sonra indulgensiya – günahların
müəyyən məbləğ hesabına bağışlanması prinsipinə keçiləcəkdi. Əbu Bəkr dörd
min draxma verdi. Məhəmməd bunu qəbul etmək istəmirdi, bilirdi ki, bu onun
bütün sərvətidir: “Bəs sənə və arvadına nə qalacaqdır” deyə o, soruşdu. Cavab belə
oldu: “Allah və onun peyğəmbəri”.
Peyğəmbər böyük əziyyət hesabına on min nəfərlik süvari və iyirmi min
nəfərlik piyada qoşunu yığa bildi. Bu vaxt Məhəmməd Əlini özünün şəhərdə
olmadığı dövr üçün Mədinənin valisi və hər iki ailənin mühafizəçisi təyin etdi. Bu
Əlinin ürəyindən deyildi, çünki o, peyğəmbərdən geri qalmamağı və onun
təhlükələrini bölüşdürməyə adət etmişdi. Bütün hazırlıqlar görüldükdən sonra
Məhəmməd Mədinədən bu bəlalı yürüşə yollandı. Onun qoşununun bir hissəsini
xəzrəclilər təşkil edirdi və onlara Abdulla ibn Übbey başçılıq edirdi. Təsadüfi deyil
ki, Məhəmməd onu “riyakarların başçısı” adlandırmışdı. Gecə o, özünə ayrıca
düşərgə salmışdı, səhər isə əsas qoşun irəli hərəkət edəndə o, geri qaldı və öz
dəstəsini arxaya, Mədinəyə apardı. O, Əlinin yanına gəlib onun narazılığını
qızışdırmaq istədi, guya ki, Məhəmməd ondan yaxasını qurtarmaq üçün ona
Mədinəni tapşırmışdır. Belə niyyətdən inciyən Əli Məhəmmədin arxasınca gedib,
ondan Abdullah və onun tərəfdarlarının dediyinin həqiqət olub-olmadığını soruşdu.
Məhəmməd cavab verdi ki, “bu adamlar yalançıdırlar. Onlar ikiüzlü və az
inananlar dəstəsini təşkil edirlər, Mədinəni qarışdırmaq istəyirlər. Mən səni orada
qoydum ki, onlara baxasan və bizim iki ailəni qoruyasan. Mən istədim ki, sən
mənə Harunun Musa üçün (Aaronun Moisey üçün) olduğu kimi olasan, bircə
fərqlə ki, sən Harun kimi peyğəmbər ola bilməzsən, çünki mən sonuncu
peyğəmbərəm”. Bu izahatdan razı qalan Əli Mədinəyə qayıtdı.
Həmin sözlərdən sonra çoxları bu qərara gəldi ki, Məhəmməd Əlini artıq
özünün xəlifəsi və ya varisi təyin etdi.

230

Məhəmməddən irəlidə gedən qoşun tezliklə başa düşdü ki, belə qızmar
vaxtda səhraya düşmək çox çətindir. Çoxları elə həmin gün geri qayıtdı, digərləri
isə üçüncü və dördüncü gün geri döndü. Onların qaçmasını Məhəmmədə xəbər
verdikdə o, demişdi: “Buraxın onları, əgər nəyəsə qadirdilərsə Allah onları yenə
bizim yanımıza gətirəcəkdir. Qadir deyillərsə, biz artıq yükdən azad olduq”.
Yürüşdə iştirak edənlərin çoxu ruh düşkünlüyünə məruz qalmışdı, Mədinədə
qalanlar isə qorxaqlıqlarından peşimançılıq çəkirdilər. Onlardan biri Əbu Xaytama
günortanın istisində öz bağına getdi, onun üçün hazırlanmış ət xörəyini və sərin
suyu gördü, çadırın kölgəsində onu iki arvadı gözləyirdi. O, çadırın kandarına gəlib
fikrə daldı: “Bu dəqiqə Allahın peyğəmbəri səhrada istidən və küləkdən əziyyət
çəkir, Xaytama isə burada kölgədə öz gözəl arvadları ilə oturacaqdır. Allaha and
olsun ki, mən çadıra girməyəcəyəm!” Elə həmin dəqiqə o, nizəsini və qılıncını
götürüb dəvəsinin belinə oturdu və dinin bayrağı altında dayanmaq üçün onu
çapmağa başladı.
Bu vaxt qoşun yeddi günlük yoldan sonra qədimdə tamudluların yaşadığı
dağlıq Xacar vilayətinə girdi. Bu Ərəbistanın ölmüş tayfalarından biri hesab
olunurdu. Bura lənətə gəlmiş ərazi idi. Qabaqdakı alaylar sərin kiçik çayların
kənarında dayandı. Bəziləri çimmək istəyirdi, digərləri yemək bişirirdi. Hamı sərin
mağaraya ümid edirdi. Onlar bu əyalət haqqındakı qorxulu rəvayəti bilmirdilər.
Rəvayət isə belə idi: Allah tamudluları bütpərəstlikdən uzaqlaşdırmaq üçün
peyğəmbər Salehi göndərmişdi. Adamlar ondan möcüzə göstərməyi, dağa dişi dəvə
doğmaq əmrini verməyi tələb etdilər. Saleh dua etdi və qaya yarılıb oradan dişi
dəvə çıxdı. Az sonra dəvə doğdu. Tamudlular möcüzəyə inanıb bütpərəstlikdən əl
çəkdi, lakin bir çoxu dinsizlikdə qalırdı. Saleh dəvəni onlara verdi, lakin tapşırdı
ki, əgər onu incitsələr, göylərin qəzəbi adamları tutacaqdır. Dəvənin bir xüsusiyyəti
var idi, çaydan və ya bulaqdan su içməyə başlayanda, son damlanı içməyənə qədər
başını qaldırmırdı. Bunun əvəzində o qədər süd verirdi ki, bu bütün tayfanı
yedizdirməyə kifayət edirdi. Digər dəvələr isə ondan qorxub qaçırdılar.
Hiddətlənmiş tamudlular axırda dəvənin ayaqlarını sarıyıb onu öldürdülər. Bu
vaxtdan göydən heybətli səs gəldi və şimşək çaxmağa başladı. Səhərisi gün isə
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gördülər ki, bütün günahkarlar ölüb, üzü torpağa tərəf uzanmışdır. Beləliklə, bütün
tayfa yer üzündən silindi. Bu vilayətin üstündən daim göylərin qəzəbi əskik
olmurdu.
Yürüş vaxtı Məhəmməd adəti olaraq gözətçi alayında qalırdı ki, zəiflərə
kömək etsin. Bəzən o, geri qalan, yorulmuş döyüşçünü öz dəvəsinin üstünə
götürürdü. Ön dəstələrin dayandığı yerə gəlib çatanda, ona uşaqlıqda buradan
keçəndə danışılan əfsanəni yadına saldı. Bu yerlərin üzərində olan lənətə məruz
qalacağından qorxub o, qoşuna əmr etdi ki, bu çayın suyu ilə bişirilmiş bütün
xörəkləri atsınlar, bu su ilə yoğrulmuş xəmirdən bişirilmiş çörəyi dəvələrə verdirdi
və göylərin lənətə gətirdiyi bu yeri tərk etməyə tələsdi. Üzünü plaşının ətəyi ilə
örtüb öz qatırını çapmağa başladı ki, bu günahkar yerdən uzaqlaşsın. Qoşun da
onun arxasınca düşdü, elə bil ki, qaniçən düşməndən qaçırdı.
Bu gecə daha əzablı idi. Qoşun öz düşərgəsini susuz yerdə saxlamalı idi. İsti
dözülməz idi, qızmar səhra küləyi əsirdi. Hamı susuzluqdan əziyyət çəkirdi.
Sabahısı gün gur yağış adamları və heyvanları bu məhrumiyyətdən xilas etdi.
Qoşun yola düzəlib Roma imperiyasının sərhədində olan Təbuk şəhərinə çatdı. Bu
şəhər Mədinə və Dəməşqlə bərabər məsafədə idi və hər birinə buradan on günlük
yol var idi. Meşə və otlaqların arasında, su olan yerdə Məhəmməd düşərgəsini
saldı. Bu düşərgədən Məhəmməd öz tayfa başçılarını göndərdi ki, yeni dini bəyan
etsinlər və bac yığsınlar. Bəzi qonşu tayfa başçıları elçilər göndərdilər, onun
missiyasının ilahiliyini tanıdıqlarını bildirdilər, bəziləri isə onun müvəqqəti
hakimiyyətinə tabe oldu. Eyla knyazı Məhəmmədlə sülh müqaviləsi bağlayıb hər il
üç min qızıl dinar məbləğində bac verməyi öhdəsinə götürdü. Bütün ətraf ərazilər
tabe edildikdə Məhəmməd yürüşü davam etdirmək və Suriyanın lap ortasına qədər
getmək qərarına gəldi. Lakin onun ardıcılları belə həvəs göstərmirdilər. Suriya
sərhədində düşmənin nəhəng qüvvəsinin toplaşması xəbəri qoşunda ruh
düşkünlüyü əmələ gətirmişdi. Məhəmməd belə ümumi qüssəni hiss etdi, lakin o,
yürüşü başa çatmamış qoymaq istəmirdi. O, hərbi şura çağırdı və irəli getmək və
ya geri qayıtmaq məsələsini müzakirəyə qoydu. Ömər dedi: “Əgər Allahın özü
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sənə əmr edir, irəli get”. Məhəmməd buna belə cavab verdi: “O vaxt mən səndən
məsləhət istəməzdim”.
Ömər bu məzəmməti başa düşdü və ehtiramla bildirdi ki, Suriyanın
sərhədində toplanmış nəhəng qüvvənin qabağına getmək ehtiyatsızlıq olardı.
İndiyə qədər götürülən qənimət və gəlir də bu yürüş üçün kifayət idi. Məsləhət
qəbul edildi və Məhəmməd öz sərkərdələrinin rəyi ilə razılaşmaq məcburiyyətində
qaldı. İyirmi gün Təbukda qaldıqdan sonra o, düşərgəsini yığışdırdı və qoşunu geri,
Mədinəyə qaytardı.
Məhəmməd öz qələbələrindən sonra Mədinəyə qayıdanda onun şəhərə
girməsi çox sadə qaydada baş verirdi. İndi də o, belə sadəliklə Mədinəyə daxil
oldu. Xalq qoşunu böyük sevinclə qarşıladı. Təkcə yürüşə getmək istəməyənlər
başlarını aşağı salmışdı. Məhəmməd dindarlara onlarla ünsiyyətdə olmağı qadağan
etdi. Lakin onların hamısı üzr istədiklərindən peyğəmbər onları bağışladı. Qoşunlar
Mədinəyə qayıtdıqdan az sonra Abdullah ibn Übeyy – “riyakarların rəhbəri” ağır
xəstələndi. Məhəmməd onun məkrinə bələd idi, lakin bir neçə dəfə xəstəyə baş
çəkdi, öləndə onun yanında oldu və qəbrə qədər onun tabutunu müşayiət etdi.
Onun oğlunun xahişi ilə hətta mərhumun günahlarının bağışlanması üçün dualar
oxudu. Mərhumun dostları bütünlüklə peyğəmbərin tərəfinə keçdilər və həmin
vaxtdan o, Mədinədə qeyd-şərtsiz ağalıq edirdi. Bundan sonra isə vəhy gəldi ki, bir
daha dinsizlikdə olanın yatağının yanında dua etməməli, dinsiz kimi ölənin qəbri
yanında dayanmamalıdır.
Məhəmmədin öz şagirdləri və bütün xalq üzərində hakimiyyəti nə qədər
böyük olsa da arvadları arasında sakitliyi saxlamaq o qədər də asan deyildi.
Düzdür, o, hər bir arvadına ayrıca mənzil vermişdi. Onun oğlunun anası, kəniz
Mariyaya olan çox mehriban münasibəti narazılıq yaradırdı. Onun arvadı Hafsanın
qısqanclığı hönkürtülərlə müşayiət olurdu. Axırda o, Mariya ilə ünsiyyətdə
olmamaq barədə and içdikdən sonra Hafsa sakitləşmişdi. Lakin Hafsa öz sözünə
əməl etməmiş, bu hadisəni Ayişəyə danışmışdı. Buna görə Məhəmmədin səbri
tükəndi və Hafsanı boşadı, onunla bütün əlaqələri kəsdi. Mariya isə onun
guşənişinliyinin rəfiqəsi oldu. Lakin az sonra peşiman olan Hafsanı yenidən aldı,
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ürəkdən sevdiyi Ayişə ilə də barışdı. Lakin Mariyanı da öz yanında saxladı, çünki
o, füsunkar gözəl idi və onun yeganə oğlunun anası idi. Hafsa əhvalatı “ƏlTəhrim” surəsinin 3-5-ci ayələrində öz əksini tapmışdır.
Yenə ziyarətin icra edildiyi müqəddəs ay gəlib çatdı. Məhəmmədin başı
işlərinə qarışdığından o, Mədinəni tərk edə bilməzdi. Ona görə də zəvvarlara
başçılığa Əbu Bəkri əmir kimi təyin etdi. Üç yüz zəvvarın üstündə Əbu Bəkr
Məkkəyə yollandı, qurban kəsmək üçün iyirmi dəvə götürdü. Bir qədər sonra
Məhəmməd öz kürəkəni və sevimli şagirdi Əlini çağırıb özünün ən iti qaçan ƏlAdu dəvəsinə oturtdu və tapşırdı ki, özünü Məkkəyə çatdırsın və orada zəvvarlar
kütləsi qarşısında Quranın indicə göylərdən aldığı yeni, vacib surəsini elan etsin.
Əli böyük sədaqət və can-başla bu tapşırığı yerinə yetirdi. O, müqəddəs
şəhərə böyük dini təntənənin ən qızğın vaxtında çatdı. Əbu Bəkr xalqa islam təlimi
və qaydaları barədə moizə oxuyanda Əli Əl-Aqabə təpəsinə yığılmış kütlə
qarşısında dayanıb peyğəmbərin elçisi kimi mühüm vəhyi gətirdiyini dedi. Sonra o,
Quranın surəsini oxudu. Artıq dinsizləri nə müqəddəs aylar, nə müqəddəs yerlər
qoruya bilməyəcəkdi. Bu aylar keçdikdən sonra onlara hücum etməyə icazə
verilirdi. Dinsizlərlə bütün qan qohumluğu və dostluq əlaqələri kəsilməli idi. Bir il
tamam olduqdan sonra dinsizlərə Məkkənin müqəddəs hədlərinə və Allahın
məbədinə ayaq basmağa icazə verilməyəcəkdi. Bu qadağa indiyə qədər qüvvədə
qalmaqda davam edir.
Məhəmmədin belə sərt qərara gəlməsi Abdullah ibn Übbey öləndən sonra
onun mütləq hakimiyyətə yiyələnməsindən irəli gəlirdi. Həmin vaxtdan ərəb
tayfaları ya dini qəbul edir, ya da işğal edilirdilər. Bu qəti zərbə Məhəmməd
dininin müstəsna ağalığını qoydu. Əbu Bəkr və Əli Mədinəyə qayıdanda Əbu Bəkr
niyə bu vəhyin çatdırılmasının ona tapşırılmamasından narazılığını bildirdi, lakin
onu sakitləşdirdilər ki, yeni vəhy ya peyğəmbərin özü, ya da ən yaxın ailə üzvləri
tərəfindən elan olunmalıdır.
Məhəmməd öz hisslərində və hərəkətlərində getdikcə daha çox hökmdara
çevrilirdi. Onun ən böyük işğal düşüncələri də dinini yaymaq istəyindən irəli
gəlirdi. O, sərkərdələrini ərəblərin əvvəllər getmədiyi yerlərə yürüşə göndərirdi ki,
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bütləri dağıtsınlar və bütpərəst tayfaları tabe etsinlər. Bir dəfə Əliyə ciddi bir işi
mühakimə etməyi tapşıranda kürəkəni bunu başa düşmədiyini bildirmiş, güman
etmişdi ki, bu işi yaşca böyük və ondan ağıllı adamlara tapşırmaq olardı.
Məhəmməd bir əlini onun dodaqlarına, digərini isə döşünə qoyub hakim rütbəsi ilə
necə davranmaq lazım olduğunu dedi: “Adamlar sənin yanına mühakimə olunmağa
gələndə, sən heç vaxt digərini dinləməmiş birinin xeyrinə məsələni həll etmə”.
Sonra peyğəmbər onun əlinə din bayrağını verdi, başına çalmanı qoyub onunla
xudahafizləşdi.
Lakin bu vaxt hər tərəfdən yaxşı xəbərlər alan Məhəmmədin üstünü bir
bədbəxtlik aldı. Onun sevimli kənizi Mariyadan olan oğlu İbrahim, onun kişi
cinsindən olan yeganə övladı on beş aylıq körpə ikən ölümcül xəstələndi və onun
gözləri qarşısında öldü. Məhəmməd bütün ümidini ona bağlamışdı ki, onun adını
nəslə verəcəkdir. Məhəmməd dərd, kədər, qəm içərisində idi: “Ürəyim kədərlidir,
gözlərimdən yaş axır, səninlə ayrıldım, oğlum mənim! Mənim dərdim daha ağır
olardı, əgər mən bilməsəydim ki, tezliklə sənin arxanca yollanacağam. Biz
hamımız Allahdanıq; Ondan gəldik və Onun da yanına qayıtmalıyıq”. Əbd əlRəhman onu gözü yaşlı görüb soruşdu: “Məgər sən ölülərə görə ağlamağa bizə
qadağan etməmişdinmi?” Peyğəmbər cavab verdi: “Yox, mən sizə fəryadı və
şivəni, özü üzünə vurmağı və paltarı cırmağı qadağan etmişdim. Həmin təlqinlər
kələk qismindəndir. Dərddən göz yaşı isə ürəyə məlhəmdir, o bizə mərhəmətdən
göndərilmişdir”.
Məhəmməd oğlunu qəbrə qədər yola saldı və kədər anında da göstərdi ki,
heç vaxt dinin əsası onun yaddaşını tərk etmir. O, körpənin cəsədi qəbrə sallananda
dedi: “Oğlum mənim! Oğlum mənim! De ki, Allah mənim tanrımdır. Allahın
peyğəmbəri mənə ata oldu, islam isə mənim dinim idi”. Bu sözlərlə o, oğlunu
mələklər qarşısında yola saldı. Elə bu vaxt günəş tutulması baş verdi və bu əlaməti
İbrahimin ölümü ilə əlaqələndirmək istəyənlərin qaba yaltaqlığını rədd edib dedi:
“Günəş və Ay Allahın möcüzələri siyahısına daxildir, onların vasitəsilə bəzən öz
iradəsini öz nökərlərinə bildirir. Onların tutulmasında hansısa öləri adamın nə
doğulması, nə də ölməsi ilə ümumilik təşkil edən heç bir şey yoxdur”.
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İbrahimin ölümü Məhəmmədə ağır zərbə oldu və onu ölümə yaxınlaşdırdı.
O, artıq uzun illər davam edən gərginlikdən taqətdən düşmüşdü. Xeybərdə onun
yeməyinə qatılan zəhər bəzən dəhşətli ağrılarla özünü yada salırdı və onu
vaxtından əvvəl qocaltmışdı. Onun bədənində xəstəliklər əmələ gəlmişdi və o,
qalan qüvvəsini Məkkəyə ziyarətə sərf etmək istədi. Bu gələcək nəsillər üçün
nümunə rolunu oynayacaqdı. Onu bu səfərdə gəcavələrdə oturmuş doqquz arvadı
müşayiət edirdi. O, əlli beş minlik zəvvarın başında gedirdi. Onlar böyük sayda
dəvə aparırdılar ki, orada qurban kəssinlər.
Məhəmməd əvvəlcə şəhəri tutmaq üçün gəldiyi yüksəkliklərdən şəhərə
yaxınlaşırdı. İndiyədək Müqəddəs qapı adlanan Bəni Şeib qapısından şəhərə daxil
oldu. Ondan bir neçə gün sonra Yəməndən bura tələsən Əli gəlib çıxdı və qurban
üçün dəvə sürüsü gətirdi.
Zəvvarlara nümunə rolu oynamaq üçün Məhəmməd bütün ayinləri ciddi
surətdə icra etdi. Bu ayinlərin çoxu köhnədən qalmışdı, bir neçəsini isə özü əlavə
etmişdi. Lakin peyğəmbər elə zəifləmişdi ki, özü yeriyə bilmirdi. Ona görə də onu
dəvənin belinə oturdub, Kəbənin ətrafında dolandırdılar. Safa və Mərvə təpələrinin
arasındakı məsafəni də o, dəvə üstündə qət etdi.
Qurban üçün dəvələr kəsilməyə başlayanda o, öz yaşının sayı qədər – 63
dəvə kəsdi, Əli isə özü üçün 37 dəvə kəsdi. Məhəmməd öz başını qırxdı, sağ
tərəfdən başlayıb solda qurtardı. Saçlarını şagirdlərinə payladı ki, müqəddəs şey
kimi saxlasınlar. Xalid onlardan birini sonralar çalmasında gəzdirirdi və deyirdi ki,
bu ona döyüşdə fövqəltəbii güc verir.
Məhəmməd ömrün qüruba getdiyini görüb Məkkədə son dəfə olmasından
istifadə edərək öz ardıcıllarının ürəyində və ağlında öz təlimini möhkəm iz
buraxması üçün çalışırdı. Buna görə o, ya Kəbədə, ya da açıq havada, dəvənin
üstündən öz moizəsini oxuyurdu: “Mənim sözlərimi eşidin, çünki bilmirəm ki,
gələn il bir də burada görüşəcəyikmi. Ey mənim dinləyicilərim! Mən də sizin kimi
ləng tərpənənəm. Ölüm mələyi istənilən an gəlib çıxa bilər və mən onun çağırışına
tabe olmalıyam”. Doğrudan da, o, özünün yaxınlaşan sonunu gözləməklə və
ölümündən sonra öz yaxın adamları və qohumlarına, xüsusən öz sevimlisi Əlinin
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taleyinə qayğı göstərərək onların üzərinə təntənəli vəzifə qoydu: “Siz inanırsınız
ki, Allah birdir, Məhəmməd onun peyğəmbəri və elçisidir, cənnət və cəhənnəm
yalan deyildir, ölüm və dirilmə həqiqətdir və elə müəyyən edilmiş vaxt vardır ki, o
vaxt hamı tabutlardan çıxıb məhkəmə qarşısında qoyulmağa borcludur”. Hamı
cavab verdi: “İnanırıq”. Bu vaxt onların üzərinə vəzifə qoydu ki, onun ailəsinə,
xüsusən Əliyə məhəbbət və ehtiram göstərsinlər. O, dedi: “Kim məni sevirsə o,
Əlini dost kimi qəbul edəcəkdir. Qoy Allah onun dostlarını müdafiə etsin,
düşmənlərindən isə üz döndərsin”.
Nəhayət, bütün zəvvar ibadətlərini və borclarını icra etdikdən və öz dininin
təbliğini qurtardıqdan sonra Məhəmməd axırıncı dəfə doğma şəhəri ilə vidalaşdı və
zəvvarların başında geri, Mədinəyə döndü. Mədinə onun gözləri qarşısında
açıldıqda o, dedi: “Allahu akbar! Allahu akbar! Onun səltənəti var. Təkcə ona tərif
layiqdir. O, qüdrətlidir. O, öz sözünü yerinə yetirdi. O, öz nökərinin müdafiəçisi
oldu və O, təkcə onun düşmənlərini dağıtdı. İndi öz evimizə qayıdaq və Ona təzim
edək və təriflər deyək”. Müsəlman peyğəmbərinin “vida ziyarəti” və ya “vida
həcci” son səyahət kimi belə başa çatdı.
Mədinəyə qayıtdıqdan sonra Məhəmmədin qüvvəsi tükəndi. Lakin onun dini
həvəsi zəifləmirdi və o, Suriya və Fələstinə yürüş hazırlayırdı. Təqribən min il
bundan əvvəl (m. ə. 323-cü ildə) Böyük Aleksandr da ölümündən əvvəl
Ərəbistana, Afrikanın şimalına yürüş hazırlayırdı. Makedoniyalı Aleksandr
dünyaya hökmranlıq etmək istəyirdi. Məhəmməd isə Ərəbistan sərhədlərindən
kənara çıxmaq istəyirdi. Onu təkcə bu tanış əraziyə hökmranlıq etmək
qənaətləndirmirdi. O, yeni ərazilər barədə düşünəndə, iki rəqib peyğəmbər çıxdı və
onlar Ərəbistanda onun ağalığına iddiaçı kimi çıxış edirdilər. Onlardan birinin adı
əl-Əsvad, digərininki isə Müseylimə idi. Möminlər haqlı olaraq onları “iki yalançı”
adlandırdılar. Əl-Əsvad əvvəlcə bütpərəst idi, sonra islamı qəbul etmişdi, sonra
ondan da geri çəkilmişdi ki, özünü peyğəmbər kimi qələmə versin və yeni din
yaysın. Sehrbaz kimi o, bəzi oyunlar çıxardıb bunu möcüzə adına çıxırdı. Ərəblər o
vaxtlar öz əqidələrində möhkəm olmadıqlarından istənilən yeni dini qəbul etməyə
hazır idilər. Böyük sektanın başında duran əl-Əsvad Məhəmmədin canişin təyin
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etdiyi persiyalı Budhan öldükdən sonra onun oğlu və varisini öldürdü, onun dul
qadınına evləndi, qadının atasını da öldürdükdən sonra idarəçilik sükanını ələ
keçirdi. Nacranın sakinləri onu öz şəhərinə çağırdı. Yəmənin paytaxtı Sana da öz
qapılarını onun üzünə açdı. Beləliklə, qısa vaxtda xoşbəxt Ərəbistan onun
hakimiyyətinə tabe oldu. Onun belə nailiyyətini Məhəmməd ağır xəstələnməsi
başlayanda eşitdi, həm də bu vaxt peyğəmbər Suriya yürüşünə hazırlaşırdı. O, öz
ardıcıllarından bir neçəsinə əmr göndərdi ki, onlar əl-Əsvadı mühasirəyə alsınlar
ki, ondan yaxanı birdəfəlik qurtarmaq mümkün olsun. Bu tapşırığı icra etməyi iki
nəfər öz üzərinə götürdü. Onların hər ikisi daha çox intiqam məqsədilə bu işə
girişmişdilər. Onlar əl-Əsvadın arvadının yanına getdilər ki, onu öz atasının və
birinci ərinin öldürülməsinə görə qisasa sövq etsinlər. Güclə bu qadını dilə tutdular
ki, onlara kömək etsin. Qadın onları gecə, əl-Əsvad yatan otağa gətirdi. Firuz adlı
sui-qəsdçi xəncəri onun boğazına vurdu. Lakin zərbə tutarlı deyildi. Əl-Əsvad
sıçrayıb gözətçiləri çağırdı. Lakin arvadı mühafizəçilərin yanına gəlib onları
sakitləşdirdi. O, dedi: “Peyğəmbər indi ilahi vəhyin təsiri altındadır”. Artıq onun
qışqırığı da kəsilmişdi, çünki qatillər öz qurbanının başını kəsmişdilər. Səhər
açılanda Məhəmmədin bayrağı şəhərin divarları üzərində dalğalanmağa başladı və
truba səslərinin müşayiəti ilə qasid əl-Əsvadın ölümünü elan etdi. O, artıq
“saxtakar, yalançı” adlanırdı. Onun qüdrəti dörd ay ərzində yüksəldi və məhv oldu.
İnamı güclü olmayan xalq əvvəlcə tərk etdiyi kimi, yenidən islamı qəbul etdi.
Digər yalançı Müseylimə Küneyfa tayfasından olan ərəb idi, Qırmızı dənizlə
İran körfəzi arasında yerləşən Yəmamə şəhərində və vilayətində ağalıq edirdi.
Hicrətin doqquzuncu ilində öz tayfasının dəstəsi başında Məkkəyə gəldi və
Məhəmmədin dininə səcdə etdiyini bildirdi. Lakin vətəninə qayıdanda elan etdi ki,
Allah ona peyğəmbərlik göndərmişdir və adamların dinə gəlməsində Məhəmmədə
kömək etməyi tapşırmışdır. Bunun üçün o, saxta Quran da yazdı, onu həqiqət
adında qələmə verdi. Onun ağılsız dininin bir eybəcər xüsusiyyəti də ondan ibarət
idi ki, könülün insan bədəninin yumşaq yerində olduğunu iddia edirdi. Yüngül
inamlı öz tayfa üzvlərini tezliklə kütləyə çevirdi və Məhəmmədə belə bir məktub
yazdı: “Allahın peyğəmbəri Müseylimədən Allahın peyğəmbəri Məhəmmədə! Gəl

238

kainatı bölüşdürək, yarısı sənin, yarısı mənim olacaq”. Məhəmməd məktubu
aldıqda o, xəstəlikdən əzab çəkirdi və hərbi hazırlıq görürdü. Buna Məhəmməd
belə cavab verdi: “Allahın peyğəmbəri Məhəmməddən yalançı Müseyliməyə. Yer
Allahındır. Allah isə öz qullarından Ona xoş gələninə bir irs kimi verir. Ondan
qorxuda yaşayanlar xoşbəxt olacaqlar”. Başqa işləri olduğuna görə Müseylimə
saxta hakimiyyətində qalırdı, onun cəzalandırılması başqa vaxta saxlandı.
Hicrətin on birinci ilinin başlanğıcında görünməmiş qoşun toplanmasından
sonra Suriyaya yürüş hazır idi. Məhəmməd orduya rəhbərliyi təcrübəli sərkərdəyə
deyil, iyirmi yaşlı gənc Üsaməyə tapşırdı. Üsamə Məhəmmədin sədaqətli azad
olmuş qulu Zeydin oğlu idi. Zeyd ömrünün sonuna qədər peyğəmbərin yolunda
fədakarlığını qoruyub saxlamışdı və Mutə döyüşündə igidliklə vuruşub həlak
olmuşdu, din yolunda şəhid olmuşdu. Peyğəmbər onun seçiminin təhlükəli
olduğunu bilirdi və qorxurdu ki, qoşun belə gənc sərkərdəyə tabe olmayacaqdır.
Ona görə də baxış vaxtı o, ordunu tabe olmağa dilə tutdu və xatırlatdı ki, Üsamənin
atası Zeyd də elə həmin xalqa qarşı belə bir yürüşün başçısı idi və döyüşdə həlak
olmuşdu. Ona görə də onun xatirəsini yad etmək və onun ölümünə görə oğluna
qisas almaq imkanı vermək ədalətli olardı. Sonra o, bayrağı gənc sərkərdəyə verdi
və ona dedi ki, Allahın vahidliyini inkar edənlərə qarşı din naminə igidliklə
vuruşmalıdır. Qoşun həmin gün yürüşə başladı. Gecə Mədinədən bir qədər aralıda
Corf yaxınlığında düşərgə saldı. Lakin elə şərait yarandı ki, yürüşü dayandırmaq
lazım gəldi. Həmin gecə Məhəmmədin ağır tutması başladı. Bu tutmaları Xeybərdə
onun zəhərlənməsinin nəticəsi hesab edirdilər. Xəstəlik güclü baş ağrısı və baş
gicəllənməsi ilə başladı. Gecə o, qəfildən yuxudan durdu, qullarından birinə onu
müşayiət etməyi əmr etdi və dedi ki, Mədinənin ictimai qəbiristanlığında uyuyan
ölülər onu özləri barədə dua oxumağa çağırırlar. Qulla birlikdə o, sakit küçələrdən
keçib şəhər divarlarının arxasındakı qəbiristanlığa gəldi.
Qəbiristanlığın ortasına çatanda o, səsini qaldırıb ölülərə ünvanlanmış
təntənəli nitq söylədi. O, dedi: “Qəbir sakinləri, sevinin! Dirilər üçün açılan
səhərdən, siz oyandığınız səhər daha sakit olacaqdır. Sizin payınız daha xoşbəxt
olacaqdır. Allah sizi bir-birindən daha kədərli olan tufanlı gecədəki gözətçiləri
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kimi dəyişdirən və diriləri gözləyən tufanlardan azad etmişdir”. O, mərhumlar
barədə dua etdikdən sonra qula müraciət edib dedi: “Mənə seçmək imkanı
verilmişdir. Ya zamanın sonuna qədər bu dünyada qalmaq, ya da tezliklə Allah
dərgahına qayıtmaq. Mən axırıncını seçdim”.
Həmin vaxtdan onun xəstəliyi güclənməyə başladı. O, əvvəlki kimi
arvadlarının evinə gedirdi. Meymunənin evində olanda onun xəstəliyi gücləndi və
o, ölümün yaxınlaşdığını hiss etdi. Ürəyi onu sevimli zövcəsi Ayişənin yanına
çəkirdi. O, axırıncı dəqiqələrini orada keçirmək istəyirdi. Əli ilə Abbasın oğlu Fəll
onu Ayişənin evinə gətirdi. Peyğəmbər çox zəifləmişdi, onun başı sarıqlı idi. Ayişə
özü də güclü baş ağrısından əziyyət çəkirdi və ondan dərman xahiş etdi.
Məhəmməd dedi: “Neynirsən dərmanı? Məndən əvvəl ölmək sənə daha yaxşıdır.
Onda mən sənin gözlərini qapayardım, sənə dəfn paltarı geyindirərdim, qəbrə
sallayardım və sənə dua oxuyardım”.
Ayişə cavab verdi: “Hə, sonra da mənim evimə gəlib, mənim ölümümə
sevinən başqa arvadınla orada yaşayardın”. Məhəmməd qısqanc məhəbbətin bu
ifadəsinə gülümsündü və özünü onun himayəsinə etibar etdi. Peyğəmbərin sağ
qalan axırıncı qızı, Əlinin zövcəsi Fatimə ona baş çəkməyə gəldi. Ayişə həmişə
deyirdi ki, xasiyyətinin yumşaqlığına görə heç kəs bu qızı kimi, peyğəmbərə belə
çox oxşamır. O, qızı ilə həmişə ehtiramlı qaydada mehribanlıqla davranırdı. Qızı
gələndə daim ayağa qalxırdı, onun qabağına gedirdi, əlindən öpüb öz yerində
oturdurdu. Ayişənin bu görüş haqqındakı söhbəti rəvayətə görə belə qalmışdır:
“Salam, mənim balam” deyib, peyğəmbər onu öz yanında oturtdu. Sonra
qulağına nəsə dedi və qız ağladı. Onun qəmgin olduğunu görüb, yenə nəsə
qulağına pıçıldadı və qızın sifəti açıldı. Mən Fatimədən soruşdum ki, “bu nə
deməkdir? Peyğəmbər heç bir arvadına etibar etmədiklərini sənə etibar edir”.
Fatimə cavab verdi: “Mən Allahın peyğəmbərinin sirrini aça bilmərəm”. Lakin
onun ölümündən sonra Fatimə söylədi ki, o, özünün yaxın ölümünü ona xəbər
vermişdi, lakin göz yaşlarını gördükdə ona təsəlli vermişdi ki, tezliklə qızı özü də
onun arxasınca yollanacaqdır və göylərdə sədaqətli qadınların üstündə çariça
olacaqdır”.
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Sabahısı günü Məhəmməd güclü qızdırmadan əziyyət çəkirdi, əmr etdi ki,
başına və bütün bədəninə su töksünlər, ağır tutmaları başlayanda dedi: “İndi mən
hiss edirəm ki, Xeybər zəhəri necə mənim daxilimi dağıdır”. Onun halı
yüngülləşəndə əmr etdi ki, onu evinin yanındakı məscidə aparsınlar. Orada o, öz
kreslosuna oturub dua etməyə başladı. Sonra isə xalqa müraciət etdi: “Əgər sizin
hansınızınsa vicdanında bir şey varsa deyin, çünki mən Allahdan bağışlanmasını
xahiş edəcəyəm”. Bu vaxt onun qatı müsəlman olduğu hesab etdiyi bir ərəb irəli
çıxıb özü haqqında dedi ki, o, yalançıdır, riyakardır və nalayiq şagirddir. Ömər
qışqırdı: “Rədd ol buradan! Niyə sən Allahın sirr kimi saxladığını açırsan?” Lakin
Məhəmməd məzəmmətlə Ömərə müraciət etdi: “Ey Xəttabın oğlu! Gələcəkdə əzab
çəkməndənsə, bu dünyada utanmaqdan qızarmaq daha yaxşıdır”. Sonra o, üzünü
göyə tutub bu ərəbə görə dua oxumağa başladı. O, bərkdən dedi: “İlahi! Ona dinin
düzgünlüyünü ver və Sənin göstərişlərinin icrası üçün ondan hər cür zəifliyini
uzaqlaşdır, bu göstərişləri ona öz vicdanı təlqin edir”. Sonra xalqa müraciət edib
dedi: “Əgər sizin aranızda mənim vurduğum adam varsa, bax bu mənim kürəyim,
qoy o, məni vursun. Əgər mənim biabır etdiyim adam varsa, qoy o, məni
məzəmmət etsin. Əgər mən kimdənsə nəyisə ədalətsiz olaraq götürmüşəmsə, qoy
o, çıxsın və haqqı olanı alsın”. Kütlədən bir nəfər Məhəmmədə xatırlatdı ki, ona üç
gümüş dinar borcludur, o saatca artıqlaması ilə öz pulunu aldı. Peyğəmbər dedi:
“Əbədi cəzaya dözməkdənsə, bu dünyada cəzanı çəkmək xeyli yüngüldür”.
Sonra o, Ühüd döyüşündə həlak olan və din uğrunda digər döyüşlərdə məhv
olmuş dindarlar naminə coşqunluqla dua etməyə başladı. O, dirilərlə ölülər
arasında olan ittifaqa görə onların barəsində dua edirdi. Sonra o, mühacirlərə
müraciət etdi, onlar Məkkədən onun arxasınca gəlmişdilər və onlara ənsarlara və
ya Mədinə müttəfiqlərinə ehtiram göstərməyi tapşırdı. O, dedi: “Dinə iman
gətirənlərin sayı artacaqdır, müttəfiqlərin də sayı həmçinin. Onlar mənim ailəm idi,
onlarda mən sığınacaq tapdım. Onlara xeyirxah olanlara xeyirxah olun, onların
düşmənləri ilə əlaqəni kəsin”.
Sonra o, vida anında üç vəsiyyət etdi:
1. Ərəbistandan bütün bütpərəstləri qovun.
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2. Dini qəbul edənlərin hamısına özünüzlə bərabər hüquqlar verin.
3. Özünüzü ardı kəsilməyən dualara həsr edin.
O, moizəsini və vəsiyyətini qurtaranda onu Ayişənin evinə apardılar. Ora
gələndə peyğəmbər o qədər yorulmuşdu ki, onun ürəyi getdi.
Onun xəstəliyi günbəgün artırdı və bəzən o, mələk Cəbrayılın onun yanına
gəlməsindən danışırdı, deyirdi ki, Allah mələyi onun səhhətini yoluxmağa
göndəribmiş və mələk demişdi ki, ölüm anını təyin etmək onun özünə həvalə
olunur. Çünki Allah özünün icazəsi olmadan ölüm mələyinin onun yanına
gəlməsini qadağan etmişdi.
Tutmaların birində o, tələb etdi ki, ona yazı ləvazimatı gətirsinlər ki, o,
özündən sonrakı ardıcıllarına bəzi davranış qaydaları qoyub getsin. Onu əhatə
edənlər çaş-baş qalmışdılar, qorxurdular ki, o, Quranın qüvvəsini zəiflədən nəsə
edə bilər. Sonra o, onların bu tələbi müzakirə etdiyini görüb, onların otaqdan
çıxmasını tələb etdi. Onlar geri dönəndə artıq bu barədə heç nə danışmadı.
Cümə günü, xəstəliyinə baxmayaraq o, məsciddə namaz qalmaq istədi.
Lakin durmaq istəyəndə yenə ürəyi getdi. Özünə gələndə Əbu Bəkrdən xahiş etdi
ki, ümumi namaz keçirsin və dedi: “Allah öz nökərinə öz yerinə istədiyi adamı
təyin etməyə icazə vermişdir”. Sonralar çoxları təsdiq edirdi ki, bu sözlərlə öz
sınanmış dostunu və ardıcılını öz hakimiyyətinin varisi təyin etdi. Lakin
Məhəmmədin sözünün belə hərfi mənada başa düşülməsi Əbu Bəkri xeyli çaşdırdı.
Məhəmmədə tezliklə çatdırdılar ki, Əbu Bəkrin minbərdə görünməsi böyük
həyəcana səbəb oldu və peyğəmbərin ölməsi barədə söz yayıldı. Ona görə də son
qüvvəsini toplayıb o, Əlinin və Abbasın çiyinlərinə söykənərək məscidə getdi.
Onun gəlib çıxması bütün şəhərdə sevincə səbəb oldu. Əbu Bəkr namazını kəsdi,
lakin Məhəmməd ona davam etməyi tapşırdı və minbərdə arxada oturub duanın
sözlərini təkrar edirdi. Sonra o, xalqa müraciət etdi: “Mən eşitdim ki, mənim
ölümüm barədə şayiə hamını təşvişə salmışdır. Axı məndən əvvəl hansısa
peyğəmbər olmuşdurmu ki, o, əbədi yaşasın. Siz düşünürsünüz ki, mən heç vaxt
sizi tərk etməyəcəm? Hər şey Allahın əmri ilə icra edilir, hər şeyin öz vaxtı vardır,
onu nə sürətləndirmək, nə ləngitmək olmaz. Məni göndərənin yanına qayıdıram.
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Mənim sizə sonuncu vəsiyyətim ondan ibarət olacaqdır ki, siz birliyinizi
qoruyasınız, bir-birinizi sevəsiniz, hörmət edəsiniz və müdafiə edəsiniz; siz birbirinizə inamda və dəyişməməkdə, xeyirxah işləri görməkdə nümunə olasınız.
Yalnız bununla adamlar xoşbəxt olur, qalan hər şey məhvə aparır”.
Öz vəsiyyətini qurtardıqdan sonra o, dedi: “Mən yalnız sizdən qabaq
öləcəyəm, siz isə mənim arxamca gələcəksiniz. Ölüm sizin hamınızı gözləyir. Ona
görə də qoy heç kəs ölümü məndən uzaqlaşdırmağa çalışmasın. Mənim həyatım
sizin xeyrinizə idi, mənin ölümüm də belə olacaqdır”. Bu onun xalqa dediyi son
sözlər idi. Əli və Abbas onu yenidən Ayişənin evinə apardı.
Bundan sonra bir gün onun vəziyyəti o qədər yaxşılaşdı ki, Əli, Əbu Bəkr,
Ömər və digərləri həmişə onun yanında qaldıqları halda, işləri ilə məşğul olmaq
üçün öz evlərinə dağılışdılar. Onunla bircə Ayişə qaldı. Lakin bu yüngülləşmə
aldadıcı idi. Əzablar iki qat artıq qüvvə ilə başladı. Ölümün yaxınlaşdığını görən
Məhəmməd özünün bütün qullarına azadlıq verilməsinə, evində olan bütün pulların
kasıblara paylanmasına göstəriş verdi. Sonra isə gözlərini göyə dikib bərkdən dedi:
“Allah! Məni ölüm mübarizəsində tək qoyma!”
Bu vaxt Ayişə atasının və Hafsanın arxasınca adam göndərməyə tələsdi.
Məhəmmədlə tək qalıb onun başını öz dizi üstünə qoymuşdu, onun ölüm
iztirablarını azaltmağa çalışırdı. Tez-tez əlini suya salıb xəstənin üzünə çiləyirdi.
Nəhayət, Məhəmməd gözünü yuxarı dikib bir qədər hərəkətsiz baxdı və tutulan
səslə bərkdən dedi: “Ey Allah! Qoy belə olsun, cənnətdə, məşhur sakinlərin
arasında!”
Ayişə sonralar onun ölümü haqqında danışaraq demişdi: “Onda mən bildim
ki, onun son dəqiqəsi gəlib çatmışdır və o, yüksək həyatı seçdi”.
Bir neçə dəqiqədən sonra onun əli soyudu və həyatı söndü. Ayişə onun
başını yastığın üstünə qoydu, öz başına, döşünə döyüb, şivən çəkməyə başladı.
Onun qışqırtısına Məhəmmədin başqa arvadları da gəldi və fəryad səsi bütün
şəhərə acı xəbəri yaydı. Xalqı dəhşət bürümüşdü, elə bil ki, böyük bir möcüzə baş
vermişdi. Bütün işlər kənara atılmışdı. Öz düşərgəsini yığışdıran qoşuna dayanmaq
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əmri verilmişdi və yürüşə irəliləməyə hazır olan Üsamə öz atını Mədinənin
qapısına tərəf döndərdi və öz bayrağını peyğəmbərin qapısı yanında sancdı.
Xalq onun cəsədinə baxmağa yığılmışdı. Mərhumun evində də təşviş hakim
kəsilmişdi. Heç kəs öz gözlərinə inanmaq istəmirdi. Çoxları soruşurdu ki, “o necə
ölə bilər? Məgər o, Allah qarşısında bizə zamin olan deyilmi? Axı o, necə ölə
bilər? Ola bilməz, onun yəqin ki, ürəyi getmişdir və İsa və digər peyğəmbərlər
kimi göyə yüksəlmişdir”.
Evin qarşısında camaat artırdı və bərkdən qışqırırdılar ki, onun cəsədini dəfn
etmək olmaz. Bu vaxt xəbəri yenicə almış Ömər gəlib çıxdı. O, qılıncını çıxarıb
kütlənin arasından keçərək peyğəmbərin öldüyünü təsdiq edən hər kəsin qolunu,
qıçını vurub kəsməyə hazır olduğunu deyirdi. O, dedi: “O, yalnız İmranın
(Amramın) oğlu Musa kimi bir müddətə uzaqlaşmışdır, qırx günlüyə dağa
çıxmışdır. O da qayıdacaqdır!”
Şəhərin uzaq guşəsində olan Əbu Bəkr bu vaxt gəlib çıxdı, xalqı və Öməri
sakitləşdirdi. O, otağa girib örtüyü qaldırdı, Məhəmmədin solğun üzünü öpüb dedi:
“Sən mənə ata və ana idin! Sən ölü kimi də gözəlsən, həyat ətri səndən gəlir! İndi
sən əbədi xoşbəxtlikdə yaşayırsan və bir daha Allah səni ikinci ölümə məruz
qoymayacaqdır!” Sonra o, örtüyü salıb otaqdan çıxdı ki, Öməri sakitləşdirsin.
Lakin özünün təskinliklərinin faydasız olduğunu görüb camaata müraciət etdi:
“Bəli, əgər siz təkcə Məhəmmədə sitayiş edirsinizsə, Məhəmməd ölmüşdür. Ancaq
əgər siz Allaha sitayiş edirsinizsə, Allah ölə bilməz. Məhəmməd yalnız Allahın
peyğəmbəri idi və onun başına, ona qədər olan apostolların və müqəddəs kişilərin
başına gələnlər gəldi. Allahın özü Quranda demişdir ki, Məhəmməd onun elçisidir
və ölümə məhkumdur. Yaxşı necə olsun? Məgər siz o, ölmüşdür deyə, onu
saxlayıb, onun təlimini atacaqsınız? Yada salın ki, sizin dönüklüyünüzdən Allaha
ziyan dəyməyəcəkdir, yalnız siz özünüz əbədi məhkumluğa çatacaqsınız. O vaxt
Allahın mərhəməti ona sadiq olanlara çatacaqdır”. Xalq göz yaşları və hönkürtü ilə
Əbu Bəkrə qulaq asırdı və onu eşitdiklərinə görə təşviş sakitləşdi. Hətta Ömər də
onu anladı, lakin dərdi sönmürdü, o, özünü yerə çırpdı və ona rəhbər və dost olan
Məhəmmədə görə hönkürtü ilə ağlamağa başladı.
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Bəzi islam tarixçiləri israr edirlər ki, Məhəmməd özünün anadan olduğu eyni
gündə də həyatla vidalaşdı. Bu hadisə Hicrətin on birinci ilində və xristian
təqviminin 632-ci ilində baş verdi. Cəsədi yuyub, ətirli maddələrlə silib, üç örtüyə
bürüdülər. Onlardan ikisi ağ rəngdə idi, üçüncüsü isə zolaqlı Yəmən parçası idi.
Cəsədə əmbər, müşk və digər ətirli maddələr hopdurduqdan sonra xalqın qarşısına
qoyub, yetmiş iki ibadət keçirdilər. Meyit yalnız üç gün dəfn olunmamış qaldı.
Ölüm əlamətləri aydın görünəndə, dəfn mərasiminə başladılar. Bu vaxt harada dəfn
etmək məsələsi üstündə mübahisə başlandı. Mühacirlər və ya Məkkə şagirdləri
peyğəmbərin doğum yeri kimi öz şəhərlərini təklif edirdilər. Ənsarlar Mədinəni
təklif edirdilər, çünki bu şəhərdə o, sığınacaq tapmışdı və öz ömrünün son on ilini
burada keçirmişdi. Üçüncülər isə onun cəsədini peyğəmbərlərin dəfn edildiyi
Yerusəlimə aparmağı təklif etdilər. Sözü daim daha nüfuzlu hesab edilən Əbu Bəkr
elan etdi ki, Məhəmmədin iradəsi aydındı. Çünki peyğəmbər öldüyü yerdə də dəfn
edilməlidir. Bu da sözün hərfi mənasında icra edildi. Ayişənin evində,
Məhəmmədin son nəfəsini verdiyi yatağın altında qəbri qazdılar. Sonralar bu
qəbirin yanında onun dostları və xəlifə kimi varisləri Əbu Bəkrin və Ömərin
qəbirləri meydana gəldi. Zəvvarların səcdə obyekti olan bu yer Hicrət adlandı. Bir
qayda olaraq Məkkəyə həcc ziyarəti edənlər Mədinədə peyğəmbərin qəbrinə öz
ehtiramlarını bildirirlər.
Məhəmmədin şəxsi keyfiyyətlərinə gəldikdə o, heç şübhəsiz, qeyri-adi zəka
qabiliyyətinə malik idi. O, hər şeyi çox tez dərk etməsi, güclü yaddaşı və canlı
təxəyyülü ilə seçilirdi. Təbiət onu dahilik xüsusiyyətləri ilə mükafatlandıranda heç
bir xəsisliyə yol verməmişdi. Onun düşüncələri uğurlarından yaranırdı, uğurları isə
düşüncələrindən meydana gəlirdi. Onda güclü müşahidə qabiliyyəti var idi. O,
digər dinlər barədə yaxşı təsəvvürə malik idi. O, daim pritçalarla danışmağı
sevirdi, güclü məntiqi vardı. Ümumiyyətlə ərəblər bəlağətli danışmağı sevirlər,
belə böyük istedad sahibi isə nitqini ibrətamiz hekayətlərlə zənginləşdirirdi.
Xüsusən ilhama gələndə onun nitqi çox zəngin olurdu. Onun musiqili, melodiyalı
səsi isə bu natiqlik qabiliyyətinin cazibədarlığını artırırdı. O, özünə qarşı çox
tələbkar idi, yeməkdə özünü daim məhdudlaşdırırdı və oruca ciddi riayət edirdi.
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Geyimində də çox sadə idi, bəzək-düzəyi sevmirdi. O, təmiz ipəkdən olan paltarı
qadağan etmişdi, yalnız ipəyin kətanla qarışığından olan parçadan paltar
geyinməyə icazə verirdi. O, qızıl üzük gəzdirməyi də qadağan etmişdi. O, özü
barmağında üstündə “Məhəmməd, Allahın elçisi” sözləri nəqş edilmiş gümüş üzük
gəzdirirdi. Həmişə səliqəli geyinirdi. Şirin şeyi çox xoşlayırdı.
Məhəmmədin uşaqlarına gəldikdə o, öləndə yalnız qızı və Əlinin arvadı olan
Fatimə sağ idi. Onun özündən sonra bu qızı da tezliklə öldü. Əlinin nəslindən də
böyük oğlu Həsəndən başqa heç kəs xəlifə kürsüsünə yiyələnə bilmədi.
Məhəmməd bütün özəl işlərdə çox vicdanlı idi. O, hamı ilə, dostları ilə də,
digər tayfalardan olanlarla da, varlılar və kasıblarla, güclü və zəiflərlə eyni
qaydada davranırdı. Sadə xalq isə onu xoşxasiyyətliliyinə, gülərüzlüyünə görə
sevirdi. O, hamıya mehribanlıqla yanaşmağı bacarırdı.
Qurana gəldikdə Məhəmməd sağ olanda heç kəs bu müqəddəs kitabı
qaydaya salmağa girişməmişdi. Onun ölümündən bir qədər keçəndən sonra xəlifə
Əbu Bəkr ayrı-ayrı hissələri toplayıb yenidən yazmaq istədi. Bu iş üçün
Məhəmmədin katiblərindən biri olan Zeyd ibn Sabit seçildi. O, əmin edirdi ki,
Quranın çox hissələrini əzbər bilir, çünki onları peyğəmbərin özünün sözlərindən
yazmışdı. Bütün yığılan hissələr yazıldı və elə Əbu Bəkrin öz xəlifəliyi dövründə
kitab tərtib edildi. Lakin çoxlu səhvlər olduğuna görə üçüncü xəlifə Osman bütün
müxtəlif mətnləri yenidən topladı və kitabı tərtib edib, onu həqiqi Quran
adlandırdı, digərləri barədə isə, onları məhv etmək əmrini verdi.
Məhəmmədin hərbi nailiyyətlərinə və sərvətə münasibətində də biz məhz
mömin adama, güclü əqidə sahibinə xas olan xüsusiyyətləri görürük. Hərbi
qələbələrindən o, heç bir qürur və şöhrətpərəstlik ummurdu, əslində bu cəhətlər
barədə düşünmürdü də. Onu yalnız öz dininin zəfəri məmnun edirdi və bütün
qələbələrini bu dinin ayaqları altına atırdı. Ən böyük zəfər anında belə özündən
əvvəlki sərkərdələrin hamısından fərqli olaraq, özünü çox sadə aparırdı, bütün
uğurları yalnız Allahın adı ilə bağlayırdı. Onun həyatının mənası yalnız dinin
təntənəsinə nail olmaqda idi. Ona öz hökmranlığı yox, müsəlman dininin ağalığı
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lazım idi. Hərbi qələbələrindən də o, öz şərəfi üçün istifadə etmirdi və bu məsələdə
yəqin ki, ən məşhur hərbi xadimləri də kölgədə qoya bilərdi.
Sərvətə gəldikdə isə o, buna demək olar ki, biganə idi. Ona hər tərəfdən
zəkat və hərbi qənimət axırdı. O, bunlardan öz dəbdəbəsi üçün qətiyyən istifadə
etmirdi. Bütün pullar dinin yayılmasına və dinə keçən kasıblara maddi yardım
verilməsinə sərf edilirdi. Buna görə də onun xəzinəsi çox vaxt boş olurdu.
Məhəmməd öləndə, Ömər ibn əl-Harisin sözlərinə görə, bircə dənə qızıl dinar da,
bircə gümüş dirhəm də qoyub getməmişdi. Ondan miras kimi nə qul, nə pul qalıb
və qoca qatırı Dəldəldən, öz silahı və torpağından başqa heç nə qalmamışdı. Onları
isə öz zövcələrinə, uşaqlarına və kasıblara vəsiyyət etmişdi. Bir ərəb yazıçısı yaxşı
yazmışdı: “Allah dünyanın bütün xəzinələrinin açarını ona vermişdi, o, isə qəbul
etməmişdi”. Ona dünya nemətləri, Ekklesiastın dediyi kimi mənasız, dünyanın özü
kimi fani görünürdü. O, həmişə Allaha bel bağlayırdı, sərvəti özü üçün heç vaxt
dayaq və güc mənbəyi hesab etməmişdi. O, qət etmişdi ki, Allahın mərhəməti
olmadan hətta cənnətə də daxil olmaq mümkün olmayacaqdır. Xristian aləmində
Allahın mərhəmətini hər şeydən uca və hər cür xeyirxahlıq üçün səbəb olduğunu
elan edən Martin Lyuter bu məsələdə Məhəmmədin nöqteyi-nəzərinə yaxınlaşırdı.
Onun dinə və Allaha belə sarsılmaz etiqadı isə doğrudan da özünə sonrakı tarixdə
oxşar tanımır.
Məhəmmədin yaratdığı din qısa müddətdə geniş ərazilər fəth etməyə başladı,
tədricən və sürətlə dünya dininə çevrildi. İslama qədər heç bir din belə sürətlə
yayılmamışdı. İkinci xəlifə Ömərin dövründə islam orduları Ərəbistanla qonşu
əraziləri – İranı, Suriyanı, Misiri tutmuşdu. Yaradıldığı dövrdə Məkkədə kiçik və
nüfuzu olmayan bir qrupu təmsil edən islam şərqə, qərbə, cənuba, şimala
yayılmağa başladı. 711-ci ildə islam qoşunları Afrikanın şimalında Gibraltar
boğazını keçərək Pireney yarımadasının cənubuna girdi və bir müddət Avropada
zəfər yürüşünü davam etdirdi. İndiki İspaniyanın cənubunda Kordoba əmirliyi
yarandı. Bu müsəlmanların dini və dövləti hakimiyyətinin dayağı və mərkəzi olan
Bağdadda yerləşən xəlifəliklə əks qütbdə dayanırdı. Müsəlmanların işğalı
Pireneydə yeddi əsrdən artıq davam etsə də 732-ci ildə Karl Martell, sonralar isə
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Böyük Karl islamın yarımadadan qitəyə keçməsinin qarşısını aldı. İslamın Şərqdə
yayılması isə elə bir ciddi müqavimətlə qarşılaşmırdı. İndiyədək belə bir səhv
təsəvvür yaşamaqda davam edir ki, islam bir din kimi qılıncın köməyi ilə
yayılmışdır. İslam ordularının apardığı müharibələri inkar etmək mümkün olmasa
da, bu aspekti şişirdib aparıcı amilə çevirmək də əslində qeyri-obyektivlikdən
xəbər verir. Düzdür, islam dinində xristianlıqda olan missioner fəaliyyəti təcrübəsi
yox idi, lakin islamın cazibə qüvvəsi buna görə heç də azalmırdı, gənc din digər
vasitələrdən bacarıqla istifadə edirdi.
İslamın digər dinlərə qarşı dözümsüzlüyü ideyası da həddən artıq şişirdilmiş,
onun digər dinlərə guya düşmən münasibəti bəsləməsi fikri şüurlara hakim
kəsilmişdir. Bu fikrin meydana gəlməsi və möhkəmlənməsindən xristian kilsəsi,
xüsusən katolik din xadimləri olduqca fəal iştirak etmiş, onlar müsəlman dinini
saxta, yalançı bir inam kimi qələmə vermişdir. Sahibin (İisus Xristin) qəbrini
müsəlmanların əlindən almaq kimi şüar altında başlanan və başlanğıcını XI əsrin
sonundan (1096-cı il) götürən və Qaranlıq dövrün bir neçə əsrində davam edən
Səlib müharibələri, Yerusəlimi tutmaq üstündə axıdılan saysız-hesabsız qanlar,
xristianlarda bu ideyanı xeyli möhkəmləndirə bilmişdi. Bu müharibələr birinci
növbədə işğal məqsədlərini güdsə də, dini bayraq altında aparılmaqla, təkcə iki din
arasında deyil, Qərblə Şərqin arasındakı ayrı-seçkiliyin, münaqişənin və
düşmənçiliyin artmasında az rol oynamamışdır. Xristian dini bu müharibələr
dövründə müsəlmanları “dinsiz” adlandırırdı. 1270-ci ilə qədər səkkiz belə səlib
yürüşü həyata keçirildi. Bu yürüşlərdən Qərbi Avropa feodalları və din xadimləri
çox şey gözləsə də, heç nəyə nail olmadı. 1291-ci ildə Akranın da müsəlmanların
əlinə keçməsi ilə səlibçilər özlərinin Şərqdəki bütün torpaqlarını itirdilər. Səlib
yürüşlərindən avropalıların axıtdığı saysız-hesabsız ərəb qanı ilə yanaşı, ağılsız
itkilər barədə acı xatirələr qaldı.
Bu məsələdə də qəribə bir paradoks var idi. Müsəlmanlar müqəddəs kitabları
Qurandan xristian dininin banisi İisus Xristi (İsa peyğəmbəri) öz peyğəmbərləri
sırasına daxil olunmasını qəbul etdiklərindən, ona qarşı heç bir hörmətsizlik
hərəkətinə yol verilə bilməzdi. Xristian dini, xüsusilə katoliklər təkcə
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müsəlmanlara deyil, bu inamın yaradıcısına da tam əks münasibət bəsləyirdilər.
Təkcə din xadimlərinin moizələrində deyil, hətta Avropanın ən məşhur
yazıçılarının əsərlərində islamın banisi hər cür təhqirlərə məruz qalırdı, onu “saxta
peyğəmbər”, qiyamçı kimi qələmə verirdilər. Deyəsən bu məsələdə onlar İudeyada
bədbəxt İisus Xristin başına gətirilənləri və uydurulmuş ittihamları ya bütünlüklə
unutmuşdular və ya da onu bir qədər dəyişərək, ağılsızcasına indi Məhəmməd
peyğəmbərə şamil edirdilər. Dini nifrət korluğu görkəmli ədiblərin yaradıcılığına
da öz təsirini göstərirdi. Dantenin “İlahi komediyası”nda guya ədavət və nifaq
saldıqlarına görə cəhənnəmin səkkizinci dövrəsinin doqquzuncu xəndəyində
eybəcər hala salınmış Məhəmməd və Əli təsvir olunur. Volter özünün
“Məhəmməd” pyesində peyğəmbəri dinc həyatın sakitliyini pozan bir qiyamçı
kimi, onun düşməni Əbu Süfyanı isə başqa ad (Zopir) altında bu cəhalətə qarşı,
şəhərdə iğtişaş yaradanlara qarşı Məkkənin mübariz şərifi və ya şeyxi kimi təsvir
edir. Xristianların “dinsiz” elan etdikləri adamların mənsub olduğu din isə yer
üzündə öz qalibiyyətli yürüşünü davam etdirdi, bu yürüşlər öz məqsədi kimi artıq
son dövrlərdə əraziləri deyil, insan könüllərini fəth etməyi özünə məqsəd
seçmişdir. İndi Avropada və Şimali Amerikada islam dinini qəbul edənlərin sayı
getdikcə artır. İndi dünya, islam dininə bəşəriyyətin mədəni və mənəvi
xəzinələrindən biri kimi baxır. Bu dinə və onun tarixinə yuxarıdan aşağı baxmaq
və istehza edilməsi kimi ağılsız hallara son qoyulmuşdur. Lakin islam dininin bəzi
nümayəndələri də bu dini cəhalət və mövhumatla əvəz etməklə, bu dünya
inamlarından birinə əslində “ayı qulluğu” göstərirlər. İslam fundamentalizmi
müasir dünya üçün geniş istifadə edilən qüdrətli qorxu mənbəyinə çevrilmişdir.
Bəzi teokratik dövlətlər də bu cəhalətin möhkəmləndirilməsi üçün özlərini bütün
dünyanın inkişafından ayırmaq, təcrid etmək və proqress prosesindən kənarda
qalmış ada kimi göstərmək istəyirlər. Müsəlman ölkələrində siyasi mübarizə
ənənələri inkişaf etdirilmədiyindən və ya ümumən mövcud olmadığından, burada
müxalifət çox vaxt özünü terror qismində büruzə verir. Bütün dünya demokratiya
prinsiplərini və insan haqlarına hörməti hərtərəfli tətbiq etməyə keçdiyi bir vaxtda,
müsəlman dövlətlərinin bir çoxunda monarxiya quruluşları özünün arxaik və
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eybəcər formasında qalmaqda davam edir. Bəzi ölkələrdə teokratik dövlət
quruluşları saxta din bayrağı altında XXI əsrin başlanğıcından, dinin yarandığı və
hətta ondan əvvəlki cəhalət dövrünə qayıtmaq yolunu tuturlar və ya bəşəriyyətin
son on dörd əsrdə keçdiyi inkişaf və təkamül tarixinin üstündən xətt çəkib dinə
qayıdış pərdəsinə bürünüb öz ölkələrinə biabırçı reqress bəxş etməyə üstünlük
verirlər. Onlar özlərini uzaq orta əsrlərin başlanğıcından bizim dövrümüzə atılmış
meteorit hiss etməklə dünyada baş verənlərin hamısını birdən dayandırıb, arxaizmi
daşlaşdırmaq yolunu seçirlər. Belələri əslində həm öz xalqına, həm də bütünlükdə
islam dininə və islam dünyasına ölçüyə sığmayan zərbə vururlar. Qərb və Şərq
ayrı-seçkiliyini dərinləşdirmək üçün, iki dünya arasında dostluq və əməkdaşlığı
möhkəmləndirmək əvəzinə onları getdikcə daha da böyük məsafəyə ayırmaq
tərəfdarı olanlar isə, bir göydən düşmə imkan kimi bu şəraitdən faydalanmaq üçün
istifadə edirlər. Bütün bu eybəcərliklərə baxmayaraq dünya birliyə, vahidləşməyə
doğru irəliləyir. Dinlər də dünyanı parçalamaq, bəşəriyyətə qanlı müharibələr bəxş
etmək şüurundan bütünlüklə uzaqlaşıb, dini dözümlülük və sülhü təbliğ etmək
fəaliyyətinə keçməklə, müasir insanların könül və şüurlarına daha yaxından nüfuz
etmək imkanı əldə edirlər.
Xristian dinindən fərqli olaraq İslam bir sıra istisnalara baxmayaraq
təkallahlı, monoteist dinlərin hamısına olduğu kimi, ona təkcə silahlı müdaxilə
şəklində deyil, həm də insani münasibətdə səlib yürüşü elan etmiş bu dinin
daşıyıcılarına, nümayəndələrinə əsasən, tam miqyasda olmasa da, ümumən
dözümlülük və iqtisadi və ictimai həyatda əməkdaşlıq meylləri nümayiş etdirirdi.
Qərb tarixçilərinin özü Osmanlı imperiyasındakı vəziyyəti tədqiq edərək belə
qənaətə gəlmişdilər ki, bu imperiyanın sultanının həm də müsəlman dünyasının
xəlifəsi titulunu daşıdığı bir dövrdə, 1572-ci ildəki Müqəddəs Varfolomey gecəsi
qırğınından sonra Fransada hüqenotlara münasibət Türkiyədə qeyri-müsəlman
əhaliyə bəslənilən münasibətdən qat-qat pis idi. Hüqenotlar amansız təqiblərə görə
öz doğma yurdlarını tərk edib başqa ölkələrə qaçdıqları halda, Osmanlı imperiyası
XVI–XVIII əsrlərdə belə biabırçı hallarla üzləşməmişdi. Əksinə İspaniyada
inkvizisiya təqiblərindən və qırğınlardan qaçan yəhudilər Türkiyədə sığınacaq
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tapmışdı, xristian rahibləri isə Kappodokiyadakı dağlarda öz əlləri ilə düzəltdikləri
süni mağaralarda tikdikləri evlərində və kilsələrində sakit və aramlı həyat sürür,
maneəsiz olaraq dini ibadətlərini icra edirdilər.
Müsəlmanlar Allahın bir olduğunu etiraf və qəbul edən dinlərə mənsub olan
adamlara, heç də digər dinsizlərə olduğu kimi münasibət bəsləmirlər. Quranın “Əlİxlas” surəsində Allah haqqında deyilir: “O, nə doğmuş, nə də doğulmuşdur. Onun
heç bir tayı-bərabəri, bənzəri də yoxdur” (3-4-cü ayələr). Bu sözlərdə həm də
bütpərəstliyə münasibət ifadə olunur. Ona görə də bütpərəstliyə düşmən kəsilən
islam iudeylərə və xristianlara məhz təkallahlı olduqlarına görə tam fərqli
münasibət bəsləyir. Müsəlmanlar onları “əhl əl-kitab” adlandırırlar, “kitab”
mənasında isə Qurandan əvvəl mövcud olmuş iudaistlərin və xristianların dini
kitabları – Bibliyanı (“Köhnə vəsiyyəti”) və “İncil”i nəzərdə tuturlar. Qurana görə
bu dinin daşıyıcıları da müsəlmanların səcdə qıldıqları allaha sitayiş edirlər. Həmin
allah öz elçilərini – Moiseyi (Musanı) və İisusu (İsanı) göndərmişdir ki, onlara
Allahın sözünü çatdırsın. Lakin insanlar bu sözləri təhrif etdilər və onlara
öyrədilənləri yaddan çıxardılar. Ona görə də Allah özünün sonuncu peyğəmbəri
olan Məhəmmədi öz ilahi sözü olan Quranla göndərmişdi. Orta əsrlərin ərəbmüsəlman dövlətində kitab əhli həm də “əhl əz-zimmə” adlandırılmaqla əhalinin
ayrıca təbəqəsini təşkil edirdi. Əhl əz-zimmə bir qədər geniş anlayış idi, çünki
buraya kitab əhli olan xristianlardan və iudeylərdən başqa, öz dinlərinə sitayiş
etməyə icazə verilmiş sabilər və zoroastrlar da daxil idi. Onların həyatına,
azadlığına və əmlak toxunmazlığına təminat verilirdi. Bunlara görə əhl əz-zimmə
xüsusi can vergisi ödəməli idi, bu cizyə adlanırdı. Bundan əlavə onlar torpaq
vergisi – xərac ödəyirdilər. Lakin bütpərəstlər və çoxallahlılar belə hüquqlardan,
yuxarıda göstərilən himayədarlıqdan xali idilər. Əhl əz-zimmə öz hüquqlarına görə
hüquqsuz bütpərəstlərdən bütünlüklə fərqləndiyi kimi, müsəlmanlara xeyli yaxın
idi. Onlar öz dini icmalarının qaydalarına tabe idi. Müsəlmanlardan onları xüsusi
geyim və baş geyimi fərqləndirirdi, onlar at üstündə gəzə bilməz, silah daşıya
bilməzdilər. Ərəbistanda at belində gəzmək də yəqin ki, o dövrdə atların azlığından
xüsusi bir imtiyaz hesab olunurdu. Lakin bunlara baxmayaraq əhl əz-zimmələr
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Əməvi, Abbasi və Fatimi xəlifəliklərinin dövründə dövlətin idarə olunmasında,
elmdə və mədəniyyətdə böyük rol oynamışdılar. Orta əsrlər dövründə əhl əzzimməyə mənsub olan alimlər fəlsəfənin, təbabətin, dəqiq elmlərin inkişafında
xüsusi rol oynamışdılar. Buna misal kimi Misir sultanı Səlahəddinin sarayında
həkimlik etmiş, əvvəllər isə vətəni Kordobada yaşamış böyük yəhudi alimi
Maymonidi (1135-1204-cü illər) göstərmək olar.
Əhl əl-kitab heç də hökmən islam dininə keçirilməli deyildi, onlar müsəlman
dövlətində yaşayıb onun himayəsindən istifadə edə bilərdi. Əlbəttə, yuxarıdakı
məhdudiyyətlərə görə əhl əz-zimmə özünü “ikinci sort” vətəndaş və ya təbəə kimi
hiss edirdi və bu müəyyən dərəcədə bütöv əsrlər ərzində xristianları müsəlmanlığa
keçməyə həvəsləndirirdi. İslam əhalinin digər dinlərə sitayiş edən hissəsini kütləvi
surətdə öz inamına keçirməyə isə səy göstərmirdi. Osmanlı imperiyasında Bosniya
və Dağlıq Albaniya istisna olmaqla müsəlman dininə kütləvi keçid faktları baş
verməmişdi. İslamın digər dinlərə qarşı dözümsüzlüyü birinci növbədə
bütpərəstliyə qarşı, Persiya ərazisində isə zoroastrizmin səcdəgahlarına qarşı
amansız mübarizədə özünü göstərirdi. Zoroastrizm məbədləri dağıdılırdı.
Əhl əz-zimmədən olan adamların saray xidmətinə cəlb olunmasına isə 750ci ildən hakimiyyətə gəlmiş və paytaxtı Dəməşqdən Bağdada keçirmiş Abbasilər
sülaləsinə məxsus olan xəlifələrin inkişafla müşayiət olunan iki əsrlik hökmranlığı
dövründə xüsusilə genişləndi. Bu dövrdə xəlifəlikdə elmin və maarifin inkişafına
ciddi fikir verilirdi. Qədim yunan fəlsəfəsi öyrənilib onun müddəalarından islam
dininin etik əsaslarını formalaşdırmaq üçün geniş istifadə edilirdi. İslam dininin
mühüm cəhətləri fəlsəfi tədqiqatlara və araşdırılmalara məruz qoyulmaqla xeyli
zənginləşdirdi, onun postulatlarının elmi cəhətdən əsaslandırılmasına xüsusi qayğı
göstərilirdi. Ərəb islam dünyası orta əsrlərdə unudulmuş antik fəlsəfənin
öyrənilməsində xüsusi proqressiv rol oynadı və hətta qədim yunan filosofları
Platon və Aristotel ərəblər tərəfindən özününküləşdirilərək Əflatun və Ərəstun
adlanmağa başladı. Dəqiq elmlər, xüsusən cəbr sürətlə inkişaf edirdi. Ərəblər elmin
inkişafına böyük xidmət göstərən öz tədqiqatlarını müsəlman İspaniyasına
ötürürdülər, buradan isə ərəblərin intibaha məruz qoyduqları antik elm və fəlsəfə
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də, digər elmi nailiyyətlərlə yanaşı Avropaya keçməyə başladı və Renessansın
meydana gəlməsinə yol açdı.
Abbasilərin dövründə maarif də sürətlə inkişaf edirdi. Qərb tarixçilərinin
tədqiqatı göstərir ki, X əsrdə xəlifəliyin ərazisində kişi cinsindən olanlar arasında
savadlılar əhalinin iyirmi faizini təşkil edirdisə, Avropada bu göstərici bir faizə
bərabər idi. Abbasi xəlifələri dövlət və inzibatçılıq işlərinə digər dinə mənsub
olanları geniş cəlb edirdilər. Bu dövrdə adamlar hansısa zümrəyə və klana məxsus
olduğuna görə deyil, yalnız əsasən biliyinə, bacarığına, qabiliyyətinə görə
vəzifələrə irəli çəkilirdi. Deməli, meritokratiya prinsipləri həyata keçirilirdi. Yaxşı
inzibatçılıq ənənələri isə peyğəmbərin özündən qalmışdı. Məhəmmədin Mədinə
ictimai həyatına başçılıq etdiyi illər ərzində şəhər sürətlə inkişaf etməyə başladı, bu
sosial və iqtisadi tərəqqidə şəhərin həm də dünyəvi başçısı missiyasını yerinə
yetirən Məhəmmədin xidmətlərini azaltmaq ədalətsizlik olardı.
Hər bir müsəlman bu dinin əsaslarını və dindarların beş başlıca vəzifəsini
bilir. Bu vəzifələr əslində islamın “beş dayağını” təşkil edir. Bunlardan birincisi
Allahın bir ilahi qüvvə və Məhəmmədin onun peyğəmbəri və ya elçisi olduğuna
inamdır. Bu inam isə göylərdən nazil olmuş Qurana əsaslanır. Quran Məhəmməd
peyğəmbərə göndərilmiş “ilahi vəhylərin” toplumudur. Quran sözü “oxunan,
tələffüz edilən” mənasını verir, başqa sözlə Məhəmmədə deyilənləri o, təkrar
etmişdir. Bəzən Quranın özünün mətnində o zikr (xəbərdarlıq, xatırlatma) adı
altında da ifadə olunur.
Quran surə adlanan 114 fəsildən ibarətdir. “Fatihə” (1-ci surə) istisna
olmaqla digər surələrin uzunluğu getdikcə azalmaq qaydasındadır. Surələr birbirindən “bismillahirrəhmanirrəhim!” sözləri ilə ayrılır, bu kəlmə təkcə 9-cu surədə
işlənmir, bu da onunla əlaqədardır ki, həmin surə əvvəllər 8-ci surə ilə birləşmişdi.
Öz növbəsində hər surə ayələrə bölünür. Ayə kəlmə və ya kəlmənin bir hissəsidir.
Belə ki, “Fatihə” bu ayələrdən başlayır (1) “Həmd [şükr və tərif] olsun Allaha –
aləmlərin Rəbbinə, (2) [Bu dünyada hamıya] rəhmli, [axirətdə isə ancaq
möminlərə] mərhəmətli olana” və s. Quranın böyük hissəsi qafiyəli nəsrlə
yazılmışdır, belə ki, bir neçə ayə eyni qafiyə ilə qurtarır. Məhəmməd ilk vəhyi
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ramazan ayında aldığına görə ramazan ayı Quranın “Əl-Bəqərə” surəsində oruc ayı
kimi müəyyən edilmişdir: “[Oruc tutmaq] sayı müəyyən olan [bir ay] günlərdir”
(184-cü ayə). Lakin Quranın hamısı peyğəmbərə birdən deyil, hissələrlə, əvvəlcə
Məkkədə, sonra isə Mədinədə verildi. Məkkə surələri birinci, ikinci, üçüncü
dövrlərə bölünməklə Mədinə surələrindən məzmun, üslub, dil xüsusiyyətlərinə
görə fərqlənir. İlk Məkkə dövrünün surələri ədəbi nöqteyi-nəzərdən mükəmməldir,
yüksəkdir və emosional gücə malikdir. İkinci dövrün surələri sakitdir, bu surələrdə
başlıca yeri təkallahlıq moizələri tutur. Üçüncü dövr surələrində peyğəmbərlər
haqqında çoxlu əhvalatlar vardır, burada Allah əsasən Rəhman (mərhəmətli) adı ilə
adlanır. Mədinə surələri çoxlu sitayiş, hüquqi və etik göstərişlərdən ibarətdir.
Bütünlükdə Quran sitayiş, etik, hüquqi, təsərrüfat xarakterli göstərişlər,
qaydalar, qadağalar, məsləhətlərdən ibarət olduğuna görə onun birmənalı başa
düşülməsi və qəbul edilməsi üçün təfsir ənənəsini yaratmaq lazım gəldi. Təfsir
Quran mətninin izah edilməsi məqsədini güdür.
Müsəlmanın ikinci vəzifəsi namazdır (səlyətdir). Gündə beş dəfə təkrar
olunan namazı evdə, məsciddə, çöldə qılmaq olar. Namazdan əvvəl mərasim
yuyunması baş verir. Cümə namazı ümumi ibadət hesab olunur, həmin gün dindar
müsəlmanlar kollektiv namazda iştirak etmək üçün məscidə gəlməlidir. Cümə
namazı moizə ilə müşayiət olunur. Məhz cümə namazı vaxtı kütlələrin əhvalruhiyyəsinə təsir etmək imkanı yaranır.
Məscid müsəlmanların namaz yeri olmaqla yanaşı, burada dindarlar dini
moizələrə qulaq asır və disputlarda iştirak edirlər. Məsciddəki mehrab Qibləni Məkkə Kəbəsinin istiqamətini göstərir. Namaz qılan müsəlmanlar üzlərini məhz bu
istiqamətdə tuturlar. Hər bir məscidin bir və bir neçə minarəsi olur ki, bu
qüllələrdən müsəlmanlar gündə beş dəfə namaz qılmağa çağırılırlar.
Müsəlmanın üçüncü ritual vəzifəsi orucdur (saumdur). Oruc vaxtı adamlar
yeməkdən, içməkdən və əyləncələrdən imtina edirlər. Bütün oruc tutulan dövrdə
adamlar özlərini Allaha həsr etməli, namazla, Quranı və dini əsərləri oxumaqla,
xoş düşüncələrlə məşğul olmalıdırlar. Ramazan ayında xəstə və səyahət edənlər
istisna olmaqla, bütün dindarlar hökmən oruc tutmalıdır. Ramazan ayının sonunda
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isə id əl-fitr və ya pəhrizi açmaq bayramı keçirilir. İd əl-ədhadan sonra öz
əhəmiyyətinə görə bu bayram ikinci hesab olunur.
Orucdan başqa müsəlman dinində bir çox digər qadağalar da mövcuddur.
Müsəlmanlara spirtli içkilər içmək, donuz ətini yemək və qumar oynamaq qadağan
olunur. İslam həm də sələmçiliyi – ribanı qadağan edir. Bu qadağalardan bəzilərini
Ərəbistanla qonşu olan xalqların qədim qanunçuluğunda görürük. Deyteronomi
(“İkinci qanun”) adlanan qədim yəhudi kanonlarında donuz əti istehlakına, haça
dırnağı olmayan heyvanların ətinin yeyilməsinə olduğu kimi qadağa qoyulmuşdu.
Yəhudilərdə bu qadağalar min ildən əvvəl mövcud olmuşdu. Tarixin atası
Herodotun yazdığına görə qədim perslər borc almağa, yalan danışmaq kimi bir
biabırçı iş kimi baxırdılar, axı borc almaq da yalan danışmağa şərait yaradırdı. Bəzi
müsəlman ölkələrində bu qaydalara əməl edilməsinə ciddi nəzarət qoyulur. Bəzi
ölkələrdə ramazan ayında adamların oruc tutmağa riayət etməsinə sərt nəzarət
qoyulur. Teokratik dövlətlərdə, məsələn, Səudiyyə Ərəbistanında əxlaq polisi
namaz vaxtı küçədə olanlara zor tətbiq etməklə namaz qılmağa sövq edir,

bəzən

məsciddən kənarda olmağa görə adamlar həmin polisin fiziki həmlələrinə məruz
qalırlar.
Müsəlmana onun fiziki və maddi vəziyyəti imkan verdikdə, onun dördüncü
vəzifəsi həccdir – Məkkəyə, daha başlıcası Kəbəyə ziyarətdir. Kəbə baş məbəd
olan Məscidülhəramın (Toxunulmaz, Müqəddəs Məscidin) mərkəzində yerləşir.
Ziyarət zülhiccə ayında baş verir və bu ramazan kimi səma ayı təqviminin ayı
olduğundan, hər dəfə ilin müxtəlif vaxtlarına təsadüf edir. Zəvvarlar xüsusi ağ
paltar olan ihramda Kəbə ətrafına dolanır, yaxındakı Zəmzəm müqəddəs
bulağından su içirlər. Sonra təntənəli mərasim və kütləvi namaz qılma Məkkə
ətrafındakı Ərəfat dağının ətəyində keçirilir, bundan sonra Məkkə tərəfdəki
Müzdəlif dağında xüsusi moizə oxunur, daha sonra hamı Mina vadisinə yollanır,
burada yeddi dəfə iblisə daş atılır. Bu yerlər İbrahimin (Bibliyadakı Abrahamın)
orada olması barədəki əfsanələrlə əlaqədardır. İbrahim həqiqi təkallahlığın ilk
təbliğatçısı hesab olunur.
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Həcc id əl-ədha (id əl-kəbir, qurban bayramı) ilə başa çatır. Bu bayram
İbrahimin Allaha gətirdiyi qurbanın xatirəsinə həsr olunmaqla qurbanlıq malqaranı kəsməklə müşayiət olunur. Həccin başa çatması baş müsəlman bayramı
hesab olunur və dualarla, qurban kəsilməsi ilə qeyd olunur. Həcc ziyarəti etmiş
adamlar fəxri Hacı adına layiq görülürlər, onların bu titulu qazanması barədə
hansısa bir sənədin əldə edilməməsinə baxmayaraq, həmin adamlara yaşadıqları
yerlərdə xüsusi ehtiramla yanaşırlar.
Müsəlmanın beşinci vəzifəsi isə əmlaka və gəlirlərə məcburi vergi olan zəkat
verməkdir. Zəkat nəzəri cəhətdən icmanın ehtiyaclarına sərf olunur və kasıblar, az
təmin olunmuşlar arasında bölünür. Digər tərəfdən, hər bir müsəlmana könüllü
ianə və pay hesab olunan sədəqə vermək məsləhət görülür. Lakin zəkat tezliklə
dövlət vergisinə çevrildi, sədəqə isə dini sitayiş ehtiyaclarına sərf olunmağa
başladı. Sələmçiliyin qadağan hesab olunmasına gəldikdə kreditorun və borclunun
birgə

maliyyə

əməliyyatının

inkişafına

qoyulan

pulun

verilməsi

kimi

rəsmiləşdirilməklə, bu qadağanı pozmaq asanlıqla mümkün olur.
Müsəlman icmasının mühüm vəzifələrindən biri olan cihadı da bəzən
“islamın dayaqlarına” aid edirlər. Bu söz müsəlmana bütün qüvvəsini, imkanını,
vaxtını, lazım gəlsə, dinin zəfəri naminə həyatını bütünlüklə vermək mənasındadır,
dilimizdəki “cəhd” sözünün kökündən yaranmışdır. Orta əsrlərdə çox hallarda bu
“dinsizlərə” qarşı silahlı mübarizə kimi düşünülürdü, ona görə də bu termin
“müqəddəs müharibə” anlayışını verirdi və avropalılar bu sözü ənənəvi olaraq belə
mənalandırırdılar. Əslində isə cihad anlayışı xeyli genişdir, müsəlman dünyası da
onu məhz bu geniş anlamda işlədir. Cihadın yeni məna ilə zənginləşməsi artıq IX–
X əsrlərdə başlanmışdı. Bu vaxtlar onun yüksək forması olan mənəvi cihad
anlayışı meydana gəlmişdi. Bu Allaha yaxınlaşmaq yolunda daxili kamilləşməni
nəzərdə tuturdu. Bundan fərqli olaraq cihadın əlavə dörd tipi də vardır. Bunlar
qılınc cihadı, ürək cihadı, dil cihadı və əl cihadıdır. Müasir beynəlxalq müsəlman
təşkilatlarının bəyanatlarında cihad islamın müdafiəsi üçün müsəlmanların
qüvvəsinin səfərbər edilməsi kimi başa düşülür. Müqəddəs şəhər sayılan
Yerusəlimin azad edilməsinə dair bəyanatlarda bu ifadəyə tez-tez rast gəlinir.
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Çünki müsəlman dünyası islamın ağalıq etdiyi əraziləri nəzərdə tutan dar əlislamdan fərqli olan və islam dini qanunlarının fəaliyyət göstərmədiyi və
müsəlmanların təqib edildiyi əraziləri – dar-əl-hərbi işğal və ya inandırma, islama
könüllü qaydada keçmə yolu ilə dar əl-islama çevirmək vəzifəsini qoyur. Bu
məqsədə çatmaqda isə ən əlverişli vasitə cihaddır.
Yerusəlimə gəldikdə üç dünya dininin – iudaizimin, xristianlığın, islamın
ziyarətgah yeri olan bu şəhər ərəbcə müqəddəslik mənasını verən əl-Qüds və ya
Beytülmüqəddəs, Beytülməqdis adlanır. Moria təpəsindəki müqəddəs “qoruq
ərazisi” (əl-Həram əş-Şərif) islamın ən baş səcdəgahlarından biri hesab olunur.
Məhəmməd özünün “gecə səyahəti” və ya merac vaxtı Məkkədən bura gəlib
düşmüşdü. Quranın “Əl-İsrə” surəsində deyilir: “Bəzi ayələrimizi [qüdrətimizə
dəlalət edən qəribəlikləri və əcaiblikləri] göstərmək üçün bəndəsini [Peyğəmbər
əleyhissəlamı] bir gecə [Məkkədəki] Məscidülhəramdan ətrafını mübarək
etdiyimiz [bərəkət verdiyimiz] Məscidüləqsaya [Beytülmüqəddəsə] aparan Allah
pak və müqəddəsdir. O, doğrudan da [hər şeyi] eşidən və biləndir” (1-ci ayə). ƏlQüds Hicrətin ikinci ilinə qədər müsəlmanların namazında qiblə rolunu oynayırdı.
Xəlifə Ömərin vaxtında isə Yerusəlim 638-ci ildə xristianlar üçün əlverişli şərtlərlə
bağlanmış müqavilə əsasında müsəlmanlara tabe oldu və xəlifə Ömər özü bu
şəhərə gəldi. Əməvi xəlifə Əbd əl-Məlikin dövründə 688-691-ci illərdə müqəddəs
qayanın üstündə Qübbə əs-səhra – “Qaya qübbəsi”, əl-Həram əş-Şərifin cənub
tərəfində əl-Məscid əl-Əqsanın binası tikildi. Bütün “qoruq ərazisi” ziyarət
obyektinə çevrildi. Lakin bu müqəddəs şəhərin taleyi o qədər də xoşbəxt
olmamışdır. 1099-cu ildə şəhər səlibçilər tərəfindən işğal edildi və 1187-ci ilə
qədər onların əlində qaldı. Həmin il isə Əyyubi sultanı Səlahəddin şəhəri yenidən
geri ala bildi. 1948-ci ildən sonra İsrail dövləti öz paytaxtını çar Davidin saldığı
şəhərə qaytarmağa cəhd edir, fələstinlilər isə vaxtilə BMT qərarı ilə İordaniyanın
protektoratına verilmiş Şərqi Yerusəlimə ərazi iddialarını kəsmirlər, çünki 1967-ci
ildə İsrail şəhərin “köhnə şəhər” adlanan şərq hissəsini də tutmuşdur.
Məhəmmədin işlərini onun vəfatından sonra xəlifələr davam etdirdi.
Onlardan dördü müsəlmanlar arasında xüsusi hörmətlə yad edilir və onlar
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“mömin” xəlifələr adlanırlar. Bunlar Əbu Bəkr, Ömər, Osman və Əlidir. Onların
dövründə islam dünya dininə çevrildi, Mərkəzi Afrikanın, Suriyanın, Palestinanın,
İraqın, İranın, Orta Asiyanın ərazilərinin dini oldu. Əvvəlki Bizans və Sasanidlər
imperiyasının yerində islam dini yeni böyük imperiya yaratdı. “Mömin”
xəlifələrdən sonra Məkkə nəslindən olan Əməvi sülaləsinin xəlifələri gəldi, 750-ci
ildə isə onları Abbasilər xəlifələri əvəz etdi. İslam Çinin sərhədlərindən Fransanın
cənubuna qədər sürətli zəfər yürüşünü başa çatdırdı.
Əbu Bəkr peyğəmbərin varisi kimi birinci xəlifə olmaqla müsəlman
icmasının ruhani və dünyəvi başçısı oldu. O, Məhəmməddən iki yaş böyük
olmaqla, ondan iki il sonra dünyasını dəyişmişdir. Əbu Bəkr təkcə Məhəmmədin
yaxın silahdaşı deyildi, həm də onun üçüncü arvadı olan Ayişənin atası idi. Varlı
tacir ailəsindən olan Əbu Bəkr Məhəmmədə və onun dini təliminə çox sədaqətli
olduğundan, ərəb-müsəlman ənənəsinə görə əs-Siddiq – “Ən düzgün olan” ləqəbini
almışdı. Məhəmmədin ona şəxsi münasibəti, onun islamın yaranmasında və din
yolundakı fədakarcasına xidməti dəfələrlə peyğəmbərin özünün sağlığında qeyd
edilmişdir. Quranın “Ət-Tövbə” surəsində deyilir: “[Ey möminlər!] Əgər siz
Peyğəmbərə kömək etməsəniz Allah ona kömək göstərmiş olar. Necə ki, kafirlər
onu [Məkkədən] iki nəfərdən biri [ikinin ikincisi] olaraq çıxartdıqları, hər ikisi
mağarada olduğu və öz dostuna [Əbu Bəkrə]: “Qəm yemə, Allah bizimlədir!” –
dediyi zaman göstərmişdi. O vaxt Allah ona [Peyğəmbərə və ya Əbu Bəkrə] bir
rahatlıq nazil etmiş, onu sizin görmədiyiniz [mələklərdən ibarət] əsgərlərlə
müdafiə etmiş, kafirlərin sözünü alçaltmışdı. Yalnız Allahın sözü [kəlmeyişəhadəti] ucadır” (40-cı ayə).
Məhz Əbu Bəkrə Məhəmməd 631-ci ildə müsəlmanların Mədinədən
Məkkəyə birinci ziyarətinə başçılıq etməyi həvalə etmişdi, ömrünün son ayında isə
Mədinə məscidində özünün əvəzinə namaza başçılıq etməyi tapşırmışdı. Bütün
bunlar, həm də onun peyğəmbərin özündən və bütün silahdaşlarından yaşlı olması
onun birinci xəlifə seçilməsində az rol oynamamışdı, baxmayaraq ki, başlıca səbəb
onun hakimiyyət uğrunda mübarizədə ənsarlar üzərində üstünlük qazanan
mühacirlərin nümayəndəsi olması idi. O, 632-ci ildə yenicə formalaşan Mədinə-
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Məkkə müsəlman icmasına rəhbərliyə çox qarışıq və narahat vaxtda gəldi. Bu vaxt
icmanın bədəvi tayfaları üzərindəki siyasi təsiri o qədər də böyük deyildi və faktiki
olaraq Qərbi Ərəbistanın yalnız bir hissəsi olan Hicazla məhdudlaşırdı. Tayfalar
arasında separatist əhval-ruhiyyə qızışanda, çoxları Mədinənin hökmranlığını
qəbul etmək istəməyəndə, Əbu Bəkr öz ətrafında çoxlu istedadlı siyasi və hərbi
xadimləri yığdı və onların köməyi ilə islamın yaşıl bayrağı altında bədəvi
tayfalarını birləşdirmək uğrunda uğurlu mübarizə apardı. Nəticədə, Əbu Bəkrin iki
ildən bir az artıq olan xəlifəliyi dövründə (632-634-cü illər) Ərəbistanda islam
möhkəmləndi və onun yayılması Ərəbistanın sərhədlərindən kənara – Suriya və
İraqa çıxdı.
Əbu Bəkrin əmri ilə Məhəmmədin aldığı vəhylərin ilk külliyyatı tərtib
edildi, xəlifə Osmanın dövründə bu material Quranın kanonik mətninin əsası
rolunu oynadı. Əbu Bəkr 634-cü ildə 66 yaşında vəfat etdi.
Əbu Bəkrin vəfatından sonra müsəlman icmasının başçılığını – xəlifə
vəzifəsinə, ikinci “mömin” xəlifə hesab olunan Ömər gəldi. O, erkən islamın ən
görkəmli xadimlərindən biri idi. O, Əbu Bəkrin başladığı işi daha böyük miqyasda
davam etdirdi – islamın Ərəbistandan kənarda bərqərar olmasına bütün qüvvəsini
sərf etdi. Ömərin idarəçiliyinin bütöv on ili ərzində islam İraqa, Suriyaya, Misirə
və Kirenaikaya (Liviyanın tarixi vilayəti) yayıldı.
Ömərin dövründə formalaşan ərəb-müsəlman imperiyasının bütün əsas
inzibati-hüquqi institutları, xüsusən vergi-ianə sistemi quruldu. Müsəlman
icmasının sürətlə teokratik dövlətə çevrilməsi özünün rəsmi ifadəsini, həm də
Ömər tərəfindən Hicrətin 19-cu ilində özünün xəlifə tituluna əlavə olaraq
“Əmirəlmömin” titulunu qəbul etməsi idi. 638-ci ildə isə o, islam tarixi üçün
şərəfli sayılan bir iş gördü. Yerusəlimin təslimini özü şəxsən qəbul etdi.
Solomonun müqəddəs məbədinin (m.ə. X əsrdə inşa edilmişdi) xarabalıqları
yanındakı daşlıq çöldə nümayişkaranə namaz qıldı. Məbəd bizim eranın 70-ci
illərində israillilərin qiyamı vaxtı romalılar tərəfindən dağıdılmışdı. O, əvvəlki
monoteist dinlərə münasibətdə islamın vərəsəlik xarakterini qeyd etdi. O,
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müsəlman dövlətinin əsaslarını yaratdı. 644-cü ildə Ömər Kufə canişinin ağır
vergisindən şikayət edən qul tərəfindən öldürüldü.
Sayca üçüncü “mömin” xəlifə Osman ibn əl-Əffandır. O, peyğəmbərin ilk
ardıcıllarından və silahdaşlarından (əshəblərindən) biri olmuşdu. Ümeyya
tayfasından olmaqla, varlı tacir idi. Bu tayfa sonralar öz adını Əməvilər sülaləsinə
verdi. Onun da Məhəmmədlə yaxın qohumluq əlaqələri var idi, əvvəlcə
peyğəmbərin qızı Ruqiyyənin (ikinci əri kimi), onun vəfatından sonra isə Ümmü
Gülsümün (bu qadının da ilk əri Əbu Ləhəbin oğlu Uteybə olmuşdu) əri olmuşdu.
Bu izdivaclarına görə ərəb-müsəlman ənənəsinə görə o, hörmət əlaməti olan
Zinnureyn – “İki məşəlin sahibi” ləqəbini almışdı.
Osman 644-cü ildə xəlifə Ömərin varisi oldu. Bu vaxt Məhəmmədin 630-cu
ildə yaratdığı Mədinə-Məkkə icması artıq imperiyaya çevrilmişdi. Yerlərdə işləri
peyğəmbərin yaxın silahdaşları sırasından olan Mədinə xəlifəsinin canişinləri və ya
valiləri idarə edirdilər. Prinsip etibarilə onların hər biri eyni dərəcədə xəlifənin
varisi olmağa iddia edə bilərdi və buna görə də hakimiyyət üstündə onların
arasında daxili mübarizənin meydana gəlməsi üçün əsaslı səbəb var idi. Bundan
başqa öz hakimiyyətlərinə Suriya, İraq, Misir və ya Kirenaika kimi “vilayətləri”
olan canişinlər böyük iqtisadi və hərbi potensiala malik olurdular və bu həmin
mübarizə üçün əlavə stimul rolunu oynayırdı.
Ömərin qətli dövründə islam dinini yayanlar arasında qüvvələr tarazlığı elə
bərabərləşmişdi və birləşmə həvəsi o qədər qüdrətli və təzə idi ki, açıq və güzəştsiz
əksdurmadan söhbət aparmaq olmazdı. Bu vaxt 70 yaşlı Osmanın xəlifə
seçilməsində başlıca rolu da onun peyğəmbərlə qohumluğu və nüfuzlu Ümeyya
tayfasına mənsub olması oynadı. Ahıl yaşlı və az təşəbbüskar olan Osman elə bir
“neytral” fiqura idi ki, bu şəraitə hamıdan daha çox uyğun gəlirdi. Lakin bu
hakimiyyət uğrunda gələcək həlledici münaqişələrdən xəbər verirdi və alovlanan
həmin mübarizənin ilk qurbanı da onun özü oldu. Osman 656-cı ildə üsyan vaxtı
Mədinədəki öz evində öldürüldü. Üsyanı isə Misirdəki və İraqdakı qiyamçı
müsəlmanların bura gəlmiş nümayəndələri qaldırmışdılar. Xəlifəliyin bütün başlıca
əyalətləri qiyamlara və hərc-mərcliyə məruz qalmışdı. Osmanın mərkəzləşdirmə
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uğrunda apardığı mübarizə uduzuldu. Onun öz qohumlarını əyalətlərdə mühüm
vəzifələrə qoymaq yolu ilə mərkəzi hakimiyyəti möhkəmləndirmək cəhdləri, nəticə
etibarilə bu hakimiyyəti nəinki möhkəmləndirmədi, əksinə gözdən saldı və
separatizmi hərtərəfli qaydada gücləndirdi. Xilafət sürətlə bir-birindən uzaqlaşan
partiyalar arasındakı vətəndaş müharibəsinə cəlb olunurdu. Bu partiyalar isə bir az
əvvəl vahid və sıx birləşmiş olan müsəlman icmasının liderləri ətrafında yaranırdı.
Osmanın həlak olması ilə bu müharibə var gücü ilə alovlanmağa başladı.
Osmanın ən böyük xidmətlərindən biri, onun əmri ilə Quranın vahid və qəti
mətninin müəyyən edilməsi idi. Osman bunu gənc müsəlman cəmiyyətini
birləşdirmək məqsədilə etmişdi, lakin onun ümid bəslədiyi nəticələr əldə edilmədi.
Osmanın qətlə yetirilməsindən sonra Əli ibn Əbu Talib xəlifə elan edildi.
Osmanın süqutunda mühüm rol oynamış Misir nümayəndələri əvvəlcə Əlini
müdafiə etdilər. Bir qədər tərəddüd etdikdən sonra onlara müqəddəs şəhərlər olan
Məkkə və Mədinə, onlarla birlikdə İraq da qoşuldu. Lakin Suriya canişini, həlak
olmuş Osmanın əmisi oğlu Müaviyə, Məhəmmədin digər silahdaşları, həm də
peyğəmbərin nüfuzlu dul qadını Ayişə şəxsi qərəzkarlığına görə Əlinin xəlifə
vəzifəsinə namizədliyini müdafiə etməkdən qəti surətdə imtina etdilər. Hakimiyyət
uğrunda kəskin mübarizə müsəlmanların Əli tərəfdarlarına – şiələrə və onun
əleyhdarlarına – sünnülərə bölünməsinin başlanğıcını qoydu. Bu mübarizə
uzunmüddətli xarakter almaqla dəyişilən uğurla gedirdi.
İlk dövrlərdə, 656-cı ildə Əli “dəvə döyüşü” adlanan Bəsrə yaxınlığındakı
vuruşda ona müxalif olan Talka və əz-Zübeyrin az saylı və pis təşkil olunmuş
qoşununu darmadağın etməklə üstünlük qazandı. Lakin varlı Suriyanın hökmranı
Müaviyə qalırdı, o, Əlinin Ərəbistandakı qüvvə və vasitələrindən xeyli güclü olan
hərbi və iqtisadi potensiala malik idi. Bu vaxt Əli öz iqamətgahını İraqa, Kufəyə
köçürdü və öz əleyhdarı ilə mübarizəyə hazırlaşmağa başladı. 657-ci ildə Siffin
yaxınlığında, Suriyada Fərat çayının sağ sahilində Əlinin qoşunu ilə Müaviyənin
qoşunu arasında böyük döyüş baş verdi. Rəvayətə görə vuruşun özləri üçün ağır
anında, Əlinin düşmənləri nizələrinə Quranın vərəqələrini keçirdilər və bununla
bildirmək istədilər ki, müsəlmanların müqəddəs kitabının göstərişlərinə uyğun
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olaraq onlar sülh təklif edirlər. Bu hiyləgərliyə aldanan və işin münsiflər
məhkəməsinə verilməsi ilə razılaşan Əli qələbəni əldən buraxdı. Məhkəmədə
Müaviyənin nümayəndəsi Əmr ibn əl-As Əlinin nümayəndəsi Əbu Musadan
Əlinin vəzifədən salınmasına razılıq ala bildi. Eyni zamanda Əli Müaviyəyə qarşı
dayandırılmış müharibəni ləngimədən bərpa etmək imkanından məhrum oldu,
çünki onun qoşununun xeyli hissəsi (4 mindən 12 min adama qədər) xəlifəliyin
məsələsinin münsiflər məhkəməsinin həllinə verilməsini islamın ruhu ilə bir araya
sığışmadığını əsas götürərək, Əlinin düşərgəsini tərk etmişdi. Beləliklə, həm
Müaviyə, həm də Əliyə qarşı fəal mübarizə aparan “xaricilər” cərəyanının əsası
qoyuldu.
Əli tarixə erkən islamın ən faciəli və ziddiyyətli firuqlarından biri kimi daxil
olmuşdur. Sünnülər üçün o, adi öləri insandır, “mömin xəlifələrdən” biridir,
dindarlıq, vicdanlılıq, igidlik və nəciblik nümunəsidir. Şiələr üçün isə Əli
Məhəmməd hakimiyyətinin və onun Allahla əlaqəsinin birbaşa varisidir. Şiələrin
nəzərində Əli bəzi hallarda hətta Məhəmmədin özünü arxa cərgədə qoyurdu. Bəzi
şiə sektalarında isə Əli az qala ilahiləşdirilir.
Əlinin nəsli olan Ələvilər öz başlanğıcını onun müxtəlif arvadlarından olan
çox sayda uşaqlarının bir hissəsindən götürür. Bu uşaqlar arasında ən məşhur
olanlar, Məhəmmədin qızı Fatimədən olmuş Həsən və Hüseyn, bir də Mühəmməd
ibn əl-Xənəfiyyə idi. Şiələrin sitayiş etdikləri 12 imamdan onu öz nəslini Həsən
qolundan götürür. Çünki şiələrin düşüncəsinə görə imamlıq yalnız Əliyə və onun
irsi qaydada keçən nəslinə məxsusdur. İndi də müsəlman ölkələrinin hamısında
Əlinin çox sayda nəsli yaşamaqdadır. Onlar yaşıl çalma örtmək, seyid və ya şərif
adlanmaq hüququna malikdir. İordaniyanın mərhum kralı Hüseyn ben Təllal və
Mərakeşin mərhum kralı II Həsən birbaşa Əli nəslinə aid edilirdilər.
Əli islam yolunda böyük igidliklər göstərmiş, bir sıra çətin hallarda öz
qəhrəmanlığı ilə döyüşün nəticəsinin uğurlu olmasına nail olmuşdu. Onun döyüş
qabiliyyəti əfsanələrə çevrilsə də, çox hallarda öz əsasını olmuş hadisələrdən,
faktlardan götürür. Lakin onun həyatının sonu faciəli oldu. Əli Müaviyəyə qarşı
silahlı mübarizədə təşəbbüsü əldən vermişdi və 661-ci ildə Kufə məscidinə daxil
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olanda xaricilər cərəyanına mənsub olan bir döyüşçü tərəfindən qılıncla ölümcül
yaralandı və aldığı yaradan tezliklə öldü.
Əlinin arvadı, Məhəmmədin qızı Fatimədən peyğəmbərin bütün nəsli öz
başlanğıcını götürür. Fatimə müsəlmanlar, xüsusən şiələr tərəfindən çox sayılır. Şiə
İsmailit sülaləsi olan və X–XII əsrlərdə Misirdə və Şimali Afrikada hökmranlıq
etmiş Fatimilər sülaləsi də öz mənbəyini Fatimədən götürdüyünü xüsusi qürurla
qeyd edirdi.
Əli və Fatimənin övladları olan Həsən və Hüseynin də həyatı faciəli qaydada
sona çatdı. Həsən Əlidən sonra ikinci imam hesab olunur və atası 661-ci ildə
öldürüldükdən sonra İraqda xəlifə elan edildi. İraqdakı Əli tərəfdarları Həsəni
suriyalılarla mübarizəni bərpa etməyə təhrik edirdilər. Lakin Həsən xəlifə Müaviyə
ilə danışıqlar aparmağa can atırdı. Ali hakimiyyət iddiasından imtina etmək üçün
Həsən Müaviyədən pul kompensasiyası istədi. Öz kiçik qardaşı Hüseynə 2 milyon
dirhəm məbləğindəki yarımdan əlavə, özünə 5 milyon dirhəm və bir İran
nahiyəsindən daimi gəlirin çatmasını tələb etdi. Bundan sonra peyğəmbərin nəvəsi
İraqı tərk etməyə məcbur oldu və özəl şəxs kimi Mədinədə məskunlaşdı. Müaviyə
üçün o, artıq heç bir siyasi təhlükə ola bilməzdi. Həsən 669-cu ildə Mədinədə 45
yaşında öldü, fərziyyəyə görə onu zəhərləmişdilər. Şiələr onun ölümünə görə
günahı Müaviyənin üstünə yıxdılar və Həsən “böyük şəhidə” çevrildi.
Peyğəmbərin nəvəsi, Əli və Fatimənin kiçik oğlu Hüseyn üçüncü şiə imamı
hesab olunur. 669-cu ildə böyük qardaşı Həsən öldükdən sonra o, Ələvi nəslinin
başçısı oldu, lakin uzun müddət elə bir mühüm siyasi rol oynamadı. 680-ci ildə
xəlifə Müaviyə öldükdən sonra İraqda Əməvilər əleyhinə müxalifət fəallaşdı. Kufə
şiələri Hüseyni özlərinin üçüncü imamı kimi tanıdıqlarından onu xəlifə Yezidə
qarşı üsyana başçılıq etməyə dəvət etdilər və ona geniş müdafiəni vəd etdilər.
Kufəlilərin çağırışına cavab verən Hüseyn kiçik dəstə ilə Məkkədən yola düşdü,
əvvəlcədən isə Kufəyə əmisi oğlu Müslüm ibn Əkili göndərmişdi. Kufənin
minlərlə sakini Hüseynə sədaqət barədə Müslümə and içdilər, lakin kufəlilərin
çıxışı elə başlanğıcında yatırıldı. Müslüm tutuldu və dar ağacından asıldı. Bu
kədərli xəbəri Hüseyn artıq yolda olanda aldı, lakin geri dönmək istəmədi. Kufə
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canişini Hicazdan İraqa gedən yolların hamısında postlar qoydurdu və bunlardan
biri ilə Hüseynin xeyli azalmış dəstəsi üz-üzə gəldi. Kufə yaxınlığındakı Susuz
Kərbəla deyilən yerdə Hüseyn 70 döyüşçüsü ilə düşərgə saldı. Bura tezliklə
xəlifənin 4 min nəfərlik dəstəsi gəldi. 10 oktyabr 680-ci ildə Hüseyn öz
döyüşçüləri ilə düşmənə qarşı çıxdı. Əvvəlcə xəlifənin döyüşçülərindən heç kəs
ona hücum etmirdi ki, peyğəmbərin nəvəsinin qanı onun üstünə tökülməsin. Lakin
sonra onlar böyük kütlə şəklində onun üstünə atıldılar və Hüseyn onlarla deşici və
kəsici yara almaqla qeyri-bərabər döyüşdə həlak oldu. Həlak olanların kəsilmiş
başları Dəməşqə, xəlifəyə göndərildi. Hüseyn “ən böyük şəhid” adlandırıldı,
Kərbəla isə şiələrin baş səcdəgahlarından biri və ziyarətgah yeri oldu.
Bütün daxili mübarizələrə baxmayaraq islam dini öz zəfərini davam etdirirdi
və Məhəmmədin ilk kiçik addımı dünya dininin iri addımlarına çevrildi. Dünya
indi çox dəyişilmişdir. İnsanlar da daim eyni vəziyyətdə qalan mələklərdən fərqli
olaraq dəyişilir, özü də həm yaxşılaşmağa, həm də pisləşməyə doğru. İslam dini və
mədəniyyəti bəşəriyyətin ən azı altıda birini əhatə etməklə sadəcə dünyagörüş və
inam vədlərini də ötüb keçmiş, düşüncə tərzinə, bəzi hallarda isə həyat tərzini
müəyyən edən başlıca amilə çevrilmişdir. İslama başqa mövqedən yanaşanların
nöqteyi-nəzərinə baxmayaraq, bu din bəşəriyyətin inkişafına, bütöv tayfaların
birləşib xalqa çevrilməsinə, xalqların birləşməsinə öz töhfəsini vermişdir. Neqativ
hallara gəldikdə bütün ictimai proseslərdə olduğu kimi yəqin ki, bunsuz da
keçinməmişdir. Onun yaradıcısı olan Məhəmmədə gəldikdə o, bu dini sağlam
mənəvi və etik əsaslar üzərində yaratmışdır. Müsəlmanların ali dini kitabı olan
Quran sırf patsifist təlim olmaqla, insanları sülhə, qardaşlığa dəvət edir.
Məhəmmədin həyatı isə bu prinsiplərə canlı misaldır. Məhəmməd mərhəmətli
olmağı bacarırdı, daha doğrusu bu mərhəmətlilik onun təbiətində idi. Məhəmmədin
yaratdığı din yaşayır, böyüyürsə, onun dini ehkamları da öz qüvvəsini itirmir,
zamanın sınaqlarından çıxmağı bacarır. Bütün hücumlara və əkstəbliğata
baxmayaraq, Məhəmmədin dünyagörüşləri öz əhəmiyyətini və cazibədarlığını
itirmir, on dörd əsr bundan əvvəl yanan kiçik bir şam indi dünyanın böyük
ərazisinə öz nurunu səpələyir. Bu din məşəli olan Məhəmmədə isə dikilən nəzərlər
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daha çox məhəbbət və ehtiramdan xəbər verir. İdeyalarının zəfəri onun özünün
varlığından, az qala əbədiliyə qovuşmasından xəbər verir. Böyüklük, xüsusən
əqidə böyüklüyü qarşısında baş əymək, səcdə etmək bəşəriyyətin ilk dərk anından
indiyə qədər onun şüurlu məxluq olmasına dəlalət etdiyindən, Məhəmmədə
göstərilən ehtiram təbii hisslərin ifadəsindən başqa bir şey kimi başa
düşülməməlidir.
İslam dini irqindən, dilindən, dərisinin rəngindən, hansı xalqa və ya tayfaya
mənsub olmasından asılı olmayaraq, bu dinə sitayiş edənlərin hamısını qardaş
adlandırır. Bu qardaşlığı iqtisadi cəhətdən möhkəmləndirmək üçün kasıblara, az
imkanlı müsəlmanlara maddi yardım göstərmək institutu kimi zəkat meydana
gəlmişdi. Varlı müsəlman öz kasıb din qardaşının vəziyyətinə biganə qalmamalı,
öz gəlirinin bir hissəsini onun yolunda qurban verməlidir.
Hər bir din insanları birləşdirməyə xidmət edir. Ona görə də dinlər bir qayda
olaraq iri icmaların mövcud olduğu yerlərdə, şəhərlərdə meydana gəlir. Köçəri
xalqlarda isə din yaranmır və ya onların dinə bağlılığı xeyli zəif olur. Məhəmməd
dövrünün Məkkəsində sosial çətinliklər, ticarət qayğıları ayrı-ayrı tayfalar arasında
rəqabəti

ədavət

səviyyəsinə

çatdırmışdı.

Cəmiyyət

bu

mübahisələrdən,

münaqişələrdən cana doymuşdu, onların davam etməsi cəmiyyəti daha qorxulu
tənəzzülə gətirib çıxara bilərdi. İslam dini əvvəlcə böyük müqavimətlə qarşılaşsa
da on il ərzində təkcə Məkkə və Mədinə cəmiyyətlərini deyil, böyük bir ərazinin
siyasi və iqtisadi birliyinə yol açdı.
İslam dini başqa dinlərdən daha demokratik dindir. Bu inamda din
xadimlərinin rolu olduqca cüzidir. İslamın dini mərkəzi və xüsusi dini xadimlər
ierarxiyası yoxdur, axırıncılar yalnız hansısa bir məscidə başçılıq edir və dindarlar
üzərində elə bir səlahiyyətə malik deyildir. İslam dinində yalnız Allaha sitayiş
edilir, əsasən şiələrdə isə Peyğəmbərə və Əliyə xüsusi səcdə edilir. Allahın konkret
obrazı yoxdur və o, təsvir oluna bilməz. Ona məscidlərdə sitayiş edirlər, dua
oxuyurlar, baş əyirlər, qarşısında diz çökürlər, bununla da ona öz itaətini ifadə
edirlər. İnsanı yalnız Allah yaratdığına görə islam insanın canlı və cansız təsvirinin
də ona məxsus olduğunu iddia etməklə, rəngkarlıqda və heykəltəraşlıqda insan
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obrazının yaradılmasını qadağan etmişdi. Bu həm də yenidən hansısa büt yaratmaq
imkanının qarşısını alırdı. Adamlar və heyvanlar yalnız kiçik ölçülü təsviri sənət
əsərlərində - miniatürlərdə öz əksini tapa bilərdi. Ona görə də islamın yayıldığı
ölkələrdə uzun əsrlər boyu rəngkarlıq və heykəltəraşlıq inkişaf etməmişdir. Belə
təsvir vasitələrindən və imkanlarından məhrum olan xalqlarda istedad özünü
memarlıqda və təsviri sənətdə daha güclü nümayiş etdirməyə başladı. Təsviri
sənətdə ornamentlərə, arabeskalara üstünlük verilir, bu əsərlərdə həndəsi fiqurlar
və stilləşdirilmiş bitkilər təsvir olunur. Müsəlman ölkələrində xalçaçılıq dekorativtətbiqi sənətin başlıca növlərindən birinə çevrilir. Xalçanın üzərində simvolik
mənası olan naxışlara geniş yer verilir. Memarlığı isə müsəlmanlar əsasən
Bizansdan əxz etmişdilər və bu sənətə mükəmməl yiyələnərək Yaxın Şərqdə,
həmçinin xüsusən İspaniyada və Yəməndə gözəl memarlıq inciləri yaratmağa
müvəffəq olmuşdular.
İslam dini yüz milyonlarla insanın şüuruna daxil olmuş, bu və ya digər
dərəcədə onların həyat tərzinə öz təsirini göstərmişdir. Dünyada indi 1,5 milyard
müsəlman vardır. İslam dininin çoxtərəfli təsirini biz bugünkü dünyanın həm siyasi
həm də coğrafi xəritəsində aydın görə bilərik. Onların necə qiymətləndirilməsindən
asılı olmayaraq, təkcə mövcudluğu və nəticələri bu dinin fəaliyyət miqyası
haqqında çox şey deyir. İslam dini uzun əsrlər boyu böyük əraziləri və milyonların
ruhunu fəth etməsəydi belə, erkən orta əsrlər Şərqində böyük mənəvi əhəmiyyəti
olan siyasi və ictimai hadisə kimi yadda qalardı. Axı bu din yarananda şüurlarda
inqilabi bir dönüş əmələ gətirmişdi. Bu dönüşün yol göstərəni, Qütb ulduzu isə
Məhəmməd idi və onun şəxsiyyəti və irsi dövrlər dəyişsə də, insanlar başqalaşsa
da, üzünü ona tərəf tutanların heç birindən öz nurunu əsirgəmir.
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Napoleon

Bəşəriyyətin taleyinə ən müdhiş hadisələr gətirən, insan təbiətinə isə yad bir
şey olan müharibələr özünün eybəcərlik, dağıdıcılıq, qaniçicilik mahiyyətinə
baxmayaraq, dünya tarixinin ən cəzbedici və maraqlı anlarını təşkil edir.
Müharibələr sonralar yer üzündən silinmiş xalqları belə ümumdünya salnaməsində
qoruyub saxlamışdır, onların qələbələrini, hərbi qüdrətini min illər keçdikdən sonra
başqa nəsillərə çatdırmışdır. Şəxsiyyətlərə gəldikdə, tarix hərbi istedadı olanları
digər daha böyük istedad sahiblərindən də artıq böyük məhəbbətlə əzizləyib,
saxlayır. Böyük zəka qüdrətinə malik olan adamlardan fərqli olaraq hansısa döyüş
səhnəsində öz hərbi qüdrətini və bacarığını göstərmiş şəxslər tarixin sıradan
çıxmayan “yol yoldaşlarına” çevrilmiş, böyük zaman məsafəsi keçdikdən sonra
belə, onlara maraq və heyranlıq azalmamışdır. Sərkərdələrin fərasəti daha geniş
ərazi zəbt etmək, şəhərlər tutmaq, ölkələr fəth etmək, nəhayət daha çox qan
tökməklə qiymətlənsə də, insanlar bu bəlaları öz mahiyyətində ayırıb, onu
törədənləri bir sehrlilik haləsinə bürüyür, belə fəaliyyəti tarixin görünməmiş
nailiyyəti və bütünlükdə ümumbəşəri zəfər kimi qəbul edir. Onlara aludə nəzərlər
dikildikdə, elə təsəvvür yaranır ki, guya bəşəriyyət nəsə qazanmışdır, yer üzünün
sahəsi bu qələbələr hesabına genişlənmişdir və itkilərin miqdarında aşkara çıxan
qələbə insan varlığını şərəfləndirmişdir. Müasir insan müharibəyə, qan
tökülməsinə nifrət bəslədiyi halda, keçmiş müharibələri, böyük tarixi döyüşləri
həvəslə öyrənir, onların hər bir detalına nüfuz edir, çalınmış qələbəyə, əslində isə
elə bil ki, axıdılan qan çayına sevinir. Zəfərlərin müəllifi az qala müqəddəslik, ən
azı isə pərəstiş və məhəbbət obyektinə çevrilir. İnsanlar bu qalibiyyətli sərkərdələr
qarşısında çətin müharibələrdə təslim olmuş ordular və döyüşçülər kimi baş əyir,
diz çökür, elə bil ki, həmin bədbəxtlərin qul aqibətini, itaət etmək xislətini yenidən
yaşayırlar.
Müharibənin yaratdığı qeyri-adi, bəlkə də fantastik təsir gücü, cazibə
qüvvəsi də bu paradoksallıqdadır, ümumən ona olan nifrətin unudulub, onun ayrı-
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ayrı nümunələrinə hansısa, bəzən hətta saxta meyarları əsas götürməklə heyran
nəzərləri

dikməkdədir,

anlaşılmayan

məftunluqdadır.

Lakin

müharibənin,

döyüşlərin cazibə qüvvəsini təkcə aldadıcı rəydə, qiymətdə axtarmaq da düzgün
olmazdı. Bu insan əməlləri və vəziyyətləri içərisində elə nadiri və heç nə ilə
müqayisə edilməyənidir ki, qanlı döyüşdə bəşər övladının bütün ruhi və fiziki
qüvvələri sınağa çəkilir, insan ağlının qüdrəti, onun ruhi və mənəvi qüvvələri ilə
birlikdə səfərbər edilir, bu anda həm yüksək ağıl, həm də hiyləgərlik, cəsarət,
igidlik, hansısa gözlənilməz bir hərəkət və ya fəndlə vəziyyəti iti sürətlə
dəyişdirmək bacarığı işə düşür. İnsan təbiətin ona bəxş etdiyi bütün imkanlarını,
resurslarını işə salır, bu anda onun qüvvəsi, iti ağlı, biliyi, düşünmə və qərar vermə
qabiliyyəti görünməmiş qaydada ona və hadisələrin inkişafına xidmət göstərir,
döyüşçünün, xüsusən döyüşə başçılıq edən sərkərdənin təbii potensialının dəyərini
dəfələrlə artırır, böyüdür və sınaq anında onun görünməmiş qəflətiliklə üzə
çıxmasına şərait yaradır. Sərkərdə təkcə böyük qələbə çalmır, həm də insan
ağlının, insan cəsarətinin, bütünlükdə ruhunun ağlasığmaz miqyasını nümayiş
etdirir, insanın malik olduğu böyük əqli, mənəvi, psixiki qüvvənin zəfərinə çatır.
Ağır döyüşlərdə qələbə hərbi bacarıq, taktika məharəti hədlərini aşıb keçməkdən
xəbər verir, çətin vəziyyətdə, böhran anında insanın görünməmiş zəkaya və heç bir
risqlə müqayisə olunmayan, qeyri-bəşəri cəsarətə malik olduğunu göstərir. Bəlkə
də buna görədir ki, insanlar böyük sərkərdələrə məhəbbət, ən azı pərəstişlə
yanaşırlar, dövrlər və zövqlər dəyişsə də onlara sitayiş azalmır. Ona görə də tarix
onları əziz övladları kimi qoruyub saxlayır, qədim insanın iftixarla baxdığı
şəxsiyyətlər bu gün də öz qiymətlərini itirmir.
İri qələbələri hesabına hərb tarixindən bəşər tarixinin səhifələrinə keçənlər
bir an da olsun unudulmurlar, cəsədlərindən bir atom qalmasa belə, onların adını
və ruhunu insanlar əzizləyir, bəşəriyyətin ağuşunun hərarəti zaman zülmətində itib
batmamaq üçün, onların üzərinə düşən işıq selinin azalmasına imkan vermir.
Heyranlıq, aludəçilik nöqteyi-nəzərindən biz heç də Böyük Aleksandra əfsanələr
yaradan müasirlərindən və onun ardınca gələnlərdən, Qay Yuli Sezarı ölümə
gedərkən də fərəhlə salamlayan köhnə legionerlərindən o qədər fərqlənmirik.
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Hannibal bir neçə il ərzində qədim romalıları qorxu və təşviş içərisində saxladığı,
Böyük və Kiçik Stsipionlar müvafiq olaraq əvvəlcə Karfageni alçaldığı sülhə
məcbur edib, sonra onu yer üzündən sildikləri halda, biz onların hər üçünə heç də
nifrətdən xəbər verməyən canlı maraq göstərir, qəhrəmanlıqlarını öyrənməklə
onların şəxsiyyətlərini vəsf edirik. Monteskyenin səmimi tərifindən sonra biz
Böyük Karlın insani xüsusiyyətlərinə də həsəd aparırıq. Qərbin ifşaedici təbliğatına
baxmayaraq heç kəs Çingiz xanın və ya Tamerlanın hərb qüdrətini, böyük əraziləri
öz hakimiyyətinə tabe etməsini inkar edə bilmir. Əgər XVIII əsrin əvvəllərində
sərkərdə Con Çörçill Malboro Avropada bir sıra qələbələri ilə ingilis silahının
şöhrətini artırdısa, onun nəslindən olan Uinston Çörçill XX əsrdə faşizmə qarşı
mübarizənin

təşkilatçılarından

biri

olmaqla,

İkinci

dünya

müharibəsinin

qəhrəmanları sırasında özünə yer tapdı. Bu sərkərdələrin hamısı hərbi uduş
uğrunda vuruşsa da, onların zəfərləri və ya məğlubiyyəti müxtəlif dövrlərdə
dünyanın sifətinin dəyişilməsində az rol oynamamışdır. Onların qələbələrindən bu
sifətdə müəyyən eybəcərlik nişanələri yaransa da, bir çox hallarda onlar ümumi
proqressə yol açmışlar. İkinci dünya müharibəsi dövründə anti-Hitler koalisiyası və
onun aparıcı qüvvələri olan SSRİ, ABŞ və İngiltərə Hitler Almaniyası və militarist
Yaponiyası üzərində qələbə çalmaqla dünyanı faşizm taunundan xilas etmiş, bir
çox xalqları fiziki məhv olmaqdan və köləlikdən qoruyub saxlaya bilmişdilər. Ona
görə də İkinci dünya müharibəsindəki qələbə bəşəriyyətin zülm və istismardan
azad olan gələcəyi üçün əldə edilən zəfər idi.
Tarixin ən böyük sərkərdələri içərisində Napoleon ayrıca yer tutur. Onun
həyatını möhtəşəm qələbələr və acı məğlubiyyət bəzəyir. O, Sezara daim qibtə ilə
baxırdı, onun pərəstiş etdiyi bir sərkərdə kimi Makedoniyalı Aleksandrın çox
cavan vaxtı dünyanı fəth etməsinə açıq qısqanclıq göstərirdi. Napoleon da öz
sərkərdə qabiliyyətini öz sələfi Böyük Aleksandr kimi, onunla müqayisə bir qədər
bütünlüklə ədalətli olmasa da, gənc yaşlarından göstərməyə başlamış, 31 yaşında
Marenqodakı, bundan dörd il sonra isə Austerlitsdəki daha parlaq qələbəsini
qazanmışdı. Napoleon elə bir şəxsiyyətdir ki, hətta məğlubiyyəti da ona əlavə
şöhrət bəxş etmişdir. Çünki o, faciə anında da özünü faciə qəhrəmanı kimi
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aparmağı bacarmışdı. Vaterlooda Vellinqton qələbə çalsa da, iki əsr sonra belə bu
yeri şöhrətləndirən sima kimi qalib sərkərdə deyil, məhz Napoleon qalmışdır.
Napoleon Bonapart 1769-cu ildə Korsika adasındakı Ayaçço şəhərində
Karlo Bonapartın və Letitsiya Ramolinanın ailəsində doğulmuşdur. Onun
valideynləri adanın kübar cəmiyyətinin üzvləri idi. Bu ailə öz mənşəyini İtaliyanın
Toskana əyalətindən götürür. Bu əyalətdə qədim dövrlərdə etrusklar yaşamış,
Hannibal İtaliya yürüşü vaxtı buradakı bataqlığın zəhərli qazından gözünün birini
itirmişdi. Toskana bəşəriyyətə Dante Aligyeri və Mikelancelo Buanorotti kimi
dahiləri vermişdir. Avropada məşhur olan Mediçilər və Borcia nəsli Florensiyada
hökmranlıq etmiş, məşhur şair Lorentso Mediçi daim və siyasət filosofu Nikkolo
Makiavelli isə əsasən burada yaşayıb yaratmışdır. Əyalət Karrar yataqları adlanan
daş karxanasında istehsal edilən ağ mərmərlə çox məşhurdur və İntibah dövrünün
görkəmli heykəltəraşlıq əsərləri, o cümlədən Mikelancelonun məşhur “David” və
“Pyeta” fiqurları məhz Karrar ağ mərmərindən yonulmuşdur. Lakin Napoleon öz
nəslinin daha çox kübar xəttinə mənsub olduğunu qələmə vermək üçün öz
əcdadlarının bizanslı Kolinilərlə qohumluğu olan Kalomerlərdən başlanğıc
götürdüyünü qeyd edirdi. İtalyan dilində Kalomer “Buonaparte” və ya “Bellaparte”
(“gözəl nəsil”, “gözəl mənşə”) kimi səslənirdi. Onlar Toskanaya mühacirət etmiş
və guya Napoleon nəslinin banisi olmuşlar.
Napoleon anadan olandan on beş ay əvvəl Genuya Respublikası Paskuale
Paolinin başçılıq etdiyi Korsika separatçı hərəkatı ilə müharibə vaxtı etdiyi hərbi
köməyə əvəz olaraq, adanı Fransaya vermişdi. Karlo Bonaparte Paolinin
ideyalarını müdafiə etdiyinə görə Fransanın adaya sahib çıxması üçün göndərdiyi
orduya qarşı partizan əməliyyatlarına qoşuldu. Napoleona hamilə olan Letitsiya öz
ərini müşayiət edirdi, partizan həyatının çətinliklərinə mərdliklə dözürdü. Görəsən
bu ana bətnində olan və hələ dünyaya gəlməmiş uşağın döyüşçü kimi taleyə sahib
olacağının ilk əlaməti deyildi ki? Napoleon iki aylıq körpə olanda isə bu hadisələr
sona çatdı və fransızlar qiyamçıların müqavimətini yatırtmağa müvəffəq oldular və
Korsika ölkə ilə yenidən birləşdirildi.
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Karlo Bonapart yeni rejimə tabe oldu, öz münasibətini dəyişdirdi və bunun
müqabilində kübarlıq barədəki öz nəsil iddiasının tanınmasına nail oldu. O, FransaKorsika idarəçiliyində mövqe əldə etdi və sonralar Baş Ştatlar yığılanda Korsika
kübarlarının buradakı nümayəndəsi təyin olundu. Lakin o, öz işlərini necə qurmağı
bilmirdi və ehtiyac içərisinə düşdü. Buna görə də o, dövlətin kömək göstərdiyi
adamlar siyahısına düşdü ki, öz nəsil nüfuzunu saxlamaq üçün oğlanlarının
təhsilinə təminat yaransın. Beləliklə, 1779-cu ildə o, öz oğlunu Brienndəki hərbi
məktəbə qəbul etdirməyə nail oldu. Napoleon onun sağ qalan ikinci oğlu idi, onun
dörd oğlundan ikisi körpə vaxtı ölmüşdü. Böyük oğlu Jozef 1768-ci ildə anadan
olmuşdu, Napoleondan sonra isə 1775-ci ildə Lüsyen, 1777-ci ildə Eliza kimi
tanınan Mariya-Anna, 1778-ci ildə Lui, 1780-ci ildə Polin və 1782-ci ildə MariyaKarolina doğuldu. Ən kiçik qardaş Jerom 1784-cü ildə anadan olmuşdu.
Karl və Letitsiya Bonapartların on üç uşağı olmuşdu, onlardan beşi körpə
vaxtında ölmüşdü, sağ qalan səkkiz uşaq isə tezliklə, ataları 1785-ci ildə vəfat
edəndə yetim qaldı. 35 yaşında dul qalan Letitsiya çox böyük fərasət, çalışqanlıq
və bacarıq nümayiş etdirdi və buna görə uşaqları ömrü boyu analarına öz
məhəbbətləri və diqqətləri ilə cavab verdilər. Napoleon isə bu barədə bütün qardaş
və bacılarından seçilirdi, ona xüsusi məhəbbətlə yanaşırdı. Əslində anası oğlunun
iti ağlının inkişafında xüsusi rol oynamışdı.
Napoleon on yaşında Brienndəki hərbi məktəbə daxil oldu. Atasının bu
seçimi onun bütün həyatına öz təsirini göstərdi. Bu məktəbdə oxumaqla o, öz
gələcək taleyi barədə düşünəndə, məhz döyüş şəraitini və müharibəni gözləri
önünə gətirirdi. Lakin onun Brienndəki həyatı o qədər də xoşbəxt deyildi. Onun
tələbə yoldaşları nə onun qəribə adını, nə də onun nəslini unutmur, onu ələ salır,
alçaldırdılar. O, yoldaşlarının arasında olmaqdansa, öz vaxtını kitabxanada
keçirməyə üstünlük verirdi və bununla da həmyaşıdlarının istehzasına tuş gəlirdi.
Matematikaya xüsusi həvəs göstərirdi, müəllimi demişdi ki, onda yandırılmamış
qığılcım vardır. Beş il təhsil aldıqdan sonra Napoleon Parisdə Ekol ali hərbi
məktəbdə öz hərbi biliyini davam etdirmək üçün seçilən tələbələrdən biri olur.
Lakin o, 1785-ci ildə qəflətən geri qayıdır, çünki onun xarakterik dünyagörüşü
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müəllimlərinki ilə düz gəlmirdi. O, ilk təyinatını Rona üzərindəki Valens şəhərinə
almağa müyəssər oldu. O, artilleriyanın ikinci leytenantı rütbəsi aldı. Fevral ayında
isə Karlo Bonapart öldü və Napoleon ailənin başçısına çevrildi.
Yoldaşlarının onun qabiliyyətinə hörmətlə yanaşmalarına baxmayaraq, gənc
zabitin praktiki keyfiyyətləri və təşkilatçılıq qabiliyyəti istifadə olunmamış qalırdı
və hətta bu hal onu özünü intihar etmək barədə düşünmək dərəcəsinə gətirib
çıxarırdı. Onun gözünü maarifçilik dahilərinin üzərinə açdılar. Bu dövr ərzində o,
çox mütaliə edirdi – Volteri, Makiavellini, Reynalı, Rasini, Russonu, Molyeri
oxuyurdu. Bu əsərlər dərin tarixi, fəlsəfi, siyasi və ədəbi biliklər verirdi. Napoleon
onun romantik ruhunun ehtiyaclarına uyğun gələn Russo və Ossianın fikirlərini
çox sevirdi. O, azadlıq, qardaşlıq, bərabərlik ideyalarına vurulmuşdu, bu ideyalar
isə Fransa İnqilabını meydana gətirdi. Artıq o, həm də Fransanın yerli
sakinlərindən daha çox fransız olmuşdu.
XVIII əsrin sonunda Fransa Avropa millətlərinin ön cərgəsində idi. Fransa
üç silkə bölünmüşdü: ruhanilər (bu “silkin” 130 min üzvü var idi), kübarlar (430
min) və Üçüncü silk iki ilk silkə daxil olmayanların hamısından ibarət idi. Hər bir
sinif əlavə olaraq elə bölünmüşdü ki, hər bir adam o birisinə görə özünü yüksək
hesab edirdi və beləliklə, dərəcədə ondan yuxarı olandan özünü asılı hesab edirdi.
İnqilab Üçüncü silk tərəfindən başlanıldı. Bu silk iqtisadi cəhətdən güclü idi,
özünün artan sərvətinə müvafiq olaraq siyasi hakimiyyəti və sosial tanınmanı əldə
etməli idi. Bu silkin mövcud şəraitdən narazılığı açıq iğtişaşlara gətirib çıxardı.
Ölkənin ağır vəziyyətini dövlətin iflasa uğraması, ticarət-maliyyə böhranı, dalbadal
məhsulu qıt olan illər daha da dərinləşdirdi. Çıxış yolunu tapa bilməyən kral XVI
Lui 1789-cu ilin mayında Baş Ştatları yığdı. Üçüncü silkin deputatları özünü 17
iyun 1789-cu ildə Milli, 9 iyulda isə Təsis yığıncağı elan etdi. Yığıncağın
dağıdılmasına cəhd edildikdə, bu üsyanın başlanmasına səbəb oldu. Parisdə ayağa
qalxmış kütlə ictimai binalarda və arsenallarda özü üçün silah axtarırdı. İyulun 14də onlar orta əsrlərdə şəhəri qorxuzmaq məqsədi ilə tikilmiş möhtəşəm bina olan
Bastiliyaya gəldilər, bu həbsxana İngiltərədəki London qalasına bənzəyirdi.
Həbsxana rəisi qorxuya düşüb, topu ambrazuraya yerləşdirdi. Kütlə ondan topu
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götürməyi və onları silahla təmin etməyi tələb etdi. O, imtina etdikdə, kütlə
qətiyyətli hərəkət etməyə başladı və forta hücum etdi. Onlara təlim keçmiş əsgərlər
və artilleriya hissələri kömək etdikdə, rəis təslim oldu. Camaat top atəşi ilə öz
sıralarından 98 nəfərin öldürülməsinə görə soyuqqanlılıqla qarnizonun 6 əsgərini
qətlə yetirdi. Həbsxana rəisi müşayiət edilərək aparıldıqda öldürüldü. Parisin meri
də belə taleyi bölüşməli oldu. Onların başı bıçaqla kəsildi, payanın ucuna keçirildi
və şəhərdə nümayiş etdirildi. Bu hadisələr baş verəndə Parisin ətrafında olan ordu
birləşmələri hərəkət etmədi, hakimiyyət xalqı atəşə tutmaqla onunla danışmağa
hazır deyildi.
Bastiliyanın tutulması Fransa İnqilabının başlanğıcı hesab olunmaqla,
Versalda assambleyanın xilas edilməsi effektinə malik oldu. “İki dünyanın
qəhrəmanı” olan markiz de Lafayet (o, Birləşmiş Ştatların İstiqlaliyyət
müharibəsində fəal iştirak etmiş, inqilab silahlı qüvvələrinin baş komandanı Corc
Vaşinqtonun yaxın silahdaşı olmuşdu) Parisin mühafizəsinə komandanlıq etməyi
qəbul etdi. Yeni simvol kimi o, Paris şəhərinin rənglərini – qırmızı və mavini
Burbon sülaləsinin ağ rəngi ilə birləşdirib inqilabın embleminə, bayrağına çevirdi.
Bu rəmz keçmişin və yeninin qarışığı idi.
Körpə Herakl onu əmizdirən Heranın döşünü dişləyən kimi, yenicə ayaq
açan inqilab öz qüvvəsini sınamağa başladı. Artıq avqustun 4-də feodalizm ləğv
edildi. İnqilabın ən böyük manifesti isə “İnsan və Vətəndaş Hüquqları haqqında
Deklarasiya” oldu. Bu sənəd 26 avqust 1789-cu ildə elan olundu və yeni dövlətin
prinsiplərini təsbit etdi. Qanunun hökmranlığı, bərabər fərdi vətəndaşlıq və xalqın
kollektiv suverenliyi elan edilirdi. Sənədin birinci maddəsində şəxsiyyətin azadlığı
barədə deyilirdi ki, “adamlar hüquqlarında azad və bərabər doğulmuşlar və belə də
qalırlar”. İnsanın təbii hüquqları onun “azadlığını, mülkiyyətini, təhlükəsizliyini və
istismara qarşı müqavimətini” saxlamalıdır. Əqidə, din və söz azadlığına qarantiya
verilirdi, xüsusi mülkiyyət isə toxunulmaz elan edildi. Heç kəs qanuni proses
olmadan həbs edilə və cəzalandırıla bilməzdi. Bütün adamlar, buna tələbat
yarandıqda hər bir ictimai vəzifə üçün yararlı elan olunurdu. Azadlıq başqalarına
zərər toxundurmadan hər şeyi etmək sərbəstliyi kimi müəyyən edildi, bunun əksi,
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istisnası isə yalnız qanun vasitəsilə müəyyən olunmalı idi. Qanun bütün adamların
üzərinə bərabər qaydada düşməlidir. Bütün vətəndaşlar və ya onların təmsilçiləri
tərəfindən yaradılmalı olan qanun ümumi iradənin ifadəsi idi. Yeganə suveren
millətin özü idi, bütün vəzifə sahibləri və silahlı qüvvələr yalnız onun adından
fəaliyyət göstərir.
İnqilab yeni prinsipləri yaratmaqla yanaşı hakimiyyətin taleyi məsələsinə də
biganə qalmırdı. Oktyabrın 4-də kral Versaldan Parisdəki iqamətgahına köçməyə
məcbur edildi ki, burada ona nəzarət edilə bilsin. Milli Assambleya da Parisə
köçdü və tezliklə şəhərin radikal elementlərinin təsiri altına düşdü. Assambleyanın
aparıcı qüvvəsi yakobinçilər idi və onlar yeni, sarsıdıcı tədbirlərin ləng getməsi ilə
razılaşmırdılar, inqilab arabasının sürətlə hərəkət etməsi üçün hər şeyə əl atırdılar.
10 avqust 1792-ci ildə fəhlə sinfinin minlərlə üzvü yakobinçilərin və digər
liderlərin başçılığı altında üsyan qaldırdı, bu bəzi hallarda “ikinci fransız inqilabı”
adlanırdı. Üsyançılar Tyulri sarayına hücum edib, kral XVI Luini devirdi,
konstitusiya monarxiyasını ləğv etməyə cəhd etdi. Başqa konstitusiya orqanı olan
Milli Konvent çağırıldı və bu institut 1795-ci ilə qədər fəaliyyət göstərdi. Konvent
həm müharibə aparılmasına başçılıq etməli, həm də yeni konstitusiya tərtib etməli
idi. Bu konstitusiya 1795-ci ilin oktyabrından səmərə verməyə başladı.
Respublikada Direktoriya kimi tanınan rejim təsis edildi.
1789-cu ilin oktyabrından keçən iki il ərzində köhnə rejimin institutları
detallarına qədər dağıdıldı. Köhnə nazirliklər və dövlət orqanları, köhnə vergilər,
köhnə mülkiyyət, kübarların köhnə titulları, köhnə parlamentlər, yüzlərlə qanun
sistemləri, köhnə daxili tariflər, köhnə əyalətlər, köhnə şəhər munisipalitetlərinin
hamısı kənara atıldı. Fransızlar öz milli institutlarını kökündən qaşımaq
istəyirdilər. Əyalətlər əvəzinə Konstitusiya Fransanı 83 bərabər “departamentlərə”
böldü. Ölkə inzibati desenrtalizasiyaya məruz qaldı, Parisdən kənarda heç kəs real
olaraq mərkəzi hökumət üçün işləmirdi.
Gənc Napoleonun müstəqil həyata atıldığı illər belə bir qarışıq və ziddiyyətli
dövrə təsadüf etdi. Ruhən üsyankar və novator olan bu adam mühafizəkarlıqdan
çox uzaq idi və yeniliklər heç də onun hisslərini əzmirdi, əksinə onu axtarışlara,
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yeni enerji ilə hərəkət etməyə sövq edirdi. O, yeni rejim uğrundakı hərəkatda
bilavasitə iştirak etməsə də, ona ikrahla baxmırdı, başqaları kimi bu yeniliklərdə öz
kiçicik də olsa şansını axtarırdı. İnsan hətta iqlimin dəyişilməsində də özü üçün bir
əlamət axtarır. İstedad və fərasət barədə təbiətin əliaçıqlıq göstərdiyi gənc
Napoleon böyük zəhmət hesabına Fransanın siyasi mahiyyətini və həyatını
dəyişdirməyə çalışan yeni rejimə xidmət göstərməklə yaşamağa səy göstərirdi.
Əslində, Napoleon da İnqilabın oğlu idi. Hərbi ierarxiyada irəliləmək üçün inqilab
bu kiçik dvoryana geniş imkanlar verə bilərdi, əvvəllər isə o, belə şansdan məhrum
idi.
O, inqilabi mədəniyyətin olduqca həssas müdafiəçisi olmaqla, Lion
Akademiyasının himayəsi altında Reynal tərəfindən təşkil edilən müsabiqədə
iştirak etdi və yaxşı gələcək üçün zəruri şəraitlər barədə Russo üslubuna esse
təqdim etdi, lakin 1791-ci ildə aparılan bu müsabiqəyə o, lap axırda müraciət
etmişdi. Tezliklə özünün ağır maddi vəziyyətini dərk edib o, yeddi illik fasilədən
sonra yaşamaq üçün Korsikaya qayıtdı və adanın siyasi həyatında yaxından iştirak
etməyə qatıldı. Bu qarışıq dövr idi. Bir tərəfdən o, fransız olmasından iftixar
duyurdu, çünki göründüyü kimi İnqilab daha yaxşı gələcək üçün yol açmışdı.
Digər tərəfdən onun Korsikanın müstəqilliyi və ya muxtariyyəti barədə heç bir
niyyəti yox idi. O, az müddətdə Paskuale Paolinin əleyhinə çıxmışdı. Paoli isə
muxtariyyət uğrunda fəaliyyəti canlandırmışdı və gizli surətdə Britaniyanın
köməyindən istifadə etməyə çalışırdı. Bonapart qardaşları Paolini dövlətə
xəyanətdə ittiham etdilər, lakin öz həmvətənləri tərəfindən bu çox ehtiyatlı şəkildə
qəbul edildi. 1793-cü ildə Ayaççoda bələdiyyə seçkiləri vaxtı Bonapart qardaşları
adadan sürgün edildilər və bir çox çətinliklərdən sonra Fransada sığınacaq tapmağa
məcbur oldular.
Napoleon Tyulri sarayına vəhşi kütlə basqını tərəfindən kral ailəsinin
buradan kənarlaşdırılmasının və onların sanklyutların əlinə düşməsinin şahidi oldu.
Bədbəxt kral XVI Lui 1792-ci ilin iyununda ölkədən qaçmaq istəyərkən sərhədə
yaxın yerdə tutulmuş və geri, Parisə qaytarılmışdı. Bundan sonra ölkədə monarxiya
ləğv edilmiş və respublika quruluşu təsis edilmişdi. Mühakimə olunan kralın
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boynu 1793-cü ilin əvvəlində gilyotinada vurulmuşdu. Onun arvadı, “avstriyalı
qadın” adlanan Mariya Antuanetta da bir qədər sonra eyni taleyi yaşamışdı.
Maksimilyan Robespyer demişdi ki, kralın kəsilmiş başını bütün Avropaya
göstərmək lazımdır. Ona görə də Avropanın bütün monarxları Fransaya qarşı
etiraza qalxdı. Bu vaxt ölkəni həm də daxili ziddiyyətlər dağıdırdı. Napoleon
inqilab dalğasında Maratın və Dantonun yüksəlməsini və 1793-cü ildə Terrorun
başlanğıcını müşahidə etmişdi. Ölkə görünməmiş Terror dəhşətlərində boğulurdu.
Kilsələr qarət edilir, aristokratlar fənər dirəklərindən asılır, xaos həyata hakim
kəsilirdi. Bu hadisələr Xalq İnqilabı barədəki onun sevincini xeyli azaltmışdı. Belə
uzun müddət Fransadan aralı olduğuna görə o, leytenant-polkovnik rütbəsini də
itirmişdi. İnqilaba xidmət etmək üçün o, artilleriya kapitanı rütbəsində yeni orduya
bərpa edildi və onun ilk xidmət yeri Marsel şəhəri oldu.
Kralın devrilməsi və edam edilməsi Avropanın qanunu hakimiyyətləri olan
hissəsi tərəfindən kəskin münasibətə məruz qaldı. Bu hadisə ilə əlaqədar olaraq
Avstriyada və Böyük Britaniyada fransız mühacirləri sığınacaq tapdılar və onlar
əks-inqilab hərəkatının ən fəal agentlərinə çevrildilər. Royalistlərlə zorakı
toqquşmaların baş verdiyi yer olan sahil şəhərləri britaniyalılar tərəfindən
dəstəklənirdi və inqilabçılar buna görə mühacirlərin qaçmasının, onlara kömək
gəlməsinin və legitimistlər tərəfindən silahlandırmasının qarşısını almağa cəhd
edirdilər. 28 avqust 1793-cü ildə Tulon Respublika əleyhinə qiyama qalxdı. Əksinqilab üfunətini məhv etmək lazım idi. Tulonun mühasirəsi vaxtı Bonapartın
igidliyi və strateji ağlı xüsusilə nəzərə çarpdı. Onun batareyası ingilis donanmasını
limandan qovdu, şəhərin müdafiəçilərinə böyük itki verdirdi və onu 18 sentyabr
1793-cü ildə təslim olmağa məcbur etdi. Gənc zabit belə birbaşa nəticə üçün
briqada generalı rütbəsinə irəli çəkildi. Bu qərar Robespyerdən gəlmişdi. O, həmin
əməliyyatın necə aparılması barədə döyüş vaxtı orada olan qardaşından məlumat
almışdı. Burada onun bilavasitə komandanı belə təkliflə müraciət etmişdi və
Konventə geniş məktubunda yazmışdı ki, “əgər ona (Napoleona) yaxşı münasibət
bəslənməsə, o, özü şəxsən irəli çıxacaqdır”. Napoleon şəhəri bombardman edəndə,
burada gələcək sərkərdələr Juno və Marmonla tanış olmuşdu.
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Mənşəcə Şimali Fransadan olan Robespyer vəkil idi, Parisdə müəllimlik
təhsili almışdı. O, inqilab başlanan ili Baş Ştatların üçüncü palatasına seçilmişdi və
Konstitusiya Assambleyasında elə nəzərə çarpan rol oynamırdı. 1792-ci ilin
sentyabrında seçilən Konventdə o, Paris seçicilərini təmsil edirdi. Nəhayət
Konvent “Terror rejimi” tanınan bir quruluş təsis etdi və bu mühit 1793-1794-cü
illərdə davam etdi. Bu dövrdə 40 minə qədər adam qətlə yetirilmişdi. Bunlardan 17
minini inqilabi məhkəmələr ölüm cəzasına məhkum etmişdi. Robespyerin aparıcı
rol oynadığı Terror rejimi Fransa İnqilabına qarşı rəğbət bəsləməmək xatirəsi kimi
qaldı. Belə amansızlıq inqilabın öz sıralarına da zərbələr vururdu. Dantonun
qətlindən sonra Milli Konvent Robespyerin başçılıq etdiyi İctimai Xilas
Komitəsindən qorxmağa başladı və oradakı bir qrup 9 termidorda (27 iyul 1794-cü
ildə) Robespyerin “qanundan kənar” elan edilməsi barədə Konventin qərarını
çıxarmağa nail oldu. Axı Terror müddətində Fransa öz qanında çimirdi. Sabahısı
gün isə o, bir sıra ardıcılları, o cümlədən doğma qardaşı ilə birlikdə gilyotina
edildi.
Robespyerin süqutu onun tərəfdarlarının və protejelərinin də tənəzzülünə yol
açdı. Napoleon öz igidliyinə görə sürətli hərbi karyeraya yiyələnsə də, onun yüksək
zabit rütbəsinə belə tez dırmaşması Robespyerin köməkliyi və şəxsi göstərişi ilə
mümkün olmuşdu. Cavan generalın bu sevinci uzun sürmədi. Satılmayan inqilab
rəhbəri edam edildikdən sonra Napoleon da Robespyerçi kimi ittiham edildi və
Parisdə dustaqxanaya salındı. O, xeyli çətinliklə Korsikadan olan nüfuzlu
qulluqçuların köməyi ilə azad edildi. Öz əmək haqqının minimuma endirildiyini
gördükdə o, Türkiyəyə mühacirət edib orada sultana xidmət etməyi, sultan
ordusunu yenidən qurmağı və özünün düşündüyünə görə bu kiçik ölkəni fəth
etməyi düşünürdü. Lakin İnqilabın tarixində onun iştirakı hələ başa çatmamışdı. 5
oktyabr 1795-ci ildə Konvent royalistlər tərəfindən mühasirəyə alındı. Bu
Vandemyer qiyamı adlanır. Konventin müdaxiləsinin məsuliyyəti yenicə böyük
nüfuza sahib olan Barrasa həvalə olunmuşdu. O, isə qərara gəldi ki, top atəşi
məsələni həll etməyə kifayət edəcəkdir. O, Tulon epizodunu yadına saldı, gənc
zabit Napoleonun arxasınca adam göndərdi və ona müdaxilə etməyi əmr etdi.
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Napoleon Myuratı topları gətirməyə göndərdi, bu vaxtdan onların taleyi birləşdi.
Myurat topları vaxtında çatdırdı və bir neçə atəşdən sonra qalib gəlindi və qiyam
yatırıldı. Bu hadisə tarixdə “barıt tüstüsü” adını aldı. Bu xidmətinə görə Napoleon
Daxili Ordu Generalı və ya diviziya generalı rütbəsi ilə mükafatlandı. Axı
Bonapart ölkədəki sülhü və Fransa Respublikasını xilas etmişdi.
Bu yüksək məsuliyyət nümayişi ona böyük hakimiyyəti ələ keçirməyə imkan
verdi. Sonrakı ili İtaliya ordusuna komandanlıq etmək üçün generala ehtiyac
yarandı,

Müdafiə

Nazirliyinin

gündəliyində
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avstriyalılara

qarşı

kampaniya aparmaq planı var idi. Bu ideya, Bonapart mühacirət etmək barədə
fikirləşən vaxt yaranmışdı. Barras və Karno onun təyin edilməsinə cəhd etdilər.
Bunu etməklə onlar onun hərbi, həm də öz istəklərinin əksinə olaraq, siyasi
mövqelərdəki irəliləyişinə, karyerasına geniş qapılar açırdılar.
Avstriyalılar Fransa ilə müharibə aparmaq iqtidarına ona görə malik idilər
ki, Böyük Britaniya Avstriyaya 600 min funt sterlinq məbləğində maliyyə yardımı
göstərmişdi. Sonuncu Niderlandda və Reynlandda sahib olduğu keçmiş ərazilərini
bərpa etmək istəyirdi. Həmin əraziləri inqilab orduları işğal etmişdi. İtaliyada onlar
1713-cü ildən Lombardiyanı idarə edirdilər və indi IV Karl Emmanueldə özlərinə
qiymətli müttəfiq tapmışdılar. Sardiniya və Pyemont kralı olan IV Karl Emmanuel
1792-ci ildə fransızlara uduzulan Savoyu və Nitsanı özünə qaytarmaq istəyirdi.
Fransız ordu korpusları Niderlandda və Reynladda ciddi çətinliklərlə üzləşirdi və
fransız hökuməti özünün bütün ümidini İtaliya ordusuna bağlayırdı. Bu ordu
dağlarda vuruşmaq təcrübəsi keçmiş dəstələrdən təşkil edilmişdi, lakin pis təşkil
olunmuşdu və pis qidalanırdı. Komandanlığın Bonaparta etibar edilməsini eşidən
fransız generalları buna inamsızlıqla yanaşdılar və hiddətləndiklərini nümayiş
etdirdilər. Lakin Bonapartın nüfuzu və onun əmrlərinin aydınlığı, onun komandan
kimi qəbul edilməsinə əminlik yaratdı. Avstriya-pyemontluların sayda üstünlüyü
göz qabağında idi, ona görə də məsələ onları ayırmaqdan, ayrı salmaqdan ibarət
idi.
Fransızların Montenotda, Millesimo, Deqo və Mondovidə qələbələrinin
hamısı elə 1796-cı ilin həmin aprel ayı ərzində qazanılmışdı və pyemontluları
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məcbur etdi ki, onlar Çerasko müqaviləsini imzalasınlar. Bonapart zəbt edilən
şəhərlərin üzərinə öz ordularını təchiz etmək vəzifəsini qoydu. Kübarların və
ruhanilərin vergisi eyni qaydada idi və bununla o, əhalinin hörmətini qazanmaq
istəyirdi. Bunu o, adamların gözləri qarşısında ədalətin açıq nişanəsi kimi
qoymuşdu. Təchizat problemini həll etməklə o, hər cür soyğunçuluğu qadağan etdi,
lakin bu qadağa heç də həmişə uğurlu nəticə vermirdi. Ruh yüksəkliyi və onun
komandanlığına tam etibar şəraitində o, qoşunlarını Lombardiyanı işğal etməyə
hazırlayırdı.
Təkcə Jozefina de Boharne barədə düşüncələr Bonapartı narahat edirdi. O,
bu gözəl kreol qadını ilə Barrasın salonunda tanış olmuşdu, onunla İtaliyaya
yollanmamışdan əvvəl, 9 mart 1796-cı ildə evlənmişdi, iki gün sonra isə o, İtaliya
ordusuna baş komandan təyin edilmişdi. Hələ yolda olarkən, sonralar isə İtaliyadan
məktublar göndərib arvadının ona qoşulmasını xahiş edirdi. Özündən altı yaş
böyük olan xanımına böyük məhəbbət bəsləyən gənc generalın bu cəhdləri heç bir
nəticə vermirdi. O, bundan çox əziyyət çəkirdi və bu qayğılar əsassız deyildi.
Lakin gözəl qadın onu inandırmışdı ki, hamilə olduğuna görə uzun səfərə çıxa
bilmir. Digər tərəfdən Jozefina Parisdəki öz yeni məşuqunu tərk etmək istəmirdi.
Bütün bunlara baxmayaraq, Bonapartın bu qadına sevgisi belə, onu öz başlıca
işindən ayıra bilmirdi. Adda çayının üstündəki Lodidə onun Avstriya ordusunun
hissəsi ilə toqquşması baş verdi. O, fransızların çay üstündəki körpünü keçməsinin
qarşısını almağa çalışırdı. Avstriyalılar öz artilleriyasını elə yerləşdirmişdi ki, çayın
hər iki sahilini birləşdirən körpünü atəşlə örtə bilərdi. Bonapart öz piyadasını şəhər
evlərindəki sığınacaqlarda yerləşdirmişdi. O, öz süvarisini çayı ayaqla keçmək
üçün dayaz yeri axtarmağa göndərdi. Bundan məqsəd avstriyalılara arxadan zərbə
vurmaq idi. Atlılar düşmənin arxasında göründükdə o, qrenadyorlarına körpünü
tutmağı əmr etdi. Əsgərlər atəşlə qarşılandı və bu vaxt tərəddüd etdilər. Bonapart
bu vaxt əlində bayraq körpünün üstünə tullanıb, öz adamlarını onu xilas etmək
naminə hücum etməyə məcbur etdi. Onun igidliyindən ruhlanan əsgərlər məhəbbət
nişanəsi kimi onu “kiçik kapral” ləqəbi ilə mükafatlandırdılar. Avstriya sərkərdəsi
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general Bolye Mantuaya geri çəkildi və bununla fransızların Milana yolunu açıq
qoydu.
1794-cü ilin iyulunda baş verən termidor çevrilişi yakobin diktaturasının
süqutu ilə nəticələndi. Robespyerin edam edilməsi ilə Terrora da son qoyuldu.
Lakin hələ sankyulotların müqaviməti bütünlüklə qırılmamışdı və Konvent onların
çıxışlarını yatırtmaq üçün silahlı qüvvələrdən istifadə etdi və 1795-ci ilin
noyabrında yeni hakimiyyət orqanı kimi Direktoriya yarandı. Direktoriya Fransa
respublikasının hökuməti olmaqla 5 direktordan ibarət idi. Bu direktorlardan biri
olan Barras 1797-ci ildə diktatordan da artıq səlahiyyətlərə yiyələndi və dövləti
təkbaşına idarə edirdi. Lakin onun dəbdəbəli həyata aludəçiliyi, hedonizmi və
korrupsiyası xalq arasında Barrasın nüfuzunun sürətlə düşməsinə şərait
yaratdığından 18 bryümer (9-10 noyabr 1799-cu ildə) dövlət çevrilişində Bonapart
asanlıqla onu devirdi və hakimiyyəti ələ keçirə bildi. Direktoriya hələ kollegial
orqan kimi fəaliyyət göstərəndə qalibiyyətli ordunu iki yerə parçalamaq istədi. Bir
hissə avstriyalılarla vuruşmağı davam etdirməli, bu vaxt digər hissə cənuba tərəf
düşüb, Papalıq dövlətini və Neapol krallığını işğal etməli idi.
Bu plan Bonapartın xoşuna gəlmirdi, çünki o, güman edirdi ki, bu strateji
səhvə gətirib çıxaracaqdır. Papalığa hücum başlanan kimi, bu, Fransa əleyhinə
Avropanın bütün katolik dövlətlərinin birbaşa reaksiyasına səbəb olacaqdır. Buna
baxmayaraq, cəbhədə olan general kimi o, özünü o dərəcədə təhqir olunan hesab
etdi ki, buna görə Direktoriyanı istefaya göndərmək ilə hədələdi. O, təkcə etiraz
etmirdi, özlüyündə güman edirdi və bunu Direktoriyaya da deyirdi ki, müxtəlif
italyan dövlətləri ilə o, şəxsən müqavilələr bağlayaraq, bu faydanı əldə etmişdi, bu
müqavilələr isə onlara Fransanın himayəsi və dostluğu barədə təminat vermişdi.
Əvəzində isə o, yaxşı işləyən “hədiyyə” prinsipini əldə etmişdi. Bu isə faktiki
olaraq günün günorta çağı qarətçilik demək idi. Şimali İtaliyanın rəsm
qalereyalarından, meydanlardan, ictimai binalardan və özəl evlərdən əsərlər
götürülmüşdü və Fransaya göndərilmişdi.
Mayın 15-də Bonapart Milana daxil oldu və avstriyalılara qarşı “öz”
müharibəsinin növbəti fazasına hazırlaşmağa başladı. Mayın 27-də o, Bressianı
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işğal etdi, hətta bu şəhərin Venetsiya Respublikasının bir hissəsi olmasına da
əhəmiyyət vermədi. Venetsiyalıların etirazlarının əksinə olaraq o, Peskaraya tərəf
irəliləyirdi və orada öz qüvvələrini iki cəbhə arasında bölüb eyni zamanda
Mantuyaya hücum etdi, burada Bolye dayanmışdı. Livorno isə britaniyalılar
tərəfindən müdafiə olunurdu. Bir dəfə tutulandan sonra şəhər sonralar yeni
Liquriya Respublikasına anneksiya edilmişdi və Korsika ilə birlikdə, Fransanın
Aralıq dənizində Britaniyanın hegemonluğuna qarşı dayanan qalası idi.
Jozefinanın uzun vaxtdan bəri gözlənilən gəlişi onun kampaniyasının arasını
qısa müddətə kəsdi. O, ancaq yenicə vaxt tapmışdı ki, xanımını Milan cəmiyyətinə
təqdim etsin, bu vaxt general fon Vurmserin komandanlığı altında yeni Avstriya
ordusunun İtaliyaya daxil olması xəbərini aldı. O, müvəqqəti olaraq Mantuyanın
mühasirəsini götürdü. Şəhərin vəziyyətini yüngülləşdirmək Vormserin ilk məqsədi
idi. Bir sıra əməliyyatlardan sonra fransızlar Vurmser ordusunu bir səmərəli qüvvə
kimi darmadağın etdi, lakin Mantuyanın mühasirəsi bərpa olunana qədər onun
şəhərdə sığınacaq tapıb dirçəlməsinin qarşısını ala bilmədi. Avstriyalılar vəziyyəti
yenidən bərpa etmək üçün sonuncu cəhd etdilər. Onlar İtaliyaya baron Alvinktsinin
komandanlığı altında 60 min nəfərlik ordu göndərdi. Toqquşma Arkoli
yaxınlığında baş verdi. Döyüş üç gün – sentyabrın 15-dən 17-nə qədər çəkdi və
avstriyalıların geri çəkilməsi ilə nəticələndi. Onlar yaxşı qaydada Rivoli
istiqamətində gedirdilər, burada Bonapartın başçılığı altında yenidən onları
dayanmağa məcbur etdilər və yanvarın 14-də və 15-də onlarla döyüşə girdilər.
Nəticə isə avstriyalıların bütünlüklə qaçması oldu, onların itkiləri əsir
götürülmüşlərlə birlikdə 14 min nəfər təşkil etdi. Bir daha hücum edilməklə və
yaxından təqib olunmaqla, onlar Alpı aşmalı oldular, bu tezliklə Mantuyanın təslim
olması ilə nəticələndi və fransız kampaniyası 2 fevral 1797-ci ildə Lombardiyanın
işğal edilməsi ilə başa çatdı.
Özünə heç bir dincəlmək imkanı verməyən Bonapart 19 fevralda bağlanan
Tolentino müqaviləsi ilə Papalıq dövlətini məcbur etdi ki, Emiliya və Romanyanı
ona versin. Beləliklə o, Şimali İtaliyanın ağası oldu. Venetsiya şəhərlərinin Fransa
qarnizonlarına qarşı qiyam qaldırmasından faydalanaraq Venetsiya senatını
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fitnəkarlıqda ittiham etdi və bu şəhərlərdə Fransa üçün əlverişli olan inzibatçılıqlar
qurdu. Sonra o, Alp dağlarını keçərək birbaşa Avstriyaya hücum etdi və Vyanaya
istiqamət götürdü. Müqəddəs Roma imperiyasının sonuncu imperatoru II Frans
ers-hersoq Karl-Lüdovikin başçılığı altında 40 min nəfərlik qoşun göndərdi ki,
onun qabağını kəssin. Avstriya qoşunu çalışdı ki, vaxt qazansın və onları
Avstriyanın

mərkəzinə,

şirnikləndirsin.

Paytaxta

Vyananın
hücum

100

kilometrliyinə

edilsəydi,

Avstriya

qədər
hökuməti

irəliləməyə
asanlıqla

Macarıstanda sığınacaq tapacaq və vuruş adət olunmamış ərazidə və kampaniya qış
vaxtı keçsə, fransızlar onun başa çatmasını sonraya saxlamalı olacaqdılar. Bonapart
hücum etmək qərarına gəldi, avstriyalıları Nyumarktda və Untermarktda
vuruşmağa məcbur etdi. Qalib gəlməklə, ona təklif edilən sülhü qəbul etdi.
Direktoriya isə Vyanaya hücumun tərəfdarı idi, lakin o, sülh bağlamağa üstünlük
verdi. Direktoriyaya belə cavab vermişdi ki, imperiya zorlanmağa adət etmiş
qulluqçu qadına bənzəyir.
Əvvəlki müqavilələr 18 apreldə Lobanda imzalanmışdı, lakin Avstriya
Lombardiyanın itkisi ilə razılaşa bilmirdi. Beləliklə, Kampo-Formio müqaviləsinin
bağlanması vaxtı (17 oktyabr) gəlib çatdıqda Bonapart öz təşəbbüsü ilə
avstriyalılara təklif etdi ki, Lombardiyanın, Belçika və Reynlandın verilməsi
əvəzində o, Venetsiya ərazilərini güzəştə gedə bilər. İtaliyada, paytaxtı Milan olan
Sizalp Respublikasının (“Alpın arxasındakı” mənasını verir) yaradılması ilə və
bura Liquriya Respublikasının (paytaxtı Genuya) qoşulması ilə qalibiyyətli general
Fransaya qayıda bilərdi ki, Direktoriya onun düşmən dövlətlərlə bağladığı
müqavilələri ratifikasiya etsin. İtaliya kampaniyası hesabına Napoleon həm də
siyasi xadim kimi parladı. O, demək olar ki, möcüzə qaydasında qalib gəlirdi,
logistika igidliyini də göstərmişdi. İtaliyada o, hamını siyasətdə də udmuşdu. Ordu
da onu yeganə layiq olan sərkərdə hesab edirdi.
Paris heç də uzun müddət inqilab şəhəri olaraq qalmadı. İnqilab əslində
1794-cü ildə Robespyerin süqutu ilə başa çatmışdı. Mürtəce qüvvələr yenə baş
qaldırmış və burada yeni rejimin “şərəfinə” şübhə toxumu səpənlər var idi, onlar
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vətəndaş və mənəvi qarışıqlığın yeganə və sadə cavabını mütləq monarxiyada
görürdülər.
Direktoriyanın respublikaçıları mübarizə aparmaqla bu qərara gəldilər ki,
xilas üçün yeganə yol, dövlət çevrilişidir və yakobinçilərin köməyinə arxalanaraq
onlar Bonapartdan xahiş etdilər ki, İtaliyadan ən inanılmış adamlardan ibarət kiçik
dəstə göndərsin. 18 fruktadorda (4 sentyabr 1797-ci ildə) hökumət çevrilişi baş
tutdu və çevrilişdən sonra seçki keçirildi. Parisə Terror ab-havasını gətirən radikal
rejimin hakimiyyəti beləliklə bütünlüklə başa çatdı. Çünki Terrora bilavasitə son
qoyulduqdan sonra qısa müddətə gilyotina edamı ləğv edilsə də, bu, Qvianaya,
“cəhənnəmin kandarına” sürgünlə əvəz olunmuşdu.
Belə vəziyyətdə olan Parisə Bonapart 5 dekabr 1797-ci ildə döndü. Burada
o, qalib təntənəsi ilə qəbul edildi və Kampo-Formio müqaviləsinin hökumət
tərəfindən rəsmən tanınması ilə generalın həm hərbi, həm də siyasi səviyyələrdə
hərəkətlərinə şərait yaradıldı. Həm də, Direktoriya ona Böyük Britaniyaya
müdaxilə edəcək ekspedisiya korpusuna komandanlıq vəzifəsini təklif etdi, lakin
Bonapart Taleyranın məsləhəti ilə bu təklifi rədd etdi. Şərqdəki vəziyyətlə tanış
olduğuna görə o, Aralıq dənizində yalnız Maltaya və bir də Misirə sahib olmaq
yolu ilə Britaniyanın Hindistanla ticarətini dayandırmaqdan ötəri ekspedisiya təşkil
etməyi təklif etdi. Direktoriya onun bu təklifini razılıqla qəbul etdi, bu yolla ondan
yaxasını qurtarmaq istəyirdi.
54 min nəfər güclü adamlardan ibarət ekspedisiya Tulonda toplandı və
Bonapartın xahişi ilə onlara elmi və tarixi xarakterli tədqiqatlar aparmaq üçün bir
sıra akademiklər qoşuldu. 19 mart 1798-ci ildə 180 gəmidən ibarət olan donanma
lövbərlərini qaldırıb naməlum mənzilə yol aldı. Onlar fransızları gözləyən Nelson
donanmasının yanından gözə çarpmadan keçib getdilər, çünki məxfilik qorunub
saxlanmışdı və hər bir adam güman edirdi ki, onlar Gibraltar boğazını keçməyə
cəhd edəcəklər ki, Britaniya adalarına çatsınlar. İyunun 9-da fransızlar Maltaya
gəlib, adanı heç bir çətinlik çəkmədən tutdular. Buna görə onlar əksəriyyəti fransız
mənşəli olan Müqəddəs İoann rıtsarlarının köməyinə minnətdar olmalı idilər.
Adanın inzibatçılığını yenidən qurmağa sərf edilən bir həftədən sonra, bu vaxt həm
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də etdikləri köməyə görə minnətdarlıq əlaməti olaraq, rıtsarlara ömürlük əlverişli
gəlir təyin edildi, Bonapart Aleksandriyaya tərəf üzməyə başladı. O, şəhərə
dənizdən hücum etmədi, çünki Nelson donanmasının hökmən gəlişi təhlükəsi
mövcud idi. Donanma tutqun duman olduğundan gecə görünmədən keçib Krit
adası tərəfə üzürdü. Bonapart gecə yarısı səhralıq sahildə 5 min piyadanı gəmidən
düşürtdü və özünü şəhərin ağası etdi. O, öz arxasını möhkəmləndirmək üçün
şəhərdə nüfuz sahibi olan ərəblərlə müqavilə bağladı. Bu vaxt o, Quranı bilməsi ilə
ərəb kübarlarını heyrətləndirdi. Müsəlmanların müqəddəs kitabını isə o, hazırkı
dəniz səfəri vaxtı oxuyub öyrənmişdi. Sonra o, Qahirəyə tərəf səhranı keçməyi qət
etdi. Qızmar istidə ekspedisiya susuzluqdan, həşəratların hücumundan və məmlük
süvarilərinin həmlələrindən əzab çəkirdi. Axırda paytaxtın konturları göründü və
onlar 23 iyulda şəhərə girdilər.
Parisdən gələn xəbərlər də yaxşı deyildi. Jozefinanın yeni məşuqu meydana
gəlmişdi. Bonapart özünü, onu başa düşən gənc qadın Polina Furesin ağuşunda
ovundururdu. Özünə varis qazanmaq arzusu ilə o, arvadını boşamaq barədə
düşünürdü, lakin Jozefinanın göz yaşları və paytaxtdan gələn etirazlar onu bu az
müddət yaşayan ideyadan imtina etməyə sövq etdi. Hərbi şərait də olduqca pis idi.
Hava pis olduğundan Aleksandriya yaxınlığındakı Abukirdə dayanan fransız
donanmasının yerini öyrənən Nelson hücum etməyə tələsdi. Qüvvələr demək olar
ki, bərabər idi. Lakin hər iki donanmanın komandalarının ruhən hazırlığı və
intizamı, hər şeydən əvvəl Nelsonun yüksək komandanlıq qabiliyyəti döyüşün
nəticəsini həll etdi. İyunun 3-nün bütün günü və gecəsi davam edən döyüş yalnız
fransız flaqman gəmisi batırıldıqda sona yaxınlaşdı. Yalnız iki gəmi qaçıb özünü
xilas edə bildi. Britaniyalılar xeyli az adam və gəmi itkisi verməklə yanaşı, fransız
donanmasının bütün gəmilərini əsir götürdü. Bonapart bu məğlubiyyətdən sonra
tezliklə belə bir fikrə gəldi ki, onun işğalları əbəs imiş. Fransız ordusu təcrid
olunmuşdu, özünü ərzaqla təmin edə bilmirdi. Fransız donanması Abukirdə
admiral Nelson tərəfindən darmadağın edildikdən sonra Napoleon demişdi: “Ya
biz burada məhv olacağıq, ya da buradan əcdadlarımız kimi böyük qalib tək
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çıxacağıq”. Abukirdən sonra Napoleonu “öz işğalının dustağı” adlandırırdılar,
çünki oradan çıxmağın özü də çətin idi.
Oktyabrın 16-da Qahirədə qiyam baş verdi, əlində silah tutulanları edam
etməklə qiyama nəzarəti götürmək mümkün oldu. Türklərin Misiri yenidən işğal
etmək üçün əks-hücum planlaşdırdığını öyrəndikdən sonra Bonapart onlara
yaxınlaşmaq və ilk hücum etmək qərarına gəldi. 17 min adamla o, Sinay səhrasını
keçib Qəzza və Yaffanı tutdu. O, bütün dustaqları edam etdirdi. O, bu dustaqları nə
Qahirəyə göndərə bildi, nə də özü ilə götürdü, çünki öz ordusunun qarşılaşdığı
ərzaq çatışmamazlığını həll etməkdə çətinlik çəkirdi.
Buna baxmayaraq, Qəzzaya hələ çatmamış o, gözlənilmədən əl-Ərişin
müdafiəsinin canlanması ilə xeyli gecikməli oldu. Nəticədə ser Uilyam Sidney
Smitin başçılığı altında ingilis eskadronu Akraya 15 martda, Bonapartdan üç gün
əvvəl gəlib çıxdı. Bu vaxt kommandor Smit və mühacir fransız mühəndisi
polkovnik Felipe Bonapart qüvvələri üçün nəzərdə tutulan mühasirə toplarını ələ
keçirib, şəhərin müdafiəsinə hazırlaşdılar. 15 apreldə Tabor dağında aparılan və
uğurla həyata keçirilən döyüşdə fransızlar türklərin Dəməşq ordusunu qaçmağa
məcbur etdilər. Türklər 35 min adam itirmişdi, fransızların isə itkisi cəmi iki nəfər
idi. Müdafiəçilərin əlinə keçmiş ağır artilleriyasını itirən Bonapart məcbur oldu ki,
iki ay davam edən mühasirəni götürsün və Misirə geri çəkilsin. Hər gün on bir
saatlıq yol qət edilməklə onlar 500 kilometrlik məsafəni 26 günə başa çatdırdılar.
General öz qərargahı ilə dəstənin başında piyada addımlayırdı və öz əsgərləri ilə
bütün çətinlikləri bölüşürdü. Fransızlar artıq bir daha düşməndən götürülmüş
ştandartlarla, qazanılmış zəfərlə Qahirəyə daxil oldu və əsir götürülmüş zabitləri
parada çıxmağa məcbur etdilər.
25 iyulda türklərin Abukirdə güclü hücumu Bonapart tərəfindən dəf edildi,
lakin o, ingilis qəzetlərindən öyrəndi ki, İtaliyada yeni koalisiya yenidən qalib
gəlmiş və fransızlar Reyndən qovulmuş, onun əvvəlki qələbələri ilə tikilmiş kövrək
bina xırda hissələrə parçalanmışdır. Elə bu vaxt mayın sonunda Direktoriyanın ona
göndərdiyi əmr gəlib çıxdı, bu əmr əsasında Bonapart nəhayət geri, Parisə dönə
bilərdi. Nildəki döyüşdən salamat qalmış iki freqatda o, sıx dumanın və öz bəxtinin

285

hesabına Nelsonun müşahidə aparan donanmasının yanından keçib getdi və
oktyabrın 9-da Fransa sahilində torpağa ayaq basdı. Onun arxasında demoralizə
olmuş ordunun qalıqları qalmışdı. Döyüşçülərin ümid etdiyi vəziyyətlərinin
yüngülləşməsi və xidmət üçün verilməli haqq heç vaxt gəlib çıxmayacaqdı. Liderə
layiq olmayan bu qaçışına isə öz gözündə yalnız hakimiyyəti ələ keçirmək üçün
vaxtın gəlib çatmasını bilmək istəyi ilə haqq qazandıra bilərdi.
Fransada

İnqilab

tərəfindən

doğulan

respublikanın

parçalanması

Direktoriyanın süqutuna gətirib çıxardı. Fransa xaos vəziyyətində idi. Napoleon
Fransaya qayıtdı, Myurat və başqaları da ona qoşulub geri dönmüşdü. Napoleonun
Misirdən getməsi ingilislər üçün faydalı idi, çünki o, qalsaydı, Misiri nə ingilislər,
nə də osmanlılar fransız ordusundan təmizləyə bilməzdilər. Əslində Napoleon
Misirdə iflasa uğradı, lakin başqa şəkildə təbliğat aparılırdı. Başqa bir cəhət də
qeyd edilməlidir. Napoleon Misirə çoxlu alimlər aparmışdı, onlar tarixi abidələri
öyrənirdilər, dünyanın heç yerində belə çox sayda abidələr olmamışdı.
Direktoriya artıq Fransanın özündə şəraitə nəzarət edə, beynəlxalq səviyyədə
möhkəm olmayan vəziyyətini belə qoruya bilmirdi. İtaliyanın işğalı elə sürətli
getdi ki, konsolidasiya üçün vaxt kifayət deyildi. O, qarətçiliyin və “könüllü
təzminatın” ağır psixoloji effektini lazımınca qiymətləndirmədiyindən, hədiyyələri
inqilabi ideallar pərdəsi altında gizlədirdi.
Malta və Misirə ekspedisiyalardan sonra Böyük Britaniya vurduğu zərbədən
qürur hissi keçirirdi və o, qeyri-adi enerji ilə hərəkət edirdi. Rusiya və Avstriya
şərqdə Polşanın parçalanmasından öz mövqelərini dəyişdirməyə başladı və
Qərbdəki legitim hökmdarların acı şikayətlərinə həmrəylik göatərməyə meyl etdi.
Bu hökmdarlar inqilab tərəfindən devrilmişdi və özlərinin “ilahi hüquqlarının”
yenidən bərpa edilməsini xahiş edirdilər. Qısası, Misir ekspedisiyası bütün Avropa
üçün qisas almaq üçün arzu olunan imkan yaratmışdı. Bonapart fransız ordusunun
ən yaxşı elementini təmsil edirdi. Nildəki döyüşdən sonra daha əhəmiyyətli olanı o
idi ki, bu ordu Misirdə hərəkətsiz idi və Misirdəki mübarizədə özünü nümayiş
etdirmək iqtidarında deyildi.
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Rusiya çarı I Pavel, o, anası II Yekaterina 1796-cı ildə qəflətən vəfat
etdikdən sonra taxt-taca yiyələnmişdi, bir sıra təşəbbüslərlə çıxış etdi. Suveren
Malta ordeninə Böyük müəllim təyin olunan I Pavel fransızların Aralıq dənizinin
əsəb mərkəzi olan adadan qovulmasına başladı və Neapol kralı IV Ferdinanda öz
hərbi köməyini təklif etdi. Kral itirilmiş ərazilərini yenidən qaytara bilərdi.
Beləliklə, çar Aralıq dənizindəki bir sıra dostluq münasibəti bəsləyən bazalarda –
Maltada, Neapolda və Misirdəki Aleksandriyada Rusiya donanmasına təminat
axtarırdı. Böyük Pyotrdan başlayaraq bütün çarlar Rusiyanı Aralıq dənizi dövləti
etmək barədəki öz köhnə arzularını həyata keçirmək istəyirdi. İngilis-Rusiya
alyansı 1798-ci ilin 29 dekabrında imzalandı. 1799-cu ilin martında Reyn
istiqamətində irəliləyən Rusiya qoşunları üçün sərbəst keçidə icazə verdi. Fransa o
saatca Avstriyaya müharibə elan etdi və İkinci Koalisiyanın dövlətləri ilə
düşmənçilik mövqeyinə keçdi. Bu koalisiyaya isə Avstriya, Türkiyə, Neapol,
Portuqaliya və Böyük Britaniya daxil idi.
Bu bədbəxtlik idi. Birdən aydın oldu ki, Direktoriya tezliklə pis təmin
olunmuş qoşun birləşmələrini effektiv orduya çevirmək zərurətini başa düşmür. Bu
hökumətin

üzvləri

qətiyyətlilik

göstərmirdilər.

1793-cü

ildəki

inqilabın

başlanğıcındakı intizam və həvəs hesabına bir çox çətinliklərə baxmayaraq,
respublika orduları bir sıra parlaq qələbələr qazanmışdı.
Pyemontda və Toskanadakı bir sıra uğurlar, Romanı yenidən işğal edən
neapollu IV Ferdinanda qarşı əks-hücumun yaxşı nəticəsi, İsveçrədəki Massenanın
qələbələri süquta gəlib çıxdı. Rus generalı Aleksandr Suvorovun komandanlıq
etdiyi rus və Avstriya ordusu Bonapart tərəfindən 1796-cı və 1797-ci illərdə işğal
edilmiş şəhərləri bir-birinin ardınca azad edirdi. Sonra o, Romaya və Parfenon
Respublikasının yaradıldığı Neapola yürüş etdi, Trebiya çayı yaxınlığında bir sıra
hərəkətlərlə qarşılaşdı, buraya gəlib çıxmış fransız qoşunları onun irəliyə doğru
hərəkətinə mane olmağa cəhd etdi (17-19 iyul 1799-cu ildə). Parfenon
Respublikası süqut etdi və Neapola qayıdan IV Ferdinand vətənpərvərlər
tərəfindən öldürüldü. Müxtəlif fransız ordularındakı qüvvələr bütün İtaliyaya
yayılmışdı, general Juber son döyüş üçün onları yenidən qruplaşdırdı. 15 avqustda

287

Novidə o, ümidsiz döyüşə girdi və bu vuruş məğlubiyyətlə nəticələndi. Fransanın
cənub sərhədləri indi müdafiəsiz idi.
Tədricən fransızlara qorxu hakim kəsilirdi, qiyamlar baş verirdi, xüsusən
Vandeyada və Belçikada iri qiyamlar oldu, burada hərbi xidmətə çağırılanlar vergi
yığanlara qarşı qiyam qaldırmışdı. Konsullar və Direktoriya uzun müddət fəaliyyət
göstərə bilmədi, hökumət özü də bu vəziyyətdə idi, hakimiyyət vasitələrindən
məhrum edilmişdi, tez-tez büdrəyirdi. Napoleon Misirdən qayıdanda Direktoriya
tamamilə tənəzzülə uğramışdı və hakimiyyət onun əlinə düşməyə doğru gedirdi.
Direktoriyanın beş üzvü bir-birləri ilə yola getmirdi. Onların içərisində əsas adam
Barras idi. Direktoriya həmçinin 500-lər Şurası ilə əməkdaşlıq edə bilmirdi. Fuşe
və Taleyran onun digər üzvü olan Sieyesin ətrafında idi. Axırıncı deyirdi ki,
“onlara şpaqa lazımdır”, başqa sözlə, hakimiyyəti ələ götürəcək generala ehtiyac
vardır. Ona xəbər verdilər ki, Napoleon Misirdən qayıtmışdır və o, tezliklə Sieyesə
qoşuldu. Sieyesin ideyası həyata keçirilə bilərdi və 1799-cu ilin 18 bryumerində
buna yol açılırdı.
Hökuməti xilas etmək üçün eks-abbat Sieyesə müraciət edildi, o, on il əvvəl
elan etmişdi ki, Üçüncü Silk millətin ali təcəssümüdür, beləliklə İnqilabın
başlanğıcının ideoloji səviyyəsini müəyyən etmişdi. Sieyes təklifi qəbul etdi və
Ryubenin tezliklə vəzifədən azad edilməsini tələb etdi. Direktoriyanın digər üç
üzvü öz yerlərini yakobinçilərdən Qoyer, Molin və Dukoya verdilər.
Elə bil bir möcüzə ilə hərbi şərait də yaxşılaşdı, bu koalisiyanın özəyindəki
narazılıqların artması ilə əlaqədar idi. Digər tərəfdən bu rusiyalıları Tsürix yanında
dayandırmış general Massenanın cəhdlərinin nəticəsi idi. Sonralar Hollandiyada
uğur qazanıldı, bu generallara qayda-qanunu bərpa etmək tapşırığı verilməklə,
onlara etimad göstərilməsi hesabına həll edildi. Şübhəsiz ki, Bonapart geri dönəndə
yaxşı general olmaqdan uzaq idi. Qoyer onun direktor olması barədəki xahişini
Konstitusiyaya görə gənc olması bəhanəsi ilə rədd etdi. Açıqca görünürdü ki,
Fransa yeni konstitusiyaya möhtacdır.
Sieyes öz razılığını verdi. O, artıq öz ağlında yeni konstitusiyanın planını
cızmışdı və buna inandırılmışdı ki, generala bunu həyata keçirmək üçün kömək
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etməlidir. Lakin o, həm də Bonaparta sonrakı dövrlərdə nəzarət etmək imkanı
barədə bir sıra qanuni şübhələrə malik idi. Generalın Fransaya dönməsinə görə
bütün ölkədə sevinc nümayiş etdirilməsi barədəki xəbərlər onu daha da
şübhələndirirdi. Qeyri-adi məsələ onda idi ki, əvvəlki günlərdə Bonapart tam fərqli
istiqamətlərdə fəaliyyət göstərirdi. O, özünün şəxsi həyatı ilə məşğul idi. O,
Jozefinaya qarşı öz münasibətinin necə olmasını həll etməli idi. O, Misirdə olan
vaxt arvadı onun Malmizondakı yeni iqamətgahında ona qarşı sədaqətsizlik
göstərmişdi. Bonapart isə bu vaxta qədər onu sevirdi və bu onun İtaliya ordusuna
komandanlığı öz üzərinə götürmək üçün xidmət yerinə gedəndə, Nitsadan
göndərdiyi müxtəlif məktublardan da aydın görünür. O, indi ya onu boşamağa sövq
edən qardaşlarına qulaq asmalı, ya da rusvayçılıqdan qaçmaq barədə məsləhət
verən Barrası eşitməli idi. Qalmaqal Barrasa görə hökmən siyasi oyunda şərəf
məsələsinə toxunacaq, onun ictimai imicinə öz təsirini göstərəcəkdir. İkinci qərar
axırda qəbul olundu, bütün ömrü boyu qızğın məhəbbətlə sevdiyi Jozefina ilə
barışmalı oldu. Onun evi məxfi danışıqlar keçirilməsi yeri oldu. O, təsadüfən
instituta Misir ekspedisiyasının elmi nəticələrini təqdim etmək üçün gələndə,
Sieyesin etimadını qazandı və yeni konstitusiyanı hazırlamaqda onun cəhdlərini
alqışladı.
Bonapart müxtəlif fraksiyalar arasında neytrallığını saxlayırdı. O, qardaşı
Lüsyenin 500-lər Şurasının prezidenti seçilməsi hesabına rəsmi cəhətdən heç vaxt
şuranın işində iştirak etməsə də, onun lap özəyində özü üçün platsdarm
hazırlayırdı. Bonapart qardaşını təlimatlandırdı ki, güclü yakobinçi azlığa özünü
çox yaxın tutsun. O, artıq Barrası açıq mübarizədən qaçmağa inandıran Taleyran,
Düko və ona dəstək verən bankirlər qrupu barədə arxayın idi.
1799-cu ilin noyabrında Parisi şayiələr doldurmuşdu. 18 bryumerdə
Napoleon başa düşdü ki, artıq meyvə yetişmişdir və onu qoparmaq lazımdır.
Direktoriyanın başlıca lideri olan Barras istefa verdi. Direktoriyanın hakimiyyətdə
olduğu dörd il ərzində onun beş üzvündən dördü tez-tez dəyişmişdi, Barras isə
daim onun tərkibində qalmağı bacarmışdı. Bu vaxt 500-lər Şurası Sen-Kluda
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toplaşmışdı. Napoleonun kiçik qardaşı, 500-lər Şurasının sədri Lyusyen
Napoleonun hakimiyyətə gəlməsində mühüm rol oynadı.
Yakobin qiyamı barədəki böyüyən şayiələr Köhnələri Tyülri sarayında
general Bonapartın yanında toplaşmağa sövq etdi ki, onlar konstitusiyanı himayə
və həyata keçirmək üçün zəruri olan bütün tədbirləri görsünlər. 9 noyabr 1799-cu
ildə baş verən bu hadisə tarixə 18 Bryumer İnqilabı adı altında məlumdur. Onlar öz
şuralarını – konsulatı yaratmağı qərara aldılar və 500-lər Şurası sabahısı günü SenKlu qəsrində yığışdı. Şura üzvləri bu əsassız müdaxiləyə qızğın etiraz etdilər.
Onlar hər bir üzvdən Konstitusiyaya sədaqət barədə yenidən and içməyi xahiş
etdilər. Sonra onlar öz təkliflərini diqtə etməkdə ləngidilər. Bonapart Köhnələri
təbliğ etmək imkanı axtarırdı, lakin onun Barras və Mulin əleyhinə aydın olmayan
və həyəcanlı ittihamları məclisi yalnız hiddətləndirirdi və məclis onun münaqişə
törədən arqumentlərini rədd etdi və o, “Rədd olsun tiran! Diktator!” qışqırıqları
altında öz adyutantı ilə qəsri tərk etdi. Sonra o, 500-lər Şurasında birbaşa onun
düşmənləri kimi tanınan adamlara qarşı çıxmağa cəhd etdi. Bu məclisdə etiraz
tufanını qaldırmaq üçün kifayət idi və onu qanundan kənar elan etmək barədə
səslər eşidilirdi. Beş il əvvəl belə tələblər Robespyerin boynunun vurulması ilə
nəticələnmişdi. Sədrlik edən Lüsyen bu təklifi səsə qoymaqdan imtina etdi və özü
qardaşını müdafiə etməyə başladı. Bütün bu vaxt ərzində Bonapart mühasirəyə
alınmışdı və daha çox hiddətlənmiş deputatlar onu sıxışdırırdılar. Belə bir vaxtda
öz qrenadyorları onu yarım-huşsuz vəziyyətdə binadan eşiyə çıxardı. O, ayıldı və
öz atına minib öz adamlarına müraciət etmək istədi, lakin yenidən həyəcanı ona
özünü ələ almaqda mane oldu. O, deməyə söz tapmırdı və cəsarəti onu yenidən
təhlükə altına qoymuşdu. O, oranjereya tərəfdən gələn Lüsyen tərəfindən xilas
edildi, öz atının belinə sıçrayıb qardaşının yanından çapdı və öz dəstəsinə belə
ümid verdi ki, hadisələr ona gətirib çıxaracaqdır ki, onlara ehtiyac duymağa səbəb
yaranacaqdır. O, bəyan etdi ki, Şura şirniklənmiş silahlı azlığın əlindədir və onlar
öz mandatından istifadə etməyin qarşısını alırlar və onları inandırdı ki, onun
arxasınca getsinlər və əgər onlar imtina etsələr, onları atacaqdır. Belə hədə jesti ilə
o, qılıncını çıxardı və onu öz qardaşının döşünə tərəf qaldırdı, and içdi ki, əgər
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qardaşı da fransız azadlığına ziyan vursa, onu öldürməyə hazırdır. Əsgərlər təbil
vuranlara tərəf atıldılar, onları Myuratın və Lefebrin qışqırtıları həvəsləndirirdi.
Onların coşduqlarını görən deputatların hamısı panikaya düşüb qaçmağa başladı,
yalnız Lüsyenin ardıcılları qalmışdı. Sonra Lüsyen ləngimədən digər məclisə gəldi
və burada faktlara öz izahatını verdi.
Köhnələr sonra Direktoriyanın “müvəqqəti konsulları” triumviratı ilə əvəz
edilməsinə qərar verdilər. Bu triumvirata Bonapart, Sieyes və Düko daxil idi. Onlar
buraxılmış 500-lər Şurasının yüz üzvündən özlərinə yeni parlament yaratdılar. Bu
parlament konsullara yeni konstitusiyanın hazırlanması vəzifəsini və bu dövrdə
Fransanın idarə edilməsini etibar etdi. 20 fevral 1800-cü ildə onlar axırıncı dəfə
əlavə vaxt götürdülər.
11

noyabr

1799-cu

ildə

Bonapart

Lüksemburq

sarayına

köçdü.

Direktoriyanın üzvləri olan digər iki konsul Sieyes və Düko artıq bu saraydan
iqamətgah kimi istifadə edirdilər. O, özü ilə arvadı Jozefinanı və onun iki uşağını –
Ejeni və Ortenziyanı götürdü. Bu uşaqları Jozefina əvvəlki əri, vikont Aleksandr de
Boharnedən doğmuşdu. Şuranın qalmış üzvləri toplaşdı və 12 noyabrda konsullar
Fransanın yenidən qurulmasını həyata keçirməyə başladılar.
Birinci sessiyada Düko sədrliyi Bonaparta təklif etdi, axırıncı kifayət
dərəcədə ağıllı hərəkət edərək Sieyesi narazı salmaq istəmədi və konsulların hər
birinin ardıcıl olaraq digərini əvəz etməklə, idarəyə başçılıq etməyi təklif etdi.
Sieyesin üzərinə yeni konstitusiyanın layihəsini hazırlamaq vəzifəsi düşdü və
Bonapart beləliklə idarə etmədə sərbəst meydana malik oldu. Birinci konsul seçilən
Napoleon əslində hər şeyi öz əlinə götürmüşdü, bütün məsələləri şəxsən özü həll
edirdi. Ancaq o vaxtlar hələ “Napoleon hakimiyyəti” sözləri yox idi. Bonapart 18
bryumerdən sonra vahid hökmdara, Fransanın ağasına çevrilmişdi. 1802-ci ildə isə
ömürlük bu hüquqa yiyələndi. Taleyran xarici işlər naziri, Fuşe polis naziri oldu.
Napoleon Tyulri sarayına köçdü.
Tezliklə o, burjuaziya ilə barışmaq yollarını aradı, çünki onların iqtisadi
fərasətinə böyük ümid bəsləyirdi. Doğrudan da onların həyata keçirdiyi bir sıra
tədbirlər onun üçün əlverişli idi. O, öz hərbi formasını soyunub sərbəst burjua
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paltarını geyinməyə başladı. O, Avstriya və Böyük Britaniya ilə sülh bağlamaq,
iqtisadi meydanda Fransanı möhkəmləndirmək niyyətini elan etdi. O, vaxtilə
Direktoriyanın müəyyən səviyyədən yuxarı olan gəlirləri müsadirə edilməsini tələb
edən dekreti ləğv etdi. O, Vandeya katolikləri ilə sülh bağlamaq yolu ilə dini
mübarizələrə də son qoydu. O, bir sıra mühacirləri sürgündən geri çağırdı və
onların vətəndaş hüquqlarını bərpa etdi. O, parçalanma atmosferini qoruyub
saxlayan fraksiya bayramlarına son qoydu. Beləliklə, XVI Luinin edam
edilməsinin ildönümünə, jirondistlərin qanundan kənar elan edilməsinə və
Robespyerin süqutuna həsr olunmuş bayramlar qadağan edildi. Faktiki olaraq o,
çalışırdı ki, özünü partiyalardan yuxarıda dayanan adam kimi göstərsin və ictimai
rəyi inandırmağı çox yaxşı bacarırdı. Çox tezliklə Sieyes öz işini başa çatdırdı və
“VIII il Konstitusiyasını” ortaya qoydu. Köhnə dövlət xadimi hökumətdə etibarını
itirmişdi. Keçmişin analizi onu belə nəticəyə gətirib çıxardı ki, heç bir konstitusiya
cahil pis məlumatlanmış kütlənin hissi reaksiyasına əsaslana bilməz. Belə təsvir
fransız xalqının əksəriyyətinə aid idi, çünki yüksək maarifin olmamasından və
mətbuatın qərəzli meylindən meydana gəlirdi. Digər tərəfdən o, despotik
hökumətin qurulması təhlükəsindən yayınmaq istəyirdi. Onun işi siyasi fəlsəfənin
bir ibrətamiz kəlməsində cəmlənə bilərdi: “Aşağıda etibar, yuxarıda hakimiyyət”.
Bonapart təbii razılıqla qarşılaşdı, lakin o, demokratiyanı heç də uzun müddətə
xoşlamadı.
Yazılı Konstitusiya Napoleonun icad etdiyi populyar mandat almalı idi,
bunun üçün ona razılıq verilməsi ümumi referendumun və ya plebistsitin ixtiyarına
buraxıldı. Səslər ya razılıq əlaməti olacaq, ya da heç nə alınmayacaqdı.
Referendumun səsvermə nəticələri elan edilərkən 3.011.007 səsin Konstitusiyanın
lehinə, 1.562 səsin əleyhinə verildiyi məlum oldu.
Yeni Konstitusiya yaxşı tanınmış parlament institutları təsis etdi. İnqilabın
yaratdığı fraksiyaların süqutu ilə sülh yarandı. Bonapart ümumi amnistiya təklif
etdi və bütün siyasi rənglərdən olan sürgünləri, ilk kübar mühacirlərindən tutmuş
qaçqınlaradək, respublika dövlət çevrilişləri tərəfindən sürgün edilənlərədək
hamını geri, Fransaya qayıtmağa dəvət etdi. Onların hamısından bircə şeyi – onun
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üçün işləməyi və bir-biri ilə mübahisələri kəsməyi tələb edirdi. Bütün cəbhələrdən
olan ağıllı adamlar toplandı, onun ikinci konsulu Jan-Jak Kambaseres Terrorun
kral qatili idi, üçüncü konsulu Şarl Lebran hələ XV Lui dövründə saray
torpaqlarının baş inspektoru işləmişdi, polis naziri təyin edilən Fuşe 1793-cü ildə
ekstremist terrorist olmuşdu və Robespyerin devrilməsi üçün çox iş görmüşdü,
inqilabdan əvvəl isə o, farmakologiya professoru olmuşdu. Taleyran xarici işlər
naziri oldu, o, Terror dövründə Amerika Birləşmiş Ştatlarında olmaqla ölkəsindəki
hadisələrdən təcrid olmuşdu. Onun siyasi əqidəsinə gəldikdə o, konstitusional
monarxiya tərəfdarı idi.
Hökumətin yeni sistemi altında 25 yaşdan yuxarı olan vətəndaşların hamısı
demokratik qaydada öz munitsipal, departament (vilayət) və milli təmsilçilərini
seçməli idi. İbrətamiz kəlməni praktiki dilə tərcümə etmənin şəhadəti kimi bu
təmsilçilər, təşkilatlarının içərisindəki bütün vəzifə sahibləri mərkəzi hökumət
tərəfindən namizəd göstərilməli idi. Bu dövlət başçısının özü tərəfindən irəli
sürülmüş 25 üzvdən ibarət Dövlət Şurası olmalı idi. Şura qanunvericilik
layihələrini hazırlayıb yüz üzvü olan Tribunata təhvil verməli idi. Tribunatın isə
vəzifəsi 300 nəfərlik qanunvericilər orqanı tərəfindən ratifikasiya və ya rədd
edilməzdən əvvəl onun məzmununu və tətbiq metodlarını müzakirə etmək idi. 80
üzvü olan senatın vəzifəsi isə tribunları və qanunvericiləri seçmək, milli səviyyədə
“kübarlar” arasından yeni senatorlar müəyyən etmək və dövlət başçısının birbaşa
özü tərəfindən irəli sürülmüş senatorluğa namizədlik ilə razılaşmalı idi. Sonuncu
Baş Seçici titulunu aldı. Titul və hakimiyyətlər Bonapartın xoşuna gəlmirdi, çünki
o, dövlət başçısının rolunun təmiz təmsilçi səlahiyyətləri ilə məhdudlaşdırılmasına
olduqca pis baxırdı. Öz düşüncəsinə görə o, özünün istədiyi kimi hərəkət etməklə
sərbəst olacaqdı, hər şeydən əvvəl özünün mühakimə etdiyi kimi əməkdaşlarını
seçəcək, beləliklə sadəcə milli “kübarlardan” seçmək qaydasına məhəl
qoymayacaqdı. Üstəlik onun özünə “Birinci Konsul” titulu xoş gəldi, bu Roma
modelinə uyğun idi. Axı Roma Respublikasının icra hakimiyyətinə konsullar (iki
konsul) başçılıq edirdi. Onun əlavələri və düzəlişləri monarxiya tipindəki hökumət
qurulmasına açıq meyli göstərirdi, bu isə keçmişə qayıdış əlaməti olacaqdı.
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Sieyes və Roje Düko öz istefaları ilə razılaşdılar. 12 dekabr 1799-cu ildə
onları Kambaseres və Lebran əvəz etdi. Kambaseres sonralar Napoleon
Kodeksinin tərtib edilməsində mühüm rol oynayacaqdır. Lebran isə əlamətdar
qaydada ölkə maliyyəsini yenidən qurmuşdu. Hökumətin birinci ili ərzində
Bonapart Konstitusiyaya hörmətlə yanaşırdı, öz təkliflərini Şura tərəfindən
yoxlanılmasına tabe edirdi, tənqidi və əks arqumentləri qəbul edirdi, problemləri
analiz etmək üçün öyrənir və onları həll edirdi. O, həmçinin inzibatçılığa maraq
göstərirdi, portfelləri özünün səkkiz nazirliyi arasında bölüşdürdü, onların
rəhbərliyinə isə siyasi rənglərinə fikir vermədən daha bacarıqlı adamlar cəlb
edilirdi.
Dövlətin əsas quruluşu kommunalar və ya munisipalitetlər idi. Yeni
administrasiya üçün onların köhnə hakimiyyətlərini bərpa etmək olduqca çətin idi.
Faktiki olaraq müxtəlif inqilabi hökumətlər bütün inzibati formaları özlərinə
uyğunlaşdırmışdılar, onların mandatları köhnə feodal təşkilatının birbaşa davamı
kimi hesab olunurdu. Ayrı-seçkilik qoyulmayan vergi və soyğunçuluq iri
addımlarla irəliləyirdi və görünməmiş borclar yığılmışdı.
Bonapartın kommuna özünüidarəsini möhkəmləndirmək niyyəti yox idi və
o, vəzifə ierarxiyası yaratdı – prefektlər, subprefektlər, sindikatlar. Bunlar isə
birbaşa Daxili İşlər Nazirliyinə tabe olurdu. Bununla o, qüvvətli dövlət aparatı
yaratdı və bu aparat o qədər də demokratik deyildi, lakin elə səmərəli idi ki, onun
nümunələri sonrakı monarxist və ya respublika rejimləri tərəfindən istifadə edildi,
hətta bizim dövrümüzdə də onun çoxlu elementlərinə, oxşarlıqlarına rast gəlirik.
Lebranın məsləhəti ilə Bonapart ictimai maliyyənin yenidən qurulmasını
Martin-Mişel Qodinə həvalə etdi. O, Direktoriya vaxtında eyni vəzifədən imtina
etdiyinə, şərəf və düzgün mövqeyinə görə möhkəm nüfuz qazanmışdı. Yeni naziri
cəlb etməyin hesabına götürülən pul borcları tezliklə dövlətə təqdim edildi, bu
pullar hərbi büdcə də daxil olmaqla inzibati məsrəflərə xərcləndi. Hərbi büdcə isə
birinci növbədə Bonapartın mənafeyinə xidmət edirdi. Vergilərin müəyyən
edilməsi və yığılması hüququ mərkəzləşdi, yerli hakimiyyətlərin eybəcər
korrupsiyası yoxa çıxdı. Qodin bütün müxtəlif maliyyə təşkilatlarının bir vahid
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Fransa bankında birləşdirilməsi barədə gözəl ideyaya malik idi. Bu bank aksiyalar
buraxmaqla özünü maliyyələşdirəcək, pul sikkəsi buraxmaq səlahiyyətinə malik
olacaq və ona dövlət tərəfindən, maliyyə naziri Barbi-Marboya etibar edilmiş
administrasiya tərəfindən nəzarət ediləcəkdi. İnqilab dövründə öz bacarığını sübuta
yetirmiş Fuşe polis naziri təyin edildi. Bonapart onun fəaliyyətinin nəticələrini
qiymətləndirirdi, Fuşenin istifadə etdiyi metodları isə ictimai qaydada bəyənə
bilmirdi. Buna baxmayaraq Bonapart heç vaxt ona bütünlüklə etibar etməmişdi,
digər vəzifələri içərisində polis nazirinin casuslar və məlumat verənlər şəbəkəsi
saxlaması ona göz qoymağı olduqca vacib edirdi. VIII il Konstitusiyası və
Bonapartın hakimiyyəti öz əlində cəmləşdirməsi hər iki tərəfdən – həm hərbçilər,
həm də mülki işçilər tərəfindən tənqidə məruz qalırdı, lakin o, dəstəyinə möhtac
olduğu adamları qiymətləndirir və onlara üstünlük verirdi. Andre Josse Abrimal
ədliyyə naziri, Denis Dekre dənizçilik naziri, Taleyran isə xarici işlər naziri təyin
edildi. Taleyran daim öz şəxsi mənafeyinə uyğun hərəkət etsə də, qeyri-adi
dərəcədə bacarıqlı və fərasətli adam idi. General Bertye müdafiə naziri vəzifəsini
aldı, Moro Reyn ordusunun komandanı, Makdonald ehtiyat ordusunun, Massena
isə İtaliya ordusunun komandanı oldu.
Yakobinçilər Konstitusiyaya, burjuaziyaya gülünc qaydada təslim olmaq
kimi baxırdılar, lakin onlar heç də uzun müddət qorxu törətmək qüdrətində
olmadılar.

Katoliklər

kilsə

mülkiyyətinin

müsadirəsinin

qanuniləşməsini

bəyənmirdilər, royalistlərin isə bərpa imkanı getdikcə daha çox qeyri-müəyyənliyə
düşürdü. Onlar qəzetlərin əksəriyyətinə nəzarət etdikcə, güclü etiraz kampaniyaları
təşkil edirdilər. Bonapart Fransada nəşr edilən mətbuatın 74 prinsipial qəzetindən
60-nı qadağan etdi və “Le Moniteur” – “Monitor” qəzeti hökumətin rəsmi orqanı
oldu. Madam de Stal Bonapartı “Fransa azadlığının qəbir qazanı” kimi təsvir
edirdi. O, buna belə cavab verdi ki, o, intizamsızların azadlığını dəfn etmişdir.
Faktiki olaraq kütlə onun tərəfində idi. Kəndlilər ona görə razı idilər ki, Bonapart
onların torpaq üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq etmişdi. Şəhərlərdə
sanklyuotlar o qədər də uzun müddətə inqilaba inanmadılar, lakin onlar döyüşçü
qəhrəmanın cadusunun təsiri altında idilər. Burada burjuaziyanın bu adamdan
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narazı qala bilməsi üçün heç nə yox idi, çünki o, özünü mülkiyyətin və azad
sahibkarlığın himayəçisi elan etmişdi. 19 fevralda Bonapart böyük dəbdəbə və
mərasimlə ailəsi ilə birlikdə kral sarayı olan Tyulridə məskunlaşdı. Böyük
qalareyanı bəzəmək və özünün böyük “nəsil” şəcərəsinə məxsusluğunu vermək
üçün qardaşı Lüsyendən xahiş etdi ki, sarayı qəhrəmanların heykəlləri ilə
doldursun, onların arasında Aleksandrın, Sezarın, Kondenin və Malboronun
heykəlləri var idi.
General Bonapartın gözlədiyi, can atdığı imkan gəlib çıxmışdı. O, tarixi
dövrün çağırışına cavab vermək qabiliyyətində idi. Hakimiyyətin ələ keçirilməsi
onda hələ tələb olunmamış bir sıra istedadları da üzə çıxardı. İndi o, öz parlayan
“ulduzunun” arxasınca getməli idi. Onun qeyri-adi intellekt qabiliyyətinə malik
olmasını hətta düşmənləri də inkar edə bilmir. O, bu fövqəltəbii qabiliyyətini
onunla əlaqədə olan bütün adamlara təlqin edə bilirdi. Bu məsələlərdə o, müəyyən
prinsiplər də müəyyən etmişdi və deyirdi ki, “əgər sən otaqda ən qabiliyyətli adam
olduğunu bilmirsənsə, danışma”. Öz ögey oğlunu İtaliyada vitse-kral təyin edərkən
ona məhz belə məsləhət vermişdi. Onun özünə gəldikdə isə belə də hərəkət edirdi,
dediklərinin çoxunu həyata keçirə bilirdi. Onun marağı ciddi mövzulara, tarixə,
hüquqa, hərb elminə, ictimai inzibatçılığa yönəlmişdi. Onun ağlı çox iti idi və daim
dəqiq qaydada olurdu. O, bir dəfə bəyan etmişdi ki, onun ağlı komoda bənzəyir, o,
istədikdə bu komodu açıb bağlaya bilir və bağlandıqda istənilən mövzunu unudur,
açıldıqda isə bütün lazım olan detalları ilə o, bu mövzunu tapırdı. Liderliyi ilə
bilikdə o, bütün böyük qabiliyyətlərə malik idi. Öz ardıcılını, arxasınca gedən
adamı o, elə bil ki, kor və əsir edə bilirdi. Həmin dövrlərin ən məşhur adamları, o
cümlədən böyük alman bəstəkarı Bethoven, respublikanın kral qatilləri arasında
olan Lazar Karno ilk andan ona hörmətlə baxırdılar. Kəsik-kəsik nitqi, sürətli qərar
verməsi və qarşısına çıxan mürəkkəb problemləri tez qavraması isə adamların
etibarını alovlandırırdı. O, fransızların on il ərzində axtardığı adam təsiri
bağışlayırdı. Böyük Fridrix və II İosifin tutqun gördüklərini də o, aydın görürdü və
anlayırdı ki, hökumət bütün milləti təmsil etdikdə, onun hakimiyyəti güclü olur.
Ona hakim kəsilən bu düşüncə sonra həyatda öz reallığını tapmalı oldu.
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Napoleon birbaşa olmasa da Fransa İnqilabının məhsulu idi. O, hər bir şeyi
lazım olan yerində və lazım olan vaxtında etməklə özü də tarixin yaradıcısı rolunda
çıxış edirdi. İnqilabdan sonrakı Fransa onun zəkasının döyüş meydanına
çevrilmişdi. İnqilabın qırıb atdığı buxovlar ona həm də nəhayətsiz fəaliyyət məkanı
bəxş etmişdi.
1813-1815-ci illərdə Prussiya ordusunun qərargah rəisi olmuş feld-marşal
Avqust Vilhelm fon Qneyzenau fransız ideyalarından ilhamlanaraq yazırdı:
“İnqilab Fransada bütün qüvvələri oyatdı və onların hər birinə fəaliyyət üçün
öz sferasını verdi. Qəhrəmanlar orduya başçılığa qalxdı. Dövlət xadimləri
inzibatçılıqda yüksək mövqelərə qalxdı. Millətin bətnində inkişaf etməmiş və
istifadə edilməmiş gör neçə nəhayətsiz qüvvələr yatıb qalmışdı. Minlərlə kökslərdə
böyük

dühalar

yaşayırmış,

lakin

onların

aşağı

şəraitləri

bu

istedadın

çiçəklənməsinin qarşısını alırmış... Əgər digər dövlətlər keçmiş hakimiyyət
tarazlığını qurmağı arzu edirlərsə, onlar həmin bu resursları açmalı və istifadə
etməlidirlər”. General Blyuxerin ordusunda qərargah rəisi kimi Napoleonun
Vaterloo məğlubiyyətinə öz töhfəsini vermiş Prussiya zabiti İnqilabın açdığı
imkanların böyüklüyünü və əhəmiyyətini olduqca düzgün qiymətləndirə bilmişdi.
Tarixçilərin şəhadətinə görə Napoleon ordusunun gücü təkcə Napoleonun
“hərbi dühasında” deyildi, həm də İnqilabın azad etdiyi kəndlilərdən öz mənşəyini
götürən zabitlərdə, komanda heyətində idi, onlar feodalizmə nifrət bəsləyirdilər.
Çəllək ustasının oğlu marşal Ney, at mehtərinin nəvəsi marşal Lann, yeməkxana
sahibinin oğlu marşal Myurat – bu göstərirdi ki, Napoleon ordusu xarakterinə görə
Azadlıq, Bərabərlik və Qardaşlıq naminə vuruşmağa hazırdır. Lakin imperator
Napoleon tiraniya metodları tətbiq etməyə başlamaqla, dünya ağalığı iddiasına
düşməklə həmin ordunun təbiətini xeyli dəyişdirdi. Marşallar Bertye, Davu,
Marmon, Massena və başqaları dvoryan titullarına və görünməmiş rentalara sahib
oldular. Ordunun inqilabi ruhu bütünlüklə itirildi.
Qayda-qanun yenidən bərpa olunanda və iqtisadi dirçəliş başlananda xarici
işlər məsələsinə diqqət yetirmək vəzifəsi qalırdı. Xalq sülh istəyirdi, lakin
Napoleon “təbii sərhədlərin” toxunulmamış qalması ilə razılaşırdı. İnqilabi işğallar
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və anneksiyalarla milli ərazi bu vaxt Reynin sol sahilinə uzanırdı və həmçinin
Belçikanı, İsveçrənin bir hissəsini, Nitsa və Savoyu əhatə edirdi. Onlara bu
yaxınlarda şərqdə və İtaliyada işğal edilmiş ərazilər, həmçinin Hollandiya əlavə
edilmişdi. Hər şeydən əvvəl Bonapart diplomatik həll yolunu tapmaq istəyirdi, ona
görə də İngiltərə kralı III Corca və avstriyalı II Fransa məktub yazdı. Gözlənildiyi
kimi hər iki monarx israr edirdi ki, hansısa bir danışıq üçün əvvəlinci şərt kimi
Burbonlar sülaləsi taxt-tacda bərpa edilsin. XVIII Lui taxt-tacın varisi olmaqla
Flandriyadakı Qentdə sürgündə idi, hətta 20 fevralda Bonaparta taxt-taca bərpa
edilmək üçün dəvət olunmaq barədəki xahişilə məktub yazmışdı. Napoleon öz
xarici rəqiblərini qan tökülməsindən qaçmaq üçün müharibədən imtina etməyə
çağırırdı. Lakin müttəfiqlər razılaşmadılar. Napoleon anladı ki, müharibəsiz
keçinmək olmayacaqdır. O, Fransa vətəndaşlarına müraciət etdi və ölkədə əsl
vətənpərvərlik ruhu qaldırdı. Onun sərəncamına 200 minlik yeni əsgər verildi,
bayrağı altına əlavə olaraq 30 min veteran gəldi. O, yeni italyan yürüşünü həyata
keçirməyi qərara aldı.
General Kleberin komandanlığı altında fransız ordusu Misiri tərk edərək
dirilmə möcüzəsi nümayiş etdirmişdi. Orduya qoşulmamışdan əvvəl Kleber
Strasburqda memar idi və qorxmaz generala çevrilmişdi. Baxmayaraq ki, fransızlar
sayca çox az idilər və ərzağın olmamasından demoralizə olunmuşdular, onlar
Heliopolisdə türk ordusunu əzdilər və Qahirədə onlara kömək gələcəyini
gözləyirdilər. Lakin Britaniyanın qoyduğu dəniz blokadasının nəticəsində Bonapart
onlara kömək göndərə bilmədi. İtaliyada isə qabiliyyətli baron fon Melasın əmri
altında olan Avstriya ordusu Milana çatdı və Bonapartın onun irəliləməsini
dayandırmağa göndərdiyi Massenanı məğlub etdi və onu Genuyaya geri çəkilməyə
məcbur etdi. 1800-cü ilin aprelində fon Melas, ordusunun bir hissəsini Massenanı
saxlamaq üçün qoyub, Alp keçidlərini təmizləmək üçün Nitsaya çatdı. Bu təhlükəli
situasiya ilə üz-üzə gələndə Bonapartın hərbi dühası möcüzələr yaratdı. O,
qoşunların birləşməsini bölərək, Reyn ordusunun komandanı Moroya göstəriş
verdi ki, düşmən generalı Klaqın xəttini dağıdıb, Alpı aşıb keçməklə onu Milanda
gözləsin.
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O, özü Sen-Bernar keçidi ilə Alp dağlarını aşıb İtaliyaya düşdü.
Lombardiyanın ortasına atıldı, fon Melasın kommunikasiyasını kəsdi və onu
əvvəlcədən Nitsadan Milana tərəf geri çəkilməyə məcbur etdi. O, hətta vuruşa
girmə yerini və qaydasını da planlaşdırmışdı. Yeganə, lakin həlledici döyüş
Skrivian çölündə baş verməli idi.
Əməliyyat xırda detallarına qədər hazırlanmışdı, hətta yürüş üçün
nəqliyyatın seçilməsindən, Val d`Aostada qarın əriməsini nəzərə almağa qədər.
Bonapart 1800-cü ilin 6 mayında yola düşdü. Parisdə yakobinçilər,
royalistlər, xülyalardan azad olmuş dostlar, hətta onun qardaşları Jozef və Lüsyen
nəticənin məğlubiyyət olacağını bildirirdilər və artıq hakimiyyəti bölüşdürməyi
planlaşdırırdılar. Mayın 14-də ordu çox çətin şəraitdə keçidi keçməyə hazırlaşdı.
Ustalıqla manevr edərək, rəqibini azdırmaqla, Napoleon dar Alp keçidlərindən
keçib, avstriyalıların arxasına keçdi.
20-də əməliyyat uğurla başa çatdı və 21-də Bonapart Aostaya gəldi. İyunun
2-də o, zəfər qaydasında Milana daxil oldu və Sizalp Respublikasını yaratdı. O, fon
Melasla döyüşdə üz-üzə gəlməyə hazır idi.
Onların hər ikisi qüvvələrini bölməyə məcbur oldu, biri Piasents və Mantuya
xəttinə geri çəkildi, digəri isə bu manevrin qarşısını almağa çalışırdı. Həlledici
vuruşdan əvvəl toqquşma oldu. Onun nəticəsi hər iki tərəfin xeyrinə ola bilərdi.
Lannın başçılığı altında fransızlar Kastercoda məğlub oldu, lakin onlar
Piasentsadan çıxan vaxt kömək aldıqdan sonra Montebelloda öz qisaslarını aldılar.
Bonapart əmin idi ki, Massenanı tərk etdikdən sonra fon Melas Genuyada
ordusunu ingilis donanmasına yükləməyə cəhd etməyəcəkdir. Bu donanma yenicə
gəlib çıxmışdı.
İyunun 13-də Bonapart əmr etdi ki, onun ordusu Marenqo çölündə düşərgə
qursun, bu vaxt o, Voqheraya yollandı ki, orada baş qərargahına qoşulsun. Axşama
yaxın daşan Skrviya çayı onu məcbur etdi ki, gecəni Torre-di Qarafolada keçirsin.
14-də dan yeri sökülərkən o, Avstriya toplarının atəşindən oyandı. Düşmən ordusu
gözlənilmədən Marenqo yanındakı Alessandriya tərəfdən göründü və hücuma
keçdi, o, öz canlı qüvvədəki və artilleriyadakı kəmiyyət üstünlüyündən açıq düzdə
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fayda götürmək istəyirdi. Fon Melas Massena və Suşenin Bonapartla
birləşməsindən yaxasını qurtarmaq üçün böyük döyüşə girmək risqinə getdi və
sürətlə hücum etmək qərarına gəldi. Tezliklə Bonapart bu fikrə gəldi ki, onun
planlaşdırdığı döyüş başlanmışdır, o, xəbər göndərib şimala tərəf hərəkət edən
Lannı və cənubda, o qədər də uzaqda olmayan Dezeni yanına çağırdı. Birinci
konsul qvardiyası ilə Marenqoya tərəf tələsdi ki, Lannın və Viktorun
diviziyalarına, Myuratın süvarilərinə dəstək versin. Bu vaxt Melas artilleriyası
onun qüvvələrini detsimatsiya edirdi, hər onundan birini məhv edirdi. Öz
hücumunun sürətinə və qəzəbinə baxmayaraq, qvardiyaçılar döyüşün istiqamətini
dəyişdirməyə qadir deyildi. Günortaya yaxın fon Melas Vyanaya qələbə raportu
göndərdi. Elə həmin vaxt o, gözləmədiyi halda Deze top atəşinin sönməsini eşidib,
geri döndü və günortadan bir az sonra Bonaparta qoşuldu. O, Bonaparta yeni
qüvvə verdi və onu inandırdı ki, geri çəkilmək olmaz. O, adamlarını döyüşü
yekunlaşdırmağa dilə tutanda, öz ordusunun başında öldürüldü. Avstriyalılar
ümidsiz müqavimət göstərirdi, lakin general Kellermanın vahiməyə düşməsindən
onların flanqı dağıldı və Bonapart tərəfindən dağıdıcı hücum başlandı. Fon Melas
qələbəyə əmin olduğundan günorta saat 3-də Marenqonu tərk etmişdi ki,
Alessandriyadakı öz qərargahına qoşulsun. O, bura gəlib çıxanda məğlubiyyət
barədəki xəbəri aldı. Hər iki tərəfdən itkilər çox böyük idi, 6 min fransız və 8
mindən artıq avstriyalı. Lakin itki mütənasib qaydada götürüldükdə, qaliblər
arasında daha çox idi. Napoleon sonralar Marenqo yaxınlığındakı öz qələbəsi ilə
çox fəxr edirdi, onu Austerlits və İena ilə müqayisə edirdi. Ancaq döyüşdə
həlledici rolu general Lui Deze oynamışdı və o, döyşdə həlak olmuşdu.
Silahdaşları iki dəfə Napoleonu gözü yaşlı görmüşdülər: birinci dəfə, Dezenin
həlak olmasını ona xəbər verəndə, ikinci dəfə isə, doqquz il sonra, top mərmisi
marşal Lannın ayaqlarını qoparanda. 14 iyun 1800-cü ildə Napoleon ucadan
demişdi: “Necə də gözəldir belə bir gün, əgər ki, bu gün mən Dezeni bağrıma
bassaydım”.
İyunun 15-də fon Melas atəşkəs xahiş etdi, bu atəşkəs ona drakon şərtləri ilə
verildi. Venetsya istisna olmaqla o, bütün Şimali İtaliyanı tərk etməli və güclü
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mühafizə edilən toxunulmamış sərhədləri təhvil verməli idi. Əvəzində onun hərbi
şərəfi tam saxlanırdı. Fon Melas barışığı qəbul etdi və imperatora məktub yazıb,
ondan sülhü ratifikasiya etməyi xahiş etdi.
Tam əks vəziyyət baş verdi. II Frans Böyük Britaniya ilə müqavilə bağladı.
Onun şərtlərinə görə yeni maliyyə yardımına bel bağlamaqla, Fransa ilə separat
sülh bağlamaq istəmədi. Bu vaxt o, ordu üçün bəzi işlər gördü ki, sərhədləri
müdafiə etmək üçün əlavə qüvvə göndərə bilsin.
Bonapart yayı Avropa dövlətləri ilə diplomatik əlaqələr qurmağa sərf etdi.
O, Rusiya çarı I Pavellə dostluq etməyə çalışırdı və 1799-cu ildə müharibədə
götürülmüş əsirləri, əvəzində heç nə tələb etmədən qaytardı. Dekabr ayında
Britaniyaya hörmətlə yanaşı, Fransa və Rusiya arasında neytrallığı meydana
gətirən İkinci Koalisiya yaranması barədə müqavilə imzalandı.
Həmin ay ərzində təzə Avstriya qoşunları İtaliyaya gəldi və düşmənçilik
yenidən bərpa edildi. Fransızlar Toskanada hücum mövqeyi tutdular, axı onlar
qalib idilər. Elə bu vaxt Moro Bavariyaya daxil olub Münxen yaxınlığındakı
Hohenlindendə qalib gəldi və 25 dekabr 1800-cü ildə avstriyalıları məcbur etdi ki,
əsas barışığı imzalasınlar. Bütün müharibə əməliyyatlarında döyüş Marenqo
vuruşundan da əhəmiyyətli idi, çünki kampaniyanı gözəl qaydada başa çatdırırdı.
Lakin, Bonapart öz qələbəsinin əhəmiyyətini yüksəltmək üçün kifayət dərəcədə
ağıllı idi. Həm də o, sonrakı danışıqlarda hakimiyyət adından söz sahibi iqtidarında
idi.
Lyünevil sülhü Avstriya ilə 9 fevral 1801-ci ildə imzalandı, bu müqavilə
digər sazişlərlə birlikdə hakimiyyətin daha çox Bonapartın əlində cəmləşməsinə
səbəb oldu. İspaniya 1 oktyabr 1800-cü ildə Luiziananı Fransaya güzəştə getdi və
Amerikada həmin vaxtadək Santo Dominqo ekspedisiyası müvəqqəti uğurla başa
çatdı.
Müqavilə Bonapartın silahlı münaqişəyə son qoymaq istəklərinin ifadəsi
kimi görünürdü. Lakin Avstriya bütün fransız şərtləri ilə razılaşmağa məcbur
edilmişdi. O, Çökək Ölkələrdə fransız torpaqlarını və Reynin sol sahilindəki
əraziləri tanımalı idi və bütünlüklə Kampo-Formio müqaviləsini ratifikasiya etməli
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idi, bu isə İtaliyada işğal edilmiş ərazilərdə fransız suverenliyini, Hollandiyadakı
və İsveçrədəki protektoratlığı tanımaq demək idi. Faktiki olaraq, sülh təkəbbürü
ifadə edirdi və özündə gələcək müharibələrin toxumunu daşıyırdı.
Lyünevil sülhündən sonra 18 mart 1801-ci ildə Florensiya sazişinin şərtləri
əsasında Neapol krallığı Elba adasını və mərkəzi italyan əyalətlərini Fransaya verdi
və Britaniya və Türkiyə ilə bütün kommersiya əlaqələrini kəsdi. Böyük Britaniya
yeganə ölkə idi ki, danışıqlar aparmaqdan imtina edirdi. La-Manş boğazı
müharibənin qorxulu dağıdıcı əməllərindən ölkəni hifz edirdi və Britaniya öyünə
bilərdi ki, dəniz ticarətini nəzarətə, nəhəng müstəmləkə imperiyasının gəlirlərinə
və sənaye inqilabına əsaslanan və inkişaf edən iqtisadiyyata malikdir. O, Avropa
müharibələrini üçüncü qüvvələr vasitəsilə aparırdı, onları maliyyələşdirirdi. Onlar
isə öz növbəsində Fransaya düşmənçilik edirdilər. Lakin daxildə dövlət
proqressivistlər tərəfindən tənqidə məruz qalırdı, onlar güman edirdilər ki,
Bonapartın gəlişini qəbul etmək daha yaxşı və onun şərtlərini qəbul etmək daha
məqsədə uyğun olacaqdır. Bu vaxt onun Fransa üzərinə qoyduğu blokada bir sıra
ölkələrin ona olan rəğbətini azaltdı. Rusiya, İsveç, Danimarka və Prussiya rəsmi
qaydada bura cəlb edilməmişdi, lakin onlar Silahlı Neytrallığın İkinci Liqası kimi
təqdim olunurdular, onların gəmilərinə britaniyalıların hansısa bir müdaxiləsinə
dözümlü olacaqlarına söz vermirdilər.
Blokada tezliklə Britaniyanın özünün əleyhinə çevrildi, çünki Avropadakı
bütün kommersiya çıxışlarından məhrum olurdu. Bonapart “xəyanətkar Albiona”
müdaxilə etmək barədə ciddi düşünməyə başladı və bu niyyət üçün donanma və
ekspedisiya korpusu hazırlayırdı. Britaniya bu potensial təhlükədən, əlverişli
hadisələrin üst-üstə düşməsi ilə xilas oldu. Çar I Pavelin qətlə yetirilməsi ilə
başlıca təhrikçi rolunu oynayan liqa dağıldı və yeni çar I Aleksandr 17 iyun 1801ci ildə Britaniya ilə ittifaq müqaviləsi imzaladı. Lakin Avstriyanın tezliklə
məğlubiyyətinin baş verməsi labüd qaydada Britaniyanı sülh əldə etməyə sövq
etdi. Fransa ilə müqavilə Amyendə 27 mart 1802-ci ildə bağlandı. Bu müqavilə
Avropanın və Aralıq dənizi ərazilərinin təzə bölünməsini təsdiq etdi. Fransa Misiri
Türkiyəyə və Britaniyaya güzəştə getdi, Britaniya isə Maltanı Müqəddəs İoann
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Ordeninə verdi. Fransa həmçinin öz müstəmləkələrini bərpa etdi, lakin əvəzində
Cənubi və Mərkəzi İtaliyadan çəkilməli idi.
Amyen sülhündən sonra Prussiya, Bavariya, Türkiyə və Rusiya ilə danışıqlar
getdi, hərbi istedadından aşağı olmayan Bonapartın diplomatik bacarığını da bu
danışıqlar açıq qaydada sübut etdi. Birinci konsul qərara aldı ki, 18 bryumerin
ildönümü milli bayram kimi qeyd edilsin.
Sülh Bonaparta ürəyində bəslədiyi layihələrə özünü həsr etməyə imkan
verdi. Mülki Məcəllənin inkişafı Fransanın birləşməsinə, vahid görkəm almasına
kömək etməklə, onu regional parçalardan uzaq olan həqiqi bir millət kimi
edəcəkdi. İnqilab dövründə müharibə şəraiti, sabit dəyişən cəmiyyətdə işlərin
daimi quruluşların əlinə keçməsinə imkan vermirdi.
12 avqust 1800-cü ildə dörd hüquqşünasa Kodeksin birinci variantının
layihəsini hazırlamaq tapşırıldı və bu iş 1 yanvar 1801-ci ilə başa çatdı. Bu Kodeks
söz, sitayiş və sahibkarlıq azadlığını verirdi, həmçinin qanun qarşısında bütün
vətəndaşları bərabər elan edirdi. Lakin Roma hüququna qayıdaraq, Kodeks ailəni
patriarxal hakimiyyət üzərində qururdu, bunun nəticəsi kimi qadınlar öz
mülkiyyətlərini idarə etməkdə məhdudlaşdırılırdılar və hətta əri və ya arvadı
seçmək məsələsinə qədər uşaqların azadlığı sərt ata himayəsinə həvalə edilirdi.
Əmək qanunçuluğu sahəsində Kodeks nəzərdə tuturdu ki, mühakimə olunduqda
işlə təmin edənin sözü ona tabe olana nisbətən daha böyük çəkiyə malik olacaqdır.
Üstəlik siyasi xarakterli işçi təşkilatları qadağan olunurdu və hər bir maaş alan
adam onun işdəki davranışını əks etdirən kitabçaya malik olmalı idi. Bu əxlaqın
zəifləməsinə, ənənələrdən uzaqlaşmağa və boşanmanın asanlaşmasından yaranan
ailənin dağılmasına qarşı olan reaksiyanın göstəricisi idi. Bu həmçinin Fransanın
iqtisadi quruluşunun konsolidasiyası cəhdi kimi və onlara dəstək verməklə varlı
burjuaziyanın himayə edilməsi kimi də görünürdü.
Napoleon dövlət bankını, prefekturaları, məhkəmələri yaratdı, çox sayda
qanunları redaktə edirdi. Kambaseresin redaksiyası altında “Mülki Kodeks”
hazırlandı, sonralar bu, “Napoleon Kodeksi” adlanacaqdı. Kodeks fransızların
anadan olandan ölənə qədər həyat rejimini nizamlayırdı. Kodeks bəyan edirdi ki,
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“Biz fransızlarıq, çünki Fransada doğulmuşuq. Mülki Kodeksin təsir dairəsinə
bizim vəfatımız, mülkiyyətimiz də daxildir”. Napoleon “Mülki Kodeks”i bütün
Avropaya yaymaq istəyirdi.
O, Sen-Sir hərbi məktəbini yaratmışdı, universitetlər təsis etmişdi. Bonapart
həm də sənayenin inkişafı ilə yaxından maraqlanırdı. Ölkədə körpülər salınır,
yollar tikilirdi. Bu dövrdə ölkədə 50 min km uzunluğunda yol çəkilmişdi.
Fransanın bu günkü yol sisteminin də əsası onun tərəfindən qoyulmuşdu.
Sonralar Fəxri Legion ordenini təsis etdi. Öz portreti olan bu ordeni öz
vətəndaşlarının döşünə taxırdı, hətta monarxlar heç vaxt belə qaydaya əl
atmamışdılar. Həm də təltif olunanlar həm əsgər, həm də general ola bilərdi. Bu
vaxta qədər ordenlərdə yalnız müqəddəs şəxsiyyətlər və ölkənin baniləri öz əksini
tapırdı. Napoleon isə unikal və universal bir şəxsiyyət idi. Öz mənşəyindən və
sosial vəziyyətindən asılı olmayaraq hər bir fərqlənən şəxs bu ordenə layiq
görülürdü.
21 mart 1804-cü ildə Kodeks bütün Fransada qanun gücünə malik oldu.
Qanunvericilik və siyasətçilər administrasiyaya özlüyündə etibarlılıq təminatı verə
bilməzdilər. Bonapart inandırılmışdı ki, vicdan heç də təkcə fövqəltəbii qüvvədən
qorxmaqla idarə olunmayacaqdır. O, katolik kilsəsini siyasi nəticələrə gətirib
çıxaran qorxu kanalı kimi icad edilmiş ən gözəl alət hesab edirdi. Və o görürdü ki,
kilsə ilə dövlət arasındakı ittifaq xaos və mülki zorakılıq əleyhinə təminatdır. Kilsə
ilə əlaqələr olduqca zəifləmişdi, çünki yalnız keşişlərin cüzi azlığı 1791-ci il
Konstitusiyası ilə and içmişdi. Çoxluq isə aktiv qaydada dövlətə qarşı işləyirdi,
çünki dövlət kilsə mülkiyyətinin böyük hissəsini müsadirə edib satmışdı. Digər
tərəfdən İnqilab tərəfindən doğulan bonne societe – yaxşı cəmiyyət uşaqların
tərbiyəsini keşişlərə etibar olunmasına görə ittiham olunurdu. Bir şey məlum idi ki,
Roma kilsəsi ilə yenidən barışıq situasiyasına, xüsusən də Vandeyada vəziyyəti
normallaşdırmağa kömək edəcəkdi, ölkədən kənarda isə Avstriyanın başçılıq etdiyi
katolik ölkələri ilə düşmənçiliyin zəifləməsinə şərait yaradacaqdı.
Daxildə daha qəzəbli müxalifət yakobinçilərdən və yepiskoplardan gəldi.
Konkordat (kilsə ilə barışıq) dövlətin dünyəvi prinsipləri ilə ziddiyyət təşkil
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edəcəkdi, bu isə İnqilabın təməl ehkamlarından biri idi. Həm də bu kilsə
mülkiyyətinin müsadirə edilməsinin təsdiq olunmasına, boşanma institutuna və
təcrübəsinə ziddiyyət təşkil edəcəkdi. Yepiskoplar anqlikan tipli sxizmin
(dönüklüyün) təhlükəsinə görə sakit qalmağa məcbur idilər. Yakobinçilər bunu
qəbul etməli idilər ki, dövlət dini, daxili qayda qanunsuzluqdan daha az şər idi.
Danışıqlar 6 noyabr 1800-cü ildə Parisdə başladı və səkkiz ay davam etdi. Papa
fransız yepiskopatı üzərində öz hakimiyyətinin yenidən qurulmasına ümid edirdi.
Papanın bir ümidi də 1797-ci ildə ondan alınmış italyan ərazilərinin bərpa edilməsi
ilə əlaqədar idi. Bonapart isə dünyəvi hakimiyyətin faydası üçün mümkün olan
maksimum güzəştləri çıxarmaq istəyirdi. Ratifikasiya dövrünə qədər müqaviləyə
əlavələr etmək hüququ saxlanırdı. Bonapart bu müqaviləni 1801-ci ilin
sentyabrında, Papa isə dekabrda imzaladı.
Katolitsizm konsulların və əhalinin bir hissəsinin dini kimi fransız dövləti
tərəfindən tanındı. Bütün vətəndaşlar üçün sitayiş azadlığına təminat verilirdi.
Hökumət onunla tam ittifaqa girən yepiskopları təyin edirdi, lakin onlar öz
səlahiyyətlərini Papanın razılığı olmadan icra edə bilməzdilər.
Bonapart Konkordata 121 əlavə etdi, bunların hamısı kilsəni dövlətə tabe
etmək məqsədini güdürdü. Onlardan ən vacibləri vətəndaş nikahının mərasiminə
dini nikahdan üstün və onu möhkəmləndirmək hüququ vermək, bütün siyasi
hərəkətləri birinci növbədə fransız hökumətinə tabe edilməsi idi.
Lakin Konkordatın elan edilməsi ləngidi, çünki Konstitusiya tələb edirdi ki,
sənəd qanunvericilik assambleyası tərəfindən ratifikasiya edilsin, lakin assambleya
tamamilə kilsəyə düşmənçilik münasibəti bəsləyirdi. Bu yalnız müxalif qüvvələrin
çarpışmasından sonra baş verə bilərdi və Birinci konsula böyük nüfuz bəxş edən
Amyen sülhünün imzalanması ilə kilsə qanunu bütün ölkədə 18 aprel 1802-ci ildə
elan edildi. Napoleon sonralar təkid edirdi ki, onun Mülki Kodeksindən asılı
ölkələrdə də istifadə edilsin. Bu Kodeksin ədalətin təntənəsinə və insan
münasibətlərinə əsaslandığını göstərirdi. Ölkə qanunlarının onun xüsusi milli
xarakterinə və tarixinə güzgü olması barədəki ideyanı o, qəbul etmirdi. O,
düşünürdü ki, xalq hər yerdə eyni şeyi istəyir və ona da layiq olur. O, heç bir şübhə
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yeri qoymadan inanırdı ki, Avropa sivilizasiya birliyi onun özünün avtokratik və
imperial səlahiyyətlərinin köməyi ilə bütün ölkələrdə eyni qanun rejiminə malik
olacaqdır. O, 1807-ci ildə Vestfaliya kralı təyin etdiyi qardaşı Jeroma yazırdı ki,
“Napoleon Kodeksinin töhfələri, ictimai məhkəmə və jürilərin tətbiq edilməsi
sənin monarxiyanın ləyaqətli xüsusiyyətləri olmalıdır. Almaniyanın adamları da
Fransa, İtaliya və İspaniyanınkı kimi bərabərlik və liberal ideyaları arzu edirlər.
Avropa işləri ilə mən neçə ildir ki, məşğulam və inanmışam ki, imtiyazlı siniflərin
boşboğazlığı heç bir yerdə adamların xoşuna gəlmir. Konstitusional kral ol. Hətta
əgər zəka və dövrün maarifçiliyi kifayət deyilsə, bu sənin mövqeyində yaxşı
siyasətdən biri olacaqdır”.
Bonapart bu faktı başa düşürdü ki, onun hakimiyyəti xüsusi olaraq onun
ordusunun gücünə əsaslanır. Lakin o, özünü generallar arasında narazılığın
başlanmasına görə heç də tam təhlükəsiz hesab etmirdi. Generallar isə
hakimiyyətin icrasında birbaşa iştirak etməyi gözləyirdilər. O, həmçinin daimi
olaraq onun üçün məhdudlaşdırılmış yerdə qalırdı və bu onu öz hərəkətlərini VIII
il Konstitusiyasının qoyduğu qanunçuluğa müvafiq olaraq uyğunlaşdırmağa sövq
edirdi. Bu isə nəticədə ona böyük maneə törədirdi, hətta Konkordat və Mülki
Kodeks kimi başlıca tədbirlərə etirazın genişlənməsinə şərait yaradırdı. Lakin
Bonapart senata hətta öz adamlarını doldurmaq, Tribunatın və Assambleyanın
tərkibini və hakimiyyətini azaltmaq qarşısında heç nə tapa bilmirdisə, dekretləri
verməklə onları aldatmaq yolunu tutdu. O, açıqca bildirdi ki, Fransanın yenidən
qurulması proqramının başa çatması dövlət başçısı kimi onun mandatının
genişləndirilməsini zəruri edir. 4 avqust 1802-ci ildə senat onu ömürlük konsul
elan etdi və Konstitusiyada dəyişiklik etdi ki, birbaşa senatorluğa irəli sürdüyü
namizədlərin sayının 40-dan 80-ə qədər çoxaltmağa ona icazə verilsin. Senat
həmçinin təklif etdi ki, ona öz varisini təyin etmək hüququ veriləcəkdir, lakin bu,
incə məsələ nöqteyi-nəzərindən de-fakto monarxiya rejimini bərabər etmək idi. O,
bunu seçdi ki, plebistit qaydasında bu məsələni xalq özü həll edəcəkdir. 17 apreldə
referendumda demək olar ki, bütün seçicilər onun diktatorluğu lehinə səs verdi. Bu
effektli hərəkət rejimin dəyişdirilməsinin yaxşı baş tutmasına şərait yaratdı. Xalqın
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dəstəyindən cəsarətlənib, Bonapart özünə uyğun olan hökumət forması yaratdı. O,
Özəl konsul təyin etdi, Tribunatın üzvlərinin sayını 100-dən 50 nəfərə ixtisar etdi,
beləliklə Assambleyanın hakimiyyəti azaldıldığından, onun üzvlərinə “lal” ləqəbi
verdilər.
Onun daxili işlər meydanındakı uğurlarına xaricdə də qazanılanlar əlavə
olunurdu. Yanvarda Sizalp Respublikasının nümayəndələri Milanda görüşdükdə
ondan xahiş etdilər ki, onlar üçün konstitusiya layihəsi hazırlasın və onu yeni
İtalyan Respublikasının prezidenti elan etdilər. Sentyabrda o, Pyemontun Sardiniya
Krallığı kimi bərpa edilməsindən imtina etdi və onu Fransaya birləşdirdi. Bu
Fransa ilə onun protektoratları olan Liquriya və Lombardiya arasında təhlükəli
bufer dövlətin yaranması imkanından qaçmağa imkan verdi. 1798-ci ildə fransız
modeli əsasında Helvetsiya Respublikası yaradılmış İsveçrədə, ona kömək barədə
xahiş etmiş Bernin böyük torpaq sahiblərinin acığına Lozanna hökumətini geri
qaytarmağı qərara aldı. Bernlilərin qiyamı yatırıldı və fevral 1803-cü il “Düşüncə
Aktı” ilə 19 muxtar kantonu olan Helvetsiya Respublikası üzərində fransız
himayəsi qoyuldu.
Bu uğurlar Böyük Britaniyanı narahat edirdi, çünki Avropada fransız
nüfuzunun gözlənilməyən genişlənməsi Amyen Sülhü aktında əldə edilmiş
qüvvələr tarazlığına təhlükə törədirdi. Üstəlik 1803-cü ilin yanvar və mart ayları
arasında Misirdə və Suriyada müəyyən yer tutacaq dövlət haqqındakı çoxdankı
fikirlər “Le moniteur” qəzetində öz əksini tapdı. Britaniyalılar Bonapartın Şərqdə
yeni kampaniya planlaşdırdığından qorxaraq, Malta və Aleksandriyanı tərk
etmədilər. Onlar belə etməklə Amyen sülhünün şərtlərinə əsaslanırdılar. Bunlarsız
onlar Aralıq dənizində hansısa nəzarət etmək imkanından bütünlüklə məhrum
olacaqdılar.
Bonapart müqavilənin bu pozulmasını denonsasiya etdi. Böyük Britaniya
belə nəticəyə gəldi ki, fransızlar Hollandiyada, İsveçrədə və İtaliyadakı kimi
hərəkət etsələr, Maltanı onlara verməlidir və Britaniya da öz donanmasına harada
qabaqlaşdıqda, fransız gəmilərinə hücum etməyi və əsir götürməyi əmr etdi.
Müharibə labüdlüyə çevrildi və rəsmi qaydada 16 may 1803-cü ildə elan edildi.
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Bonapart tezliklə fransız torpağında olan bütün Britaniya millətindən olanları həbs
etməyi əmr etdi və o, ciddi surətdə İngiltərəyə müdaxilə etməyi düşünürdü. Bir şey
heç vaxt dəqiq bilinməmişdir ki, o, belə bir işin baş tutmasını həqiqətən düşünürdü
və ya ancaq bu “Böyük orduya” çevrilən qüvvənin qalxması üçün görülürdü ki, o,
bu müharibəni Avropa dövlətlərinə qarşı özlərini hazırlamaq üçün onlara vaxt
vermədən başlasın. Bu hazırlıqların qızışdırdığı gərginlik Avropa monarxlarının
özlərini silahlanmağa məcbur edən böyük səbəb rolunu oynadı.
Fransada Britaniya casuslarının və XVIII Luinin agentlərinin fəaliyyəti
canlanırdı. Bonapart artıq bir neçə təhlükəli hücumlara məruz qalmışdı. Kimsə
onun adətən istifadə etdiyi buruna çəkilən tütün qutusuna zəhər qoymuşdu. 24
dekabr 1800-cü ildə o, arvadı Jozefina ilə birlikdə operaya gedərkən Sen-Nike
küçəsində bomba partladılması nəticəsində bir neçə adam öldü və yaralandı.
Günahkar olanlarla birlikdə çox sayda şübhələnənlər də ağır cəzalandırıldı. Həbs
edildi, gilyotina olunmağa və ömürlük sürgünə məhkum olundu. Nəticədə Fuşe
özü də Sieyes və madam de Stal kimi, Bernadottun təhrik etdiyi generalların
qəsdinə cəlb edildi. Lakin Bonapart özünü çox yumşaq kimi göstərdi. Fuşe öz
nazirliyindən uzaqlaşdırıldı və senator oldu. Baxmayaraq ki, o, etibardan
düşmüşdü, lakin öz casuslar şəbəkəsini saxlayırdı. Onların sırasına Amedey de la
Tuşe də daxil ola bilərdi. O, 1803-cü ilin fevralında Londona yola düşdü ki,
royalist qaçqınlarının başçılarına əslində saxta olan bir xəbəri çatdırsın ki,
respublikaçı müxaliflər Bonapartı devirmək üçün onlara qoşulmaq istəyirlər. Bu
plan Parisdə, Vandeyada və Provansda qiyamların başlanmasını sürətləndirməli
idi, bu vaxt qana görə olan hökmdar Fransada sahilə çıxıb əməliyyatları şəxsən
istiqamətləndirməli idi. Maliyyə təminatı isə britaniyalılar tərəfindən vəd edilirdi.
Qəsdçilərin ilk qrupu Jorj Kadudalın başçılığı altında Britaniya freqatının
göyərtəsində Fransaya gəldi və 1803-cü ilin 21 avqust gecəsi Normandiyada sahilə
çıxdı. Dekabrın 10-da Armand de Polinyakın başçılıq etdiyi ikinci qrup ölkəyə
qayıtdı. Polinyak köhnə nəslə mənsub olan mühacir idi. Juli de Polinyak və
mühacir generallar Pişeqri və Lajole 16 yanvar 1804-cü ildə Fransaya gəldilər.
Qəsdçilər Parisə gəlib çatdılar və XVIII Luinin kiçik qardaşı Komte d`Artuanın
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gizləndiyi yerə yollandılar. Gələcək kral onlara qoşulmuşdu ki, özü onların başında
dursun. Lakin o, gəlib çıxmadı. Pişeqri onların arasındakı köhnə dostluğun
möhkəmliyinə əsaslanaraq, Moro ilə əlaqə yaratdı. Moro Respublikaçılar
partiyasının lideri kimi tanınırdı. O, Hohenlinden döyüşü vaxtı Bonapart barədə
narazılığa bəhanə vermişdi və o, xalq arasında geniş dinləyici kütləsinə malik idi.
Bu ehtimal olunurdu ki, onun əməliyyatı planlaşdırdığı vaxtın lap başlanğıcından
Fuşe Moronu bunda dolaşdırmaq istəyirmiş. Lakin Pişeqri ilə görüşdükdən sonra
Moro royalist qəsdində iştirak etməkdən imtina etdi. Fuşe Bonaparta qəsd
haqqında danışdı və sonra böyük məxfilik şəraitində bir neçə həbs keçirdi. Bu
vaxta qədər ümid edilirdi ki, Moro öz qətiyyəti ilə geri qayıdacaqdır. Heç nə
olmamış kimi Bonapart vəziyyəti qabaqcadan görürdü və heç bir dəlil olmadan
Moronun həbs edilməsi barədə göstəriş verdi və bundan sonra digər qəsdçilər həbs
edildi və Pişeqrinin zirzəmidə “özünü intihar etməsi” baş verdi.
Bu vaxt məlum oldu ki, Dreya adlı Britaniya agenti Münxendə digər
qəsdçilərə qoşulmuşdur ki, Fransa tərəfindən bu yaxınlarda ələ keçirilmiş
ərazilərdə hadisələr törətsin. Burbon liderinin qəsdi dəstəkləməsi barədə Parisdə
heç bir iz tapılmadığından, Birinci Konsul düşündü ki, Münxendəki qəsdçilərlə
əlaqəsi olan qaçqını tapmalıdır. Ona demişdilər ki, Konde prinsinin oğlu hersoq
d`Engiyen Reynin sağ sahilindəki Etenheymdə yaşayır və onun Strasburqa gizli
səfərlər etmək adəti vardır. Kondelər Fransa Burbonlarının ikincidərəcəli qolu idi
və prints sərhədə yaxın yerdə yaşayırdı. Bonapart son hadisələrin böyük təsiri
altında idi və printsi sui-qəsdin lideri kimi görmək üçün ona artıq bir şey lazım
deyildi. Fuşe isə bütün cəhdlərinə baxmayaraq, onun adını verə bilməmişdi. Birinci
Konsulun göstərişi əsasında general Ordenin komandanlıq etdiyi dəstə Baden
Böyük Hersoqluğunun suveren ərazisində zorakılıq edərək, 14 mart 1804-cü ildə
Lui-Antuan-Henri de Burbon-Kondeni oğurladı. Onun bütün ehtimal olunanlardan
bircə günahı, Strasburqda rəğbət bəslədiyi qadınla sevgi əlaqələrinin olması idi.
Martın 20-də hersoq d`Engiyen Vinsen dustaqxanasına salındı, bu vaxt o, öz
ölkəsinə qarşı silahlı qiyamda ittiham edildi. O, dustaqxanaya gətiriləndə yolda
bəyan etdi ki, “o, Napoleona da, fransızlara olduğu kimi barışmaz nifrət
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bəsləyəcəyinə and içmişdir və onlarla müharibə etmək üçün hər bir məkandan
istifadə edəcəkdir”.
O, Myuratın sədrlik etdiyi hərbi tribunalda mühakimə edildi. Baxmayaraq ki,
onun özəl sənədlərində onu təqsirləndirmək üçün heç nə tapılmadı və məhkum
etmək üçün heç bir səbəb olmadığı halda o, ölümə məhkum edildi. Hersoq
Bonapartla danışmaq üçün xahiş etdi, lakin bu xahiş rədd edildi. Digər tərəfdən
ona məsləhət görüldü ki, mərhəmət barədə Napoleona müraciət göndərsin.
Bonapart tərəfindən işin idarə olunmasına nəzarət etmək üçün təlimatlandırılan
general Savari buna etiraz etdi və israr etdi ki, hökm icra edilsin. Bu vaxt Bonapart
Malmizonda hersoqun taleyini Taleyranla, Kambasereslə və Jozefina ilə müzakirə
edirdi. Taleyranın məsləhətinin əksinə olaraq, Napoleon mərhəmət göstərmək
istəyirdi. Taleyran Barrasa yazmışdı ki, “Napoleonla Burbonlar arasında qan çayı
yaranmasını arzu edir”. Birinci Konsul güman ki, royalistlərə sülh təklifi kimi
mərhəmət nümayiş etdirməyə can atırdı. Bu güman ona görə mümkündür ki, o,
şura üzvü Pyer Riili Vinsenə getməyi tapşıraraq, göstəriş vermişdi ki, özü işi
təhqiq etsin, hersoqla söhbət etsin və sonra Malmizona qayıdaraq ona şəxsən
məlumat versin. Riil Vinsenə martın 21-də səhər saat 5-də çatdı. Hersoq artıq gecə
saat üçün yarısında, onun mühakiməsinin başlanmasından düz 90 dəqiqə sonra
güllələnmişdi. Hökm icra edilənə qədər o, oğurlandığı vaxt olduğu kimi ovçu
paltarında idi. Bu edam xaricdə böyük əks-səda doğurdu, hadisə monarxlara
olduqca böyük təsir göstərdi: David Qoliafı vurmağa cəsarət etmişdi. Çar I
Aleksandr öz hiddətini daha güclü şəkildə nümayiş etdirdi, bunu öz şəxsi ağır itkisi
kimi qəbul edərək, təntənəli matəm keçirdi və hətta Baden Böyük Hersoqluğunda
baş vermiş adam oğurluğu cinayətini araşdırmaq üçün beynəlxalq təhqiqat orqanı
təsis etməyə nəzərdə tuturdu. Britaniya Baş naziri Uilyam Pitt (Kiçik) daha uzağa
gedərək demişdi ki, Bonapart özünə Böyük Britaniyanın ona müharibə elan
etməsindən daha ağır ziyan vurmuşdur. Fuşe də bu rəydə idi. Baxmayaraq ki,
hadisədən faydalanmışdı və polis naziri vəzifəsinə bərpa edilmişdi, o, demişdi: “Bu
edam cinayətdən böyükdür, o səhvdir”. Bu hadisəni tarix belə xatırlayır.
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Digər qəsdçilər əleyhinə olan işlər olduqca ehtiyatlı aparılırdı. Mətbuat bunu
aşkarlamağa və ictimai rəyi məlumatlandırmağa qadir idi. Nəticədə cəmi on
doqquz ölüm hökmü çıxarıldı. Bonapart mərhəmət əlaməti kimi on iki qəsdçi
barədə hökmü dəyişdirdi. İki il müddətinə həbs cəzasına məhkum edilmiş Moro
cəzasının sürgünlə əvəz edilməsini xahiş etdi və onun xahişi qəbul edildi. O, ABŞa yollandı və 1812-ci ildə Rusiya ordusuna qoşulmaq üçün qayıtdı. O, 2 sentyabr
1813-cü ildə Drezden döyüşündə öldürüldü və Rusiyada dəfn edildi. Qəsd
Napoleonun imperator taxt-tacına qalxmasını sürətləndirdi. O, ürəyində daim qətlə
yetiriləcəyi risqindən qorxurdu. Qanuni monarxların isə ictimai və özəl həyatları
onların nəslinə ənənəvi olaraq bağlı olan ehtiram münasibəti ilə himayə olunurdu.
O, xalq tərəfindən xeyir-dua və razılıq verilən mütləq hakimiyyət qurmaqla sülalə
yaratmağı arzulayırdı. Sezar, Avqust, Böyük Karl onun modelləri idi. O, həmin
şəxsiyyətlərin hərbi irslərini təkrar edirdi. Onlar kimi Bonapart da səmərəli idarə
etməyi bacarırdı, onun hakimiyyəti məhdudiyyətlərdən və demokratiyanın “söz
oyunu” tənqidindən azad olmaqla, “mütləq” olmalı idi. Öz intiqamını
royalistlərdən aldıqdan sonra o, indi onların arqumentlərini özü üçün yararlı
etməyə hazır idi.
1803-cü ildə Fransa ilə ABŞ arasında mühüm bir hadisə baş verdi, bu, həm
də iki dövlət arasında bir neçə il əvvəl baş vermiş narazılığın aradan qaldırılmasına
kömək etdi. Napoleon Luiziananı Birləşmiş Ştatlara satdı, bu, məşhur Luizina
Satınalınması müqaviləsi nəticəsində baş verdi. Bu satınalınma hesabına ABŞ-ın
ərazisi, demək olar ki, iki dəfə böyüdü.
Avropa tədqiqatından əvvəl Luizianada min illərlə hindular yaşamışdılar. İlk
dəfə ispanlar bu zonanı kəşf etmişdilər, 1699-cu ildən isə oranı fransızlar
məskunlaşdırmağa başlamışdılar. Fransız Bienvilli Nyu-Orlean şəhərinin əsasını
qoymuşdu, 32 il sonra Luiziana fransız taxt-tacının müstəmləkəsi olmuşdu. 1762-ci
ildə Luiziana və Nyu-Orlean gizli müqavilə ilə güzəşt kimi İspaniyaya verilmişdi
və bu malik olma hüququ dörd onillik ərzində davam etmişdi. 1800-cü ildə isə
ispanlar Luiziananı Fransaya vermişdilər. Luizianaya sahiblik hüququ XVIII əsrdə
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və XIX əsrin başlanğıcında hər otuz-qırx illik fasilə ilə bir neçə dəfə dəyişilmişdi
və buna yalnız Luiziana Satınalınması son qoymuşdu.
Bonapart Avropa saraylarındakı protokol və mərasimləri “konsulyar” etiket
kimi tətbiq etməkdən başladı. Onların bir hissəsi kimi burada, zərif ofisi
uniformaları və əlamətləri olmalı idi. Bunun üçün Lionda hazırlanan velvet
parçadan istifadə edilirdi və ictimai idarələrdə çalışanların hamısı belə paltar
geyinməli idi. O, həmçinin ballara və ictimai festivallara rəğbətlə yanaşırdı, özü və
arvadı üçün mərasim başçıları təyin etmişdi. Yavaş-yavaş Paris qalibiyyətli
generalın Sezarın imperatorluğuna keçmək prosesində olması fikri ilə razılaşırdı.
Fransa və fransızlar ona çox borclu idilər. İnqilab dövründə müsadirə
edilmiş mülkiyyət yeni əllərə keçmişdi və Bonapart bu dəyişiklikdən yaranan
sahibkarlığın yeganə qarantı idi. Burbonların qayıdış risqi və onlarla birlikdə köhnə
sahibkarların qayıdışı ehtimalı, Bonapart uzun müddət hakimiyyətdə olsa daha az
olacaqdı. İndiki vəziyyətdə işçilər yaxşı maaş alırdılar və onlar Avropada
Fransanın ağalığı barədəki söhbətlərə maraqla girişirdilər. Burjuaziya öz
mənafelərinin müdafiəsi barədə çətin ki, şikayətlənə bilərdi.
Ruhanilər kilsənin hakimiyyətinin bərpa edilməsi əvəzinə, özlərinin
tanınmalarını nəticə etibarilə əldə etmişdilər. Nəticədə royalistlər üçün hətta əgər
Burbon olmasaydı belə, kiminsə kral olması heç kimin olmamasından daha yaxşı
olacaqdı. Təkcə yakobinçilər, intellektuallar və bəzi generallar razı deyildilər.
Jozefina da öz taleyi üçün qorxurdu. İmperatriça kimi onun birinci vəzifəsi sülaləni
davam etdirilməsinə qarantiya yaratmaq olsa da, bu məsələdə bu qadının heç bir
ümidi yox idi, başqa sözlə Jozefina artıq varis doğmaq iqtidarında deyildi,
baxmayaraq ki, təbiət ona ana olmaq səadəti vermişdi və əvvəlki mərhum ərindən
iki uşağı var idi. Taxt-taca isə qan varisi lazım idi.
Buna baxmayaraq, yalnız azlıq bu məsələnin əleyhinə səs verə bilərdi və
Bonapartın qüdrəti daim kütlələrlə manipulyasiya etməyə əsaslandığından o, yeni
plebistit (referendum) keçirməyi planlaşdırdı.
3 may 1804-cü ildə Tribunat Tribun Kuriyası tərəfindən irəli sürülmüş üç
təklifin bəyənilməsinə səs verdi. Təkliflər bunlar idi:
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- Birinci Konsul Napoleon Bonaparta Fransız Respublikasının imperatoru
titulu verilsin.
- Titulun irsi olduğu və onun övladlarına verilməsinə qadir olması qəbul
edilsin.
- Azadlıq, bərabərlik və insan haqlarının qorunması.
Təkcə Karno bu təklifin əleyhinə səs verdi. Mayın 18-də senat həmin qərarı
ratifikasiya etdi. 22 mayda qeydə alınmış seçicilər səs verməyə gəldilər.
Səsvermənin nəticəsi tac qoyulması mərasiminin təyin edildiyi vaxtdan altı gün
əvvəl (2 dekabr 1804-cü ildə) açıqlandı: 3.572.329 nəfər lehinə, yalnız 2.579 nəfər
əleyhinə səs vermişdi. Səs verməyə “yox” deyənlərin cəsarəti həqiqətən diqqətə
layiq idi. Napoleon plebistitdən xalqın öz hüquqlarını ona tabe etməsinin aləti kimi
istifadə etdi. “Xalqın iradəsi” razılıq vermişdi, bu həm də kilsənin razılığını əldə
etmək üçün lazım idi ki, kilsənin razılığı müqabilində isə Napoleon “legitim”
monarx hesab oluna bilərdi.
2 noyabr 1804-cü ildə Napoleon imperator oldu, bu hadisə çox böyük
təntənə ilə bayram edildi. Bu hakimiyyət barədə o, özü belə deyirdi:
“Vətəndaşların həyatı mənə məxsusdur. Adamlar istəyirlər ki, mənim də həyatım
Fransaya məxsus olsun”.
Diplomatlar çalışmalı və ona nail olmalı idilər ki, Papa VII Piy Parisə gəlsin.
Avstriya kardinalları bu işin müqəddəsliyini denonsasiya etdikləri halda, fransız
kardinalları bunu İnqilabın katolik kilsəsinə tabe olması, Ensiklopedistlər
Fransasının həqiqi inama tərəf dönməsi kimi təqdim edirdilər. Papa öz
mənafelərinə ümid edirdi, əgər o, razılaşsa fransız ordusu tərəfindən işğal edilmiş
öz ərazilərinin digər hissəsinin də ona qaytarılmasını tələb edə biləcəkdi. O,
noyabrın 2-5-də səfərə yollandı və Napoleon tərəfindən Fontenbloda qarşılandı.
Jozefina Müqəddəs Ata ilə görüşəndə ona söylədi ki, Napoleonla o, heç vaxt
dini qaydada birləşməmişlər. Gələcək imperatriça öz məlahətinin gücünün uzun
müddətliyinə o qədər də bel bağlamayan qadın kimi, boşanmaya qarşı ən qəti
qarantiya axtarırdı. Papa tac qoyulmadan əvvəl bu tədbiri icra edəcəyini vəd etdi.
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Əlamətdar hadisə onu mədhlə vəsf etmək üçün bütün şairləri, bu
möhtəşəmliyi çatdırmaq üçün rəssamları, əsrin füsunkar mərasimi üçün füsunkar
uniformalar və xalatlar tikmək üçün dərziləri və modistkaları səfərbər etdi.
Günlərlə məşqlər gedirdi, hər şey planlaşdırılmışdı, hər bir detalın vaxtı təyin
edilmişdi və yenidən nəzərdən keçirilmişdi. Nəhayət, böyük gün gəlib çıxdı.
Şəhərin müxtəlif guşələrindən çoxlu prosessiyalar Notr Damda görüşməyə gəlirdi.
Onlar kafedral kilsəyə çatmaq üçün bir neçə saat yol gəlmişdilər, kilsə Fransanın
hər tərəfindən dəvət edilmiş adamlarla dolu idi. Napoleon qızıl saplarla bəzədilmiş
al qırmızı velvet mundirdə idi. Paltarın qolları qiymətli daş-qaş düymələrlə
bağlanmışdı. Artıq qırxdan çox yaşı olan Jozefina iyirmi yaş cavan görünürdü.
Papa mehrabın sol tərəfindən taxtda oturmuşdu. İmperator cütlüyü öz yerlərini
tutanda ayağa qalxdı. Napoleon Jozefinadan beş addım yuxarıda oturmuşdu. Papa
mehraba tərəf getdi, burada cütlük ona qoşuldu ki, müqəddəslik və xeyir-dua
alsınlar. O, sonra içində iki tac olan məcməyini tutmuş general Kellermana tərəf
aşağı düşəndə, Napoleon dik qalxdı, özünə tac qoydu və sonra diz çökmüş
Jozefinanı taclandırdı. Bu mərasimə uyğun olaraq icra edilmişdi və Papa tərəfindən
də qəbul edilmişdi. Bu, səhvən Şarlemanın tac qoyulmasında istifadə edilən
qaydanın təqlidi kimi düşünülmüşdü. Mərasim heyrətamiz və heyranedici idi.
Lakin Papa öz soyuqqanlılığını saxladı və yeni imperator Konstitusiya tərəfindən
qarantiya verilmiş təməl maddələri və Allaha itaət azadlığını qorumağa and içən
vaxt öz yepiskopları ilə mehrabı tərk etdi. Tyulri sarayının qarşısındakı afişa elan
edirdi ki, “İmperiya aktyorları” teatrında “Hamının acığına imperator” pyesinin ilk
tamaşası “Məcburi razılıq” tamaşasından sonra veriləcəkdir. Bu əyləncə ehtiyacı
olan ailələrə kömək məqsədi ilə veriləcəkdir”.
Müxtəlif mərasimlərlə və sonrakı diplomatik görüşlərlə müşayiət olunan
Napoleonla Papa arasındakı “müqəddəs tamaşa” isə dörd aylığa uzandı. Sonra
Napoleonun heç bir güzəştə getməyəcəyi fikrinə gələn Suveren Pontifik Romaya
qayıtmaq qərarına gəldi və 15 aprel 1805-ci ildə yola düşdü.
“İmperator Alihəzrəti” ilə “vətəndaşlar” arasında uçurum açıldı. Lakin bunu
başa düşmək çətin idi, çünki onun taclanması ərəfəsində “İmperator Alihəzrətin”
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özü “vətəndaş” idi. Napoleon xalqı başa düşsə də, bilirdi ki, şöhrətpərəstlik ara
düzəltməyi bir çox çətinlikləri asanlaşdırmaq üçün kifayət idi. Ona yaxın olan
“vətəndaşlar” – onun qardaşları və bacılar – “əlahəzrət” titullarını almaqla
printslərə çevrilmişdilər və taxt-tacın varisliyinə cəlb edilmişdilər. Lüsyen
istisnalıq təşkil edirdi, o, qardaşını eşitməmiş və boşanmış qadına evlənmişdi.
Digərləri üçün isə imperator çox saylı həm mülki, həm də hərbi sahədə “imperial
əyanları” dəstəsi yaratdı. Böyük Elektor, Böyük Kansler, Ali Konstebl, Böyük
Admiral..., bunların hamısı imperial kübarlığı yaratmaq məqsədini güdürdü və
sonralar, 1806-cı ildə bura krallar, hersoqlar, qraflar və baronlar daxil olmağa
başladı. Köhnə rejimin kübarlığı öz ənənəvi titullarında bərpa edilmədi, lakin bu
olduqca xoşbəxt bir məsələ idi ki, yeni sarayda vəzifə əldə edəsən. Axı bu vəzifə
həm də çoxlu iqtisadi fayda gətirməyi vəd edirdi.
Əhalinin əksəriyyəti bu sevincdə və imtiyazlarda qətiyyən iştirak etmirdi.
Yuxarı siniflərin şərəfi həmişə adı və ya titulu olmayan və “top yemi” olmağa
xidmət edən adamların üzərində qurulurdu. Avropa iki illiyə dinc şəraitdə
yaşayırdı, hər iki tərəfdən sülh bu vaxt başa çatan əziyyətli hazırlıqlara həsr
edilmişdi. Fransanın və İngiltərənin maraqları çox hallarda toqquşurdu.
Napoleonun dövründə Fransa ilə İngiltərə arasında münaqişə demək olar ki,
qaçılmaz idi.
1805-ci ilin yanvarında Böyük Britaniya, Napoleona qarşı mübarizədə ona
qoşulan ölkələrin hərbi büdcələrinə 5 milyon funt sterlinq pul ayırmışdı. Bu
İspaniya ilə uğurlu olmadı. İspaniya öz donanmasını Napoleonun sərəncamına
verdi. Bu Britaniya tərəfindən dəniz quldurluğu qaydasında baş verən
müdaxiləsinə qarşı onun cavabı idi. Digər tərəfdən hər şey İsveçlə, daha vacibi isə
Rusiya ilə yaxşı gedirdi. Axırıncı Napoleonu fransız imperatoru kimi tanımamışdı.
Avstriya ilə danışıqlar da yaxşı gedirdi. Lakin bu ölkə Prussiya ilə birlikdə
məsələnin həllini süründürürdülər. Ancaq Fransa iri Avropa dövləti kimi nüfuza
malik idi.
Avropada həmin vaxt 195 milyon əhali var idi, onlardan 30 milyonu
Fransada yaşayırdı. İngilislər yaxın qonşunun qüdrətinin artmasından narahatlıq

315

keçirirdilər. Ona görə də Napoleona qarşı sui-qəsd təşkilinə xüsusi maraqla
yanaşırdılar. 1800-cü ildə Napoleon öz həyatına yönələn iki sui-qəsddən qaçıb
qurtara bildi. Lakin Napoleonun sevinci uzun sürmədi. Bir neçə aydan sonra, 1801ci ildə ingilis səfirinin başçılıq etdiyi sui-qəsdçilər Peterburqda onun müttəfiqi I
Paveli öldürdülər. Paveli taxt-tacda oğlu I Aleksandr əvəz etdi. Pavelin ölümünü
eşidən Napoleon o saatca onun təqsirkarları barədə fikir yürütdü: “Bu lənətə
gəlmiş, vicdansız ingilislər! Onlar Sen-Nikez küçəsində mənə olan hədəfdə səhv
salsalar da, Peterburqda, Mixaylovski qəsrində düz mənim ürəyimi vurdular”.
Rusiyada çar I Aleksandr öz sələfi I Pavelin anti-Britaniya siyasətindən,
Napoleonun Aralıq dənizindəki ekspansionist məqsədlərinə görə uzaqlaşmışdı.
Onların hər ikisi Türkiyəni məğlub etmək və Bosfor və Dardanelə, İoniya adalarına
və Misirə sahib çıxmaq istəyirdilər. İsveçlə ittifaqa girən I Aleksandr Böyük
Britaniya ilə hücumçu ittifaq bağladı, axırıncı ona Fransa əleyhinə döyüş
meydanına çıxarılacaq hər 100 min adam üçün ildə 1 milyon funt sterlinq ödəməyi
vəd etdi. Avstriya Fransa ilə müharibə səbəbinə görə tərəddüd edirdi, bu ölkə ilk
qorxusunu keçirirdi. Üstəlik Avstriya Napoleonun onun İtaliyadakı torpaqlarını
çox asanlıqla anneksiya etməsini unutmamışdı və qorxurdu ki, Venetsiya da
tezliklə eyni yolla gedəcəkdir. Avstriya yalnız Britaniya təzə maliyyə yardımını
ödədikdən sonra və müdaxilə təhlükəsi yarandıqda, Rusiyanın hərbi köməyi
barədəki vədinin əleyhinə olaraq razılıq verdi. Napoleon Prussiya kralı III Friderik
Vilhelmi koalisiyadan aralı saxlaya bilmişdi, vəd etmişdi ki, Hanover fransızların
əlində olanda, onun sərəncamına veriləcəkdir. Lakin İngiltərə kralı III Corc həmin
knyazlığın qanuni kyurfurstu olduğu üçün yalnız o, belə vədi vermək iqtidarında
idi. Prussiya neytral qalmağı seçdi. Buna baxmayaraq mayın 24-də o, Rusiya ilə
müdafiə müqaviləsi imzaladı. Bu müqaviləyə görə fransızlar Vezer çayına doğru
irəliləməsi imkanına qarşı Rusiya tərəfindən müdafiə olunacaqdı.
Britaniya donanmasının Prussiya sahillərindən geri çəkilməsini görmək
qorxusu bu sazişin layihəsinin meydana gəlməsi ilə, çox güman ki, əlaqədar idi.
Digər tərəfdən Cənubi Alman dövlətləri açıq şəkildə özlərini Fransaya
bağlamışdılar.
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İki düşərgənin qüvvələri bu vaxt tam aydın idi. Koalisiya eyni vaxtda və
cəmləşmiş hücumda 300 min adamın iştirakını planlaşdırırdı. Fransanın
sərəncamında Böyük Ordu var idi, onun 180 min nəfərlik güclü qüvvəsi Brestdə,
Bulonda və Hollandiyada yerləşmişdi. Bu ordu İngiltərəyə müdaxiləni həyata
keçirməyə rəsmən hazır idi və digər iki ordu Reyn çayı boyu və İtaliyada
məskunlaşmışdı.
Napoleon inanırdı ki, Britaniyanı məğlub etməyin və neytrallaşdırmağın
yeganə sürətli və səmərəli yolu La-Manş boğazından uğurlu müdaxiləni
başlamaqdır. Bu qaydada britaniyalıların istənilən hərbi müqavimətini dəf etmək
və Londona sülh diqtə etmək mümkün olacaqdır. O, güman edirdi ki, 150 min
adamın Britaniya sahillərinə uğurlu çıxarılmasından bir həftə sonra fransızlar
Londonda olacaqlar və kübar zülmkarlarına qarşı xalq qiyamı ilə qarşılanacaqlar.
Lakin o, dəniz əməliyyatları ilə bağlı olan çətinlikləri qiymətləndirməkdə səhvə yol
verirdi. İngiltərəyə müdaxilə yalnız iki şərtlə mümkün ola bilərdi: Avropada
müharibənin başlanmasını bir neçə aylığa təxirə salmaq və boğaz üzərində ən azı
bir günlüyə nəzarəti əldə saxlamaq hesabına.
İkinci şərti həyata keçirmək daha çətin idi və bu işin uğurunun təminatı üçün
kifayət deyildi. Faktiki olaraq, əgər donanmanın müdaxiləsi üçün boğazı keçməyə
bir gün vaxt lazım olsaydı, minlərlə gəmidən qoşunları boşaltmaq üçün uzun
müddət tələb olunurdu. Buna görə də onları daşımaq üçün çoxlu gəmi qayırılmalı
idi. Beləliklə, əməliyyat üçün bir neçə gün yaxşı hava və sakit dəniz lazım idi.
Lakin bu da boğazda az hallarda olurdu. Buna baxmayaraq, Napoleon bu bir unikal
günü ələ keçirməyə cəhd edirdi. Burada iki mümkün hal var idi: yaxşı silahlanmış
donanmanı boğaza göndərmək və birbaşa konfrantasiyanı qəbul etmək. Lakin
Fransa limanlarının Britaniya tərəfindən blokadası bunu çox çətinləşdirirdi. Yaxud
da, Britaniya donanmasını diqqəti yayındıran əməliyyatla yer kürəsinin digər
hissəsinə getməyə şirnikləndirmək qalırdı.
Napoleonun əlində dolaşıq, lakin ağıllı planı var idi. Bu plandan məqsəd
ikinci alternativə əsaslanırdı. Üç eskadron hiylə məqsədilə Tulonu, Bulonu,
Roşforu tərk edib Qərbi İndiyalara istiqamət götürdü. Orada onlar ispan
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donanmasına qoşulub geri qayıtdılar ki, qoşunların boşaldılmasına lazım olan
himayəni həyata keçirsinlər. Bu vaxt Britaniya donanması ovlamaq üçün onları
yeddi dənizdə axtarırdı.
Layihə admirallar arasında koordinasiya olmadığından və onların səmərəsiz
fəaliyyətsizliyindən uğursuzluğa düçar oldu. Digər eskadron öz qərarına uyğun
olaraq manevr edirdi. Təkcə admiral Vilnyovun komandanlığı altında Tulon
eskadronu və ispan eskadronu onlara verilmiş əmrə uyğun hərəkət edirdilər.
Vilnyov iki dəfə admiral Nelsonun sayıqlığından qaçmağa müvəffəq oldu və
Gibraltar boğazından keçdi. Bu vaxt düşməni onu Aleksandriya istiqamətində
axtarırdı. Martın 20-də ikinci dəfə Tulonu tərk edən Vilnyov altı ispan gəmisinə
qoşuldu və 4 mayda Martinikaya yola düşdü. Burada o, iki eskadronla görüşməli
idi. Lakin onlardan biri Britaniya donanması tərəfindən blokadaya alındığından
limandan çıxa bilməmişdi. Digəri isə Vest İndiya adalarına gəlib çıxdıqdan sonra
digərini gözləmək üçün geri dönmüşdü. Nelsonun gəlib çıxdığını öyrənən Vilnyov
İspaniyaya qayıtmağı qərara aldı. O, Biskay körfəzində Roşfor yaxınlığında fransız
eskadronunun yanından keçmişdi. Bu yol Britaniya gəmilərinin qarşılıqlı kursuna
xidmət edirdi və onlar bütün kontaktlardan ehtiyatlı qaydada uzaqlaşırdılar.
Vilnyov Kadisdə sığınacaq axtarırdı və 20 avqustda bura gəlib çıxdı. Britaniya
admiralı Kollinqvud təkcə üç gəmi ilə limanın girişində dayanmışdı ki, onu
blokadaya alsın. Vilnyov buna əhəmiyyət vermədi.
Napoleon öz admiralının Kadisdə blokadaya alındığı barədə məlumatı
alanda, İngiltərəyə müdaxiləni təxirə saldı və əmr etdi ki, Böyük Ordu Almaniyaya
səfərə başlasın. Çox sürətlə onun belə qərar verməsi belə sualın meydana
çıxmasına səbəb oldu ki, Napoleon həqiqətənmi İngiltərəyə müdaxilə etmək
istəyirmiş və bunu elə etmişdi ki, bu, daha çox manevrə bənzəyirdi. Ondan
məqsədi isə öz əsl düşmənlərini qeyri-müəyyən vəziyyətdə saxlamaq idi. Bu vaxt
isə o, düşmənləri təşvişə salmadan və həm də xəbərdarlıq etmədən onlara qarşı
müharibəni başlamaq üçün güclü ordu qura bilərdi. Bütün ehtimallar nəzərə
alındıqda, imperatorun imkan yarandıqda İngiltərəyə müdaxilə etmək niyyəti var
idi. Əgər bu belə olmasaydı, bu qədər pul, vaxt və səy sərf etdiyinə görə onu tam
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dəli adlandırmaq olardı. Lakin o, özünün bütün seçimlərini açıq saxlayırdı və
təsadüf meydana gəldikdə alternativ məqsədinə çatmaq üçün tam hazır olurdu.
Adətən olduğu kimi onun ordusunun manevr etmək sürəti və onun strategiyası
olduqca sadə idi: bölmək, ayrı-ayrılıqda onlara hücum etmək və darmadağın
etmək. Avstriya ordusu başqalarından fərqli olaraq onun metodlarının təcrübəsi ilə
daha yaxşı tanış idi və onun Bavariyaya müdaxiləsinin qarşısını almağa cəhd etdi
və burda iki Rusiya ordusuna qoşuldu. Onlar Napoleonun noyabrdan əvvəl gəlib
çıxmasını gözləmirdilər. Onlar qabaqcadan görə bilməzdilər ki, Fransa ərazisindən
keçəndə o, 20 min araba yığmışdı ki, öz qoşunlarının daşınmasını sürətləndirsin.
Həmçinin, onlar Reyn ordusunun nümayiş etdirdiyi igidlik və özünü qurban
vermək ruhunu qiymətləndirmədilər. Bu ordu başqalarına qovuşmaq üçün olduqca
pis hava şəraitində hərəkət edirdi. Fransızlar Bavariyada oktyabrın ortasında
göründülər. General Makın başçılığı altında olan avstriyalılar tam xəbərsiz
qaydada yaxalandılar. Bu vaxt onlar Ulmda idilər, arxalarında isə Dunay çayı idi.
Napoleon qüvvələri qövs şəklində düzülmüşdü. Beləliklə onların geri çəkilməsi
yolu kəsilmişdi. Davu və Bernadot isə şərqə tərəf irəliləmişdi ki, Kutuzovun
başçılığı altında rusların onların köməyinə gəlməsinin qarşısını kəssin. 17
oktyabrda general Mak hələ rusların tezliklə gəlməsini gözlədiyi halda, 25-də
təslim olmağı qəbul etdi. İki gün sonra şəraitin köməksiz olduğunu qət etdikdən
sonra avstriyalıların bir hissəsi kütləvi şəkildə təslim oldu. Bu yəqin ki, tarixdə ən
böyük asanlıqla əldə edilmiş qələbələrdən biri idi.
Lakin bu sürətli zəfərin sevinci 21 oktyabr 1805-ci ildə admiral Vilnyovun
Trafalqarda məğlubiyyətinin əzabı ilə əvəz olundu. İmperatordan gələn əmrə itaət
edərək, komandanlıqdan azad edilməyindən qorxan Vilnyov mümkün qədər Aralıq
dənizinə girməyə cəhd etmək üçün Kadisi tərk etdi. Nelson onu təqib edərək
fransızların Gibraltara gedən yolunu kəsdi və Vilnyovu Trafalqar burnunda döyüşə
girməyə məcbur etdi. Britaniya admirallarının planı fransız xəttini üç yerdə kəsmək
idi və manevr dəqiq həyata keçirildi. Lakin qoyulmuş kursda hərəkət edərkən
Nelson öz flaqman gəmisi “Viktori”də ölümcül yaralandı. Fransız generalı da eyni
tale ilə üzləşməli oldu. Nelson planı fransız-ispan donanmasını bütünlüklə
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darmadağın etməyi nəzərdə tuturdu. Lakin Nelsonun ölümü bir andaca
britaniyalıları fransızların əks-hücumu qarşısında fəaliyyətsiz qoydu. Üstəlik güclü
tufan həlledici anda 19 gəmiyə aradan çıxmağa imkan verdi, bu bir qədər qələbənin
nəticələrini kiçiltdi. Çünki bu qələbə Nildə, Abukirdə olan kimi tam başa
çatmamışdı. Fransızlar 13 hərb gəmisi itirdilər, lakin onlar ağlasığmayan igidliklə
vuruşurdular. Onlar 6 min adam, britaniyalılar isə 2 min adam öldürmüşdülər.
İngiltərədə Nelsonun ölümü qələbənin sevincini xeyli azaltdı. Qısa müddətdən
sonra isə Napoleonun Austerlitsdəki böyük müvəffəqiyyəti barədə xəbərlər alındı.
Ulmdan sonra Napoleon Vyanaya doğru hərəkət edərək, 12 noyabrda şəhərə
girdi. 17-də o, iki Rusiya ordusunun qabağını kəsdi, onlar general Kutuzovun və
çar Aleksandrın komandanlığı altında şimaldan gəlirdilər. Vuruş 2 dekabr 1805-ci
ildə Moraviada, Austerlitsdə baş verdi və Napoleonun ən yaxşı qələbəsi ilə
nəticələndi. Bu yer Fransadan 500 kilometrdən də çox aralı idi, həm də qış dövrü
idi, düşmən sayca üstün idi və onun qoşunlarına toxunulmamışdı. Prussiya
müharibəyə girməyə hazır və Vyanaya çatmaq niyyətində olduğu kimi görünürdü.
Fransızlar sonuncunun ərazisində zorakılıq edirdilər. İki Rusiya ordusu
imperatorun başçılıq etdiyi Avstriya qoşunlarına qoşularaq görüş nöqtəsində idi.
Şübhəsiz, onlar dövrəyə almaq hərəkətini etmək və Napoleonu Vyanadan çıxışını
kəsmək istəyirdilər. Bu səhv idi və Napoleon bundan bütünlüklə istifadə edərək,
düşməni tələyə saldı. O, bilirdi ki, Avstriya və Rusiya ordularını dövrəyə almaq
manevri Austerlits yaxınlığında başlayacaqdır. Burada kiçik təpə böyük düzənliyin
üstündəki ən yaxşı strateji mövqe idi. O, qəsdən buna əhəmiyyət vermədi və öz
qoşunlarını yüksəkliyin arxasında yerləşdirdi ki, geri çəkilmək tələbatı yarandıqda,
öz arxasını qoruya bilsin. Sonra o, hər şeyi etdi ki, düşmən öz qələbəsinə tam əmin
olsun.
Bütün 1 dekabr günü imperator, əvvəlcədən gözlədiyi kimi mövqelərdə
düşmən ordularının yerləşməsini müşahidə edirdi və o, qələbəyə möhkəm əmin
olmağa başladı. Dan yeri söküləndə düşmən Plattsen təpəsinə hücum etdi, əslində
Napoleon hiyləgərcəsinə onu tutmadan tərk etmişdi. Napoleon əks-hücum əmrini
verdi. Avstriya-Rusiya qüvvələri iki yerə bölündü, fransız artilleriyası yüksəkliyi
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tutdu və buradan atəşlə düşmənin mərkəzini biçməyə başladı. Fransızların kəlbətin
hücumu qarşısında düşmən mərkəzi parçalandı. Deyilənlərə görə, ölüm yatağında
olan Britaniya baş naziri Uilyam Pitt (o, 1806-cı ildə vəfat etdi) Avropanın
xəritəsinin bükülüb götürülməsinə göstəriş verərək demişdi ki, sonrakı on il üçün
bu lazımsız bir şey olacaqdır. Bu hadisələrin nəticəsi qitənin sifətini dəyişdirməli
idi. Döyüşdən iki gün sonra II Frants Napoleon tərəfindən qəbul edilməsini xahiş
etdi. O, atəşkəsə nail oldu, bunun üçün Rusiya qoşunları Avstriyadan çıxarıldı və
onun səltənətinin ərazi inteqrasiyasına bu şərtlə təminat verildi ki, o, Rusiya
hökmdarını Böyük Britaniyaya qarşı Fransa ilə yeni ittifaqa girməsinə
inandıracaqdır. Çar birinci təklifi qəbul etsə də, ikincisini rədd etdi. Buna
baxmayaraq 26 dekabr 1805-ci ildə bağlanan Pressburq müqaviləsi Avstriyaya
daha ağır zərbə vurdu, çünki o düşmənçiliyə geniş yol açırdı. Avstriya Venetsiyanı
itirdi və bu ərazi İtaliya krallığına anneksiya edildi və ümumilikdə 3 milyon
əhalinin yaşadığı digər ərazilər daxil olmaqla qonşu dövlətlərə verildi.
Taleyran əbəs yerə Napoleonu inandırmağa çalışırdı ki, Avropanın
mərkəzində yerləşən qüdrətli Avstriya Fransa üçün daha faydalı olacaqdır. Çünki o
Rusiya ilə Prussiya arasında əla tarazlıq faktoru rolunu oynayacaqdı. Napoleon əla
diplomat olsa da, bu ağıllı siyasətçinin qabaqcadan gördüyü imkanı əldən buraxdı.
O, mümkün reaksiyanın qarşısını almaq üçün düşmənin zəifləməsinə üstünlük
verirdi. Digər tərəfdən onu inandırmışdılar ki, Prussiyadan qorxmaq üçün heç bir
əsas yoxdur. Bir neçə gün əvvəl, 5 dekabrda o, Hanover barədəki vəd müqabilində
Prussiyanı müdafiə ittifaqına qoşulmağa dair Şönbrunn müqaviləsini imzalamağa
məcbur etmişdi. Taleyran onun məsləhətinə baxılmadığından narazı qaldı.
Napoleondan və bir az əvvəl Fransanın mənafeyinə hesab etdiyi layihələrindən
uzaqlaşmağa başladı. Napoleon Avropada hökmranlıq edən sülalələrlə siyasi
nikahlar bağlamaq yolu ilə öz müttəfiqlərini konsolidasiya etmək istəyirdi. Onun
qəbul etdiyi oğlu, daha doğrusu oğulluğu Ejen de Boharne Bavariya kralının böyük
qızı olan Avqustaya evləndi. İmperatorun qardaşı Jerom artıq ağılsızcasına
amerikalı Elizabet Pattersona evlənsə də, onu boşadı və tezliklə sərbəst olduqda
Vittemberq hökmdarı Friderixin qızı ilə nikah bağladı. Bununla da o, kral oldu, bu
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titulu Pressburq müqaviləsinə görə almışdı. İmperatorun qəbul edilmiş qızı
Stefaniya de Boharne Baden hökmdarına verilməyə vəd edilmişdi. Sonra legitim
hökmdarlarla qohumluq ilgəkləri hesabına bağlanmaq mümkün olmayanda,
Napoleon özü krallar yaradırdı. O, elan etdi ki, Neapol Burbonları devrilir və
boşalmış taxta öz qardaşı Jozefi oturtdu. Onun qardaşı Lui Hollandiyanı aldı.
Marşallar da hersoqlar və printslər oldular. Kiçik ölkə olan – Berq Böyük
Hersoqluğu Karolina Bonapartın əri olan Myurata verildi. Digər Nyuşatel
knyazlığı Prussiyadan alınmışdı və Fransa marşalı Lui Bertyeyə verildi. Taleyran
Benvento printsi, Fuşe Otranto hersoqu oldu.
Parisə dönəndə Napoleon dövləti idarəetməsini bərpa etdi, ictimai işlərin
nəhəng proqramı komissiyasını böyütdü, yollar şəbəkəsini inkişaf etdirdi, bunun
hesabına Fransa çalışırdı ki, öz imperiyasının mərkəzinə çevrilsin. Sonralar
Madelen kilsəsinə çevrilən Qələbə məbədinin və Zəfər Tağının tikilməsinə bu
dövrdə başlandı. Onun hakimiyyət dairəsi heç vaxt böyüməsini dayandırmadı. 12
iyul 1806-cı ildə Sen Kluda təsdiq edilmiş müqavilə əsasında Reyn
Konfederasiyası quruldu. Bura krallıqlar, böyük hersoqluqlar, hersoqluqlar və
knyazlıqlar daxil edildi. Onların siyahısına Bavariya, Vittemberq, Frankfurt, HessDarmştadt, Vestfaliya, Baden və digərləri daxil idi. Konfederasiyanın başında
sonuncu Maynts kurfyürstu Delberq dururdu. Bu yüzə yaxın kiçik hökmdarların
əraziləri onun üzvləri arasında yenidən bölündü, bu hökmdarlar yalnız öz feodal
hüquqlarını saxlamışdılar. Buna baxmayaraq, onların öz torpaqlarını sahiblikdən
kənarlaşdırılmasındakı bu tədbir Almaniyanın orta əsrlər quruluşuna səmərəli
qaydada son qoydu və onların birləşməsinin bünövrəsini qoydu.
Reyn Konfederasiyası Fransa ilə müdafiə və hücum ittifaqında idi, Avropada
müharibə baş verdikdə ordunu geyim və sursatla təmin etməli və Napoleonu
protektor kimi qəbul etməli idi.
Ərazilərin belə yenidən bölüşdürülməsindən sonra Habsburqlu II Frans
Alman Müqəddəs Roma imperatoru titulundan əl çəkdi və sonra yalnız Avstriya
imperatoru olan I Fransa çevrildi. Prussiya yeganə dövlət idi ki, yeni FransaAlmaniya sazişinə qarşı etiraz edirdi, lakin o Napoleonun ənənəvi düşmənləri
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arasında buna bir əks-səda tapmadı. Çünki Prussiya keçmişdə onların
müxalifliyindən şikayətləndiyinə görə əziyyət çəkirdi. Yəqin ki, Avropada Fransa
nüfuzunun sonrakı genişlənməsinin sülh yaradılmasının artıq mövcud olan kövrək
imkanlarının xeyrinə kömək göstərəcəyinə bənzəmirdi. Napoleon Böyük Britaniya
və Rusiya ilə ayrıca münasibət qurmaq istəyirdi. Birinci bütünlüklə bundan imtina
etdi, ikinci bir qədər başa düşülməklə yanaşdı və bunun açıqlanmasına imkan verdi
ki, çar I Aleksandr Siciliyanı Burbonlardan almaq üçün Fransa ilə ittifaqa
girəcəkdir, bunun əvəzində isə ona Bolear adalarını güzəştə gedəcəkdir. Lakin
sentyabrda çar öz mövqeyini dəyişdi və Prussiya ilə öz ittifaqını təzələdi. Prussiya
isə bu vaxt Fransaya qarşı müharibəyə girməyə hazır idi. Çar həmçinin Böyük
Britaniya və İsveçlə ittifaqa girdi.
Reyn Konfederasiyasının konstitusiyası axırıncı saman çöpü rolunu oynadı.
Üstəlik Prussiyanı alçaltmaq və onun daxili işlərinə qatışmaq üçün Napoleon bir
dənə də olsun imkanı əldən buraxmırdı. Bir az əvvəl Şimali Alman Dövlətləri
Konfederasiyasının yaradılması barədə Fridrix Vilhelmin layihəsinə o, veto qoydu
və bir az da uzağa gedərək təhqiredici böhtan çap etdiyinə görə Nyüremberqdən
gəlmiş kitab satan Palma ölüm hökmü verilməsini tələb etdi və buna nail oldu.
Prussiya generalları səhvən güman edirdilər ki, onlar Böyük Fridrixin
macəralarını təkrar etmək iqtidarındadırlar. Böyük Fridrix isə iki dəfə Fransanı
alçaltmışdı. Çar onlara bütöv dəstək verəcəyini vəd etmişdi. İspaniya Avstriya ilə
həmrəylini elan etdi və öz ordusunu səfərbər etdi. 14 sentyabrda Fransaya
ultimatum göndərildi, Napoleon isə bu sənədi ancaq oktyabrın 7-də aldı. Bu vaxt o,
şərq əyalətlərinə səyahətdən qayıdırdı. 8 oktyabrda o, Böyük Orduya komandanlıq
edərək prussiyalılara qarşı yürüşə başladı, axırıncılar isə hələ öz qüvvələrini vahid
komandanlıq altında birləşdirməmişdi. Oktyabrın 10-da prussiyalı prints Lui
Fridrixlə general Lanne arasında ilk toqquşma oldu. Manevrdəki fransızların
üstünlüyü düşmənin darmadağın edilməsi ilə nəticələndi. Printsin özü Saalfelddəki
döyüş vaxtı öldürüldü, fransızlar öz irəliləmələrini davam etdirdilər və 14
oktyabrda Yena yaxınlığında Napoleon hohentsollernli prints Fridrix Vilhelmin
başçılığı altındakı 50 minlik qoşuna qarşı döyüşə girdi. Napoleon öz
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qarşısındakının Prussiya ordusunun bir hissəsi olduğunu güman etdiyindən,
generallar Bernadottu və Davunu köməyə çağırdı. Onlar Böyük Ordunun
flanqlarını qoruyurdular, lakin bu vaxt o, döyüşə girəndə onun strateji istedadı ona
qələbə gətirdi. O, axşama yaxın böyüyən köməyin gəlib çıxmasından deyil,
Davunun Böyük Orduya birləşmək üçün gələndə Auerştadtda Brunsvik
hersoqunun komandanlığı altında olan digər Prussiya ordusu ilə vuruşub, ona qalib
gəlməsi barədəki xəbəri eşitdikdə təəccüblənmişdi. Axı Davunun qüvvələri həm
adam sayında, həm də topların sayına görə düşməninkindən xeyli zəif idi. Canlı
qüvvə fransızlarda iki dəfə, toplar isə beş dəfə az idi. Bernadot kimi Davu da hansı
yolla getmək lazım olduğunu bilmirdi. Prussiyalıların itkiləri böyük idi. Napoleon
27 oktyabrda Berlinə daxil oldu, müharibə reparatsiyaların (təzminatların)
ödənilməsi qaydasını və məğlub edilənlərin bədii irsinə adəti vergini qoydu.
Prussiya düşməndən öyrənməyə məcbur olacaqdı. O nəyə möhtac olduğunu
inqilabdan qəbul edəcəkdi. Özü də iki səbəbə görə - düşməni məhv etmək və
Prussiyada inqilabın qarşısını almaq üçün.
21 noyabr 1806-cı ildə Napoleon Berlindən İngiltərəyə embarqo
qoyulmasını elan etdi. Bu Fransaya və onun müttəfiqlərinə İngiltərə ilə ticarəti
qadağan edirdi, Vistuladan tutmuş Adriatik dənizinə qədər özünün və Avropanın
bütün limanları Britaniya donanması üçün bağlanırdı. Britaniya malları tutulur və
məhv edilirdi, onun vətəndaşlarına Fransaya və onun müttəfiqi olan ölkələrə daxil
olmaq qadağan olunurdu. Onlar artıq ölkədən qovulmuşdular. Taleyran göstəriş
aldı ki, bu bəyanatı Jozefə, Luiyə və Ejenə çatdırsın və onlar bu göstərişi öz
müvafiq krallıqlarında həyata keçirməli idilər. Britaniya aktivlərini yaxşı
xatırlayaraq, Napoleon onlardan öz sikkəsini müdafiə etmək üçün istifadə etmək
istədi. Britaniya pul dövləti idi. Napoleon ingilisləri “dükançılar milləti”
adlandırırdı, istehza ilə deyirdi ki, onlar müharibələrini qan əvəzinə funt sterlinqlə
aparır və Avropada daim səfehlər axtarışındadırlar.
İngiltərə Avropadan daha çox dərəcədə aclıqdan əziyyət çəkə bilərdi. Ölkə
adətən ərzaq idxalından asılı idi. Lakin Napoleon Britaniya qızıl ehtiyatını
tükətmək üçün öz düşməni olan ölkəyə ərzaq yollayırdı. Bir qədər sonra, 1810-cu
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ildə İngiltərə 1,5 milyon kvoter taxıl idxal etdi, bunlardan 1,3 milyonu kontinental
sistemə daxil olan ölkələrdən idi. Berlin dekreti isə Britaniya ixrac sistemini
sıradan çıxarmaq üçün, Britaniya mallarının bütünlüklə Avropa qitəsinə idxalını
qadağan etdi.
Napoleonun tarixə bələdçiliyi onu öyrədirdi ki, müxtəlif iqtisadiyyatlara
əsaslanan iki dövlət arasındakı münaqişə - Fransa kənd təsərrüfatı ölkəsi, Britaniya
isə kommersiya və dənizçilik ölkəsi idi, - həmişə ikincinin məğlubiyyəti ilə
nəticələnməklə sübut edir ki, birinci öz rəqibini onun kommersiyasının bütün
həyati resurslarını tədricən taqətdən düşməyə məhkum etməklə əslində bu ölkəni
iflic vəziyyətinə salmağa nail olacaqdır. Karfagen və Roma arasındakı münaqişə
onun üçün nümunə rolunu oynayırdı. Böyük Britaniya tezliklə Berlindən gələn
bəyanata ona bənzər tədbirlərlə cavab verdi. Bu bəyanatı Napoleon 17 dekabr
1807-ci ildə Milan dekreti ilə təsdiq edərək, dənizlərlə ticarətin qadağan
olunmasını buna neytral ölkələri də daxil etməklə genişləndirdi.
Hər iki dövlət öz elan etdiklərini heç də tam qaydada həyata keçirmək
iqtidarında deyildi. Onlar kor gözlərini neytral ölkələrlə ticarətə tərəf döndərdilər,
lakin bu güzəşt üçün onlara böyük haqq verməli oldular, hətta o qədər uzağa
getdilər ki, eyni dəyərdə malı idxal etmək üçün öz milli mallarının bir hissəsini ona
dəyişirdilər. Digər tərəfdən, heç vaxt belə nəhəng dərəcədə mövcud olmamış
qaçaqmalçılığın qarşısını almaq üçün onlar gücsüz idilər. 1811-ci ilə doğru blokada
Böyük Britaniyaya maksimum təsir göstərməyə başladı. Onun valyutası öz
dəyərini o dərəcədə itirmişdi və ölkənin qızıl ehtiyatları o qədər azalmışdı ki
(ticarət mübadilənin qızılla aparılmasını tələb edirdi), bu dövlət təslim olmaq
dərəcəsinə çatmış kimi görünürdü. Britaniya özünün sağ qalması üçün Berlin
bəyanatından sonra baş verən bir sıra şəraitlərə borclu idi. Napoleon Prussiya ilə
sülh bağlamaq barədə heç bir təzyiq hiss etmirdi. Çünki əgər o, Rusiya ilə saziş
bağlamağa nail olsa, Prussiyanın üzərinə daha ağır şərtlər qoyacaqdı. Rusiya isə öz
ordularını hələ də Polşada yerləşdirmişdi. Kontinental blokadanın uğuru üçün ən
vacib şərt İngiltərə əleyhinə I Aleksandrla razılığa gəlmək idi. Üstəlik Polşanın
işlərinə müdaxilə etmək üçün imkanı Napoleon sevinclə ələ keçirdi. Polşa Rusiya-

325

Prussiya müdaxiləsinə qarşı bu məsələyə qarışmağı dəfələrlə ondan xahiş etmişdi.
Çarı danışıqlara dəvət etməklə Napoleon Osmanlı sultanı III Səlimi aldatdı və onu
məcbur etdi ki, Osmanlı imperiyası ilə Rusiya arasındakı gərginliyi gücləndirsin.
Sultan Moldaviya və Valaxiyadakı Rusiya yönlü qubernatorları (valiləri) vəzifədən
götürdü. Çar buna iki knyazlığı işğal etmək üçün oraya ordu göndərməklə cavab
verdi. Türkiyə ilə başlanan müharibə 1812-ci ilə qədər davam etdi.
I Aleksandr qarmağı udmadı. Özünü Prussiya kimi apararaq, danışıqları
onların baş tutmaması dərəcəsinə gətirib çıxardı. Napoleonun Polşadakı maraqları
onu bölüşdürən dövlətlərə - Rusiya, Prussiya və Avstriyaya o qədər aydın idi ki,
onlar əldə etdikləri əraziləri saxlamaq istəyinə görə birləşdilər. Lakin
gözlənilənlərin əksinə, Avstriya yeni koalisiyaya qoşulmadı. Napoleon üçün
situasiya hələ də tam təhlükəli görünürdü. O, qış düşəndə yeni kampaniya
başlamalı idi. Polşanın soyuq hissəsində və Şərqi Prussiyada ordu belə şəraitdə
vuruşmaq üçün isti paltarla təmin edilməmişdi. Gecikdirmə imkanı, hətta azacıq
dərəcədə olsa da, Avstriyanın öz qərarını dəyişdirmək üçün kifayət olardı. Yeganə
kömək Polşanın özündən gözlənə bilərdi. O, Polşadan, onun müstəqillik barədəki
arzusunun reallaşması perspektivini dəstəkləmək üçün 30 min adam xahiş etdi,
lakin buna diqqət yetirdi ki, vəd formal olmasın, çünki bu onu bildirəcəkdi ki,
Rusiya ilə zəruri danışıqlar mümkün olmayacaq və Avstriya tərəfindən sürətli
reaksiya verilməsinə gətirib çıxaracaqdır. Dekabrda Napoleon Prussiya Polşasına
daxil oldu və 16-da Varşavaya gəldi. Onu azadlıq verən kimi qarşıladılar. Yanvar
ayı ərzində düşmənə qarşı heç bir həlledici döyüşə girmədən Polşa ərazisini azad
etdi və o, qərara gəldi ki, Varşavaya qayıtsın. Burada o, yaza qədər narahat
edilməyəcəyinə ümid bağlayırdı.
Polşa cəmiyyəti onun burada qalmasını mümkün qədər fərəhli etmək üçün
əlindən gələni edirdi və Napoleon onun şərəfinə düzəldilən ballara və ziyafətlərə
gedirdi. Həmin bu dövrdə onun 26 yaşlı gənc “kübar qadını” Mariya Valevskaya
ilə tanış olması baş verdi. Napoleon bu qadına vuruldu. Mariya öz ailəsinə maddi
yardım göstərmək məqsədilə və anasının təkidi ilə çox yaşlı qraf Valevskiyə ərə
getmişdi. Çünki onun atası döyüşdə həlak olmuşdu və ailə maddi ehtiyacla
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üzləşmişdi. Polyak diplomatları imperatorun öz həmyerliləri olan gənc qadınla bu
sevgi macərasına rəğbətlə yanaşırdılar, çünki onlar ümid edirdilər ki, bu uzun
müddət gözlədikləri müstəqilliyi, “azadlıq verən”dən daha asanlıqla əldə etməyə
kömək edəcəkdir. Varşava sevincli günləri qısa müddətli oldu. Marşal Lefebrə
Dantsiqi tutmaq əmri verildi, lakin Rusiya komandanı Beniqsen 80 min adamla
Vistulanı keçərək onu gözləyirdi və o, döyüş təklif etdi. Napoleon həlledici
toqquşmanın anı gəlib çıxdığını qət etdi. Qoşunların canlı qüvvəyə görə sayca
xeyli az olmasına baxmayaraq (Ney və Davunun komandanlıq etdiyi dəstələrin ona
köməyə gələcəyini də hesaba almaqla) 8 fevral 1807-ci ildə Eylau yaxınlığında
hücuma keçdi. Bu qırğın idi. Bütün gün ərzində ruslar Myuratın süvariləri
qarşısında dayanmışdılar və inadkarcasına öz sıralarını təzədən qururdular. Rusiya
artilleriyası fransız artilleriyasına nisbətən üstünlüyünü sübut etdi, çünki gözlənilən
kömək gəlib çıxmamışdı. Davu rusların Prussiya müttəfiqini haqq-hesab verməyə
dəvət edildi. Axşama yaxın ruslar öz mövqelərini verməyə başladılar, lakin hələ
tam məğlub olmamışdılar. Benniqsen hətta çara qələbə raportunu göndərdi və çar
bunu Sankt-Peterburqda bayram etdi.
Eylau Napoleonun qələbələri siyahısına daxil edilməlidir, təkcə ona görə ki,
ruslar tərəfində ölənlərin sayı fransızların itkilərindən xeyli çox idi. Lakin
Napoleon qət etdi ki, buna bənzər digər toqquşma münaqişənin nəticəsini ciddi
surətdə bərabərləşdirə bilər. Düşmən öz ordusunu asanlıqla yenidən qaldıra bilərdi.
Öz bazalarından aralanması və iqlimin sərtliyi isə fransızlara daha böyük çətinlik
yarada bilərdi, gənc əsgərlər hələ veteranların döyüş standartında deyildi.
Napoleon Parisdəki dövlət çevrilişi risqindən də qaça bilməzdi, ona görə də o, sülh
təklif etdi, lakin ruslar və prussiyalılar bu təklifi rədd etdilər. Fransızlar tərəfindən
Dantsinqin alınmasına görə onlar peşimançılıq çəkirdi və polyaklar, Napoleon
kampaniyasının başlanmasını gözləyəndə, 26 mayda gəlib çıxdılar. Həlledici döyüş
bütünlüklə məğlub edilən düşməni qalibin mərhəmətinə təslim edəcəkdi. 14 iyunda
Köniqsberqi tutmağa hazırlaşan Benniqsen Fridland yaxınlığında Lannenin
komandanlığı altında olan korpusla döyüşə girdi. Rusiya generalı asan qələbə
çalacağına inanırdı və bu məsələdə canlı qüvvəsinin böyük üstünlüyünə
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arxalanırdı. Lanne öz strateji mövqeyindən məharətlə istifadə etdi, günorta başa
çatana qədər rusları saxladı, bu vaxt gəlib çıxan digər üç ordu korpusu düşməni
mühasirəyə aldı və onları başıpozuq qaydada Alle çayına tərəf qovdu. Ruslardan
25 min nəfər, fransızlardan 8 min nəfər həlak olmuşdu. Bu Marenqodakı qələbə
günündən yeddi il sonra baş vermişdi.
Çar vaxt udmaq üçün sülh barədə xahiş etdi. Bundan iki ay əvvəl isə
Bartesteyndə onunla birlikdə Prussiya kralı III Fridrix Vilhelm Napoleon
imperiyasını bölüşdürmək barədə razılığa gəlmişdilər, lakin onlar tezliklə lovğa
fransız tərəfindən məğlub edildilər. Napoleonla Aleksandr 1807-ci ilin 25
iyununda Tilzit yaxınlığında, Neman çayının ortasında lövbər salmış bərədəki
çadırda görüşdülər. Onların orduları müvafiq qaydada çayın hər iki sahilində
dayanmışdı. Sahildə, yağışın altında Prussiya kralı müşavirənin nəticəsini
gözləyirdi. Napoleon Rusiya çarı I Aleksandrla görüşdükdə, onu məğlub olmuş
dövlət başçısı kimi deyil, özünə bənzər bir qalib kimi qarşıladı. Bu, Aleksandra
olduqca güclü təsir göstərdi. Axı 1805-ci ildə Austerlitsdə, bir az əvvəl isə İenada
rus ordusu fransızlar tərəfindən ağır məğlubiyyətə uğradılmışdı. Yaxşı qəbuldan
təsirlənən I Aleksandr Napoleona dedi: “Sir, mən də Sizin kimi ingilislərə nifrət
edirəm”. Bu sözlərə Napoleon belə cavab verdi: “Onda sülh müqaviləsi
bağlanmışdır”. Beləliklə, Fransa ilə Rusiya arasında Tilzit sülh müqaviləsi
bağlandı.
Aleksandr Böyük Yekaterinanın nəvəsi idi və liberal dünyagörüşə malik idi,
buna onun təhkimçiləri azad etmək və Avropada sülhü bərqərar etmək istəkləri də
daxil idi.
Napoleon öz ağlı və hərəkətləri ilə Aleksandrı məftun etmişdi. Onların
söhbətləri olduqca səmimi idi. Onlar ölkələrinin müvafiq iqtisadiyyatları və
strategiyaları barədə söhbət edirdilər, onların hər ikisi sülhə ehtiyac duyurdu.
Napoleon döyüş meydanında olan orduların problemləri ilə, qoşunlarının
təzələnməsi ilə, əsgərləri qida rasionları və paltarla təmin etmək qayğıları ilə
qarşılaşırdı. Bu isə onu düşmən ərazilərinə müdaxilə etmək planlarından imtina
etməyə məcbur edirdi. Aleksandr müttəfiqləri tərəfindən vəd edilən köməyin indi
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başqa yolla həll edilməsinə girişdi, Türkiyə ilə mübahisənin öz ixtiyarına keçməsi
üçün Napoleona minnətdarlıq etdi. O, həmçinin Polşada və Litvada qiyam
qalxmasından qorxurdu.
Danışıqlar üç saat davam etdi və iki qərar qəbul edildi. Görüş sonra Tilzitdə
keçirildi, burada Napoleon rusiyalı qonağı üçün pay hazırlamışdı. Prussiya Avropa
xəritəsindən uzaqlaşdırılmayacaqdı, lakin onun ərazisi yarıbayarı azaldılacaqdı, bu
çarın düşüncələrinə incə qaydada yanaşmaq əlaməti idi.
İki imperatorun hər biri digərini təriflərlə ələ aldığına və asanlıqla
aldatdığına inanmışdı, ona görə də sülh müqaviləsi müttəfiqlər planına keçmək
üçün uzun ömürlü olmadı. Tilzit müqaviləsinin dilinə baxmayaraq, Aleksandr başa
düşdü ki, Napoleon onun Balkanlara doğru ekspansiyasına real kömək etmək
istəmir. Üstəlik Napoleonun xarici işlər naziri Taleyran bu nəticəyə gəldi ki,
Napoleon öz-özünü aldadır. Bunu çox məxfi qaydada çara çatdırdı və ona məsləhət
gördü ki, gözləsin. Əlbəttə, Taleyran bu vaxt xəyanətkar kimi hərəkət edirdi,
xidmət etdiyi adamı satırdı və Napoleonun yıxılması təsadüfi üçün özünə
təhlükəsiz yer hazırlayırdı. Lakin o, həm də köhnə rejimin millətçi aristokratı kimi
hərəkət edirdi, öz ölkəsini bütöv Avropanın yalnız bir hissəsi kimi görürdü və
inanırdı ki, müxtəlif hissələr arasında zəruri tarazlıq olmalıdır. Bu sülh Fransa
dövlətinin üstünlüyü azaldıqda mümkün ola bilərdi.
Rusiya öz ərazi bütövlüyünü saxladı və İsveçdən Finlyandiyanı almaq üçün
sərbəstlik qazandı. Bu şərtlə ki, çar Böyük Britaniyanı Fransa ilə sülh müqaviləsi
bağlamağa sövq etməyə cəhd edəcəkdir. Bu fikir baş tutmasa, Rusiya Böyük
Britaniyanın kontinental blokadasına qoşulacaqdı. Fransa isə öz tərəfindən
Portuqaliyaya hücum etmək üçün sərbəstlik hüququ qazandı, bu ölkə blokada
qoyulduqdan sonra Britaniya ilə ticarətini xeyli artırmışdı. Kraliça Luizanın
Napoleonu şirnikləndirməsinin əksinə Prussiya öz məğlubiyyəti üçün baha haqq
ödəməli oldu, özünün Polşa torpaqlarının böyük hissəsindən məhrum edilməsi
barədə separat sülh müqaviləsi imzalamağa məcbur oldu. Bu torpaqlar Varşava
Böyük Hersoqluğuna verildi, hersoqluğun özü də bu niyyətlə yaradılmışdı.
Polşalılar bunda öz ölkə ərazilərinin birləşdirilməsi və müstəqil Polşa barədəki

329

arzularının yenə də təxirə salındığını gördülər. Prussiya da Elbadan qərbə tərəf
olan ərazilərini itirdi. Yeni Vestfaliya krallığı və Berq Böyük Hersoqluğu
yaradıldı. Dantsinq şəhəri və Saksoniyanın bir hissəsi də Prussiyadan alındı.
Üstəlik o Fransaya müharibə xərclərini ödəməli idi. Fransa-Rusiya razılaşması 17
iyulda imzalandı. Müqavilə bir maddə ilə tamamlanırdı. Bu maddəyə görə Rusiya
Fransanın

xeyrinə

Türkiyəyə

diplomatik

təsir

edəcəkdi.

Fransa-Prussiya

razılaşması iyulun 19-da imzalandı. Gizli maddə Fransa və Rusiyaya Avropanı
bölüşdürmək razılaşmasına gəlmək imkanı verirdi. Əgər qəbul edilən vasitəçiliklər
baş tutmasa, onların müvafiq düşmənlərinə qarşı biri digərinə kömək etməyə
girişəcəkdir. Bu düşmənlər ifadəsi altında Böyük Britaniya və Osmanlı imperiyası
düşünülürdü. Müharibəyə həmçinin İsveç, Danimarka, Avstriya və Portuqaliya
cəlb ediləcəkdi. Türkiyənin şərqində onun bütün torpaqları, Konstantinopol və
Avropa Türkiyəsi hissəsi istisna olmaqla, itiriləcəkdi.
Napoleon Parisə çox sevinclə qayıdırdı ki, öz işlərinin uğuru barədə
hökumətinə məlumat versin. Taleyran Benevento printsi titulunu almaqla nazir
səlahiyyətləri yükündən azad olmağa sövq edildi, bu vəzifə yəqin ki, digər adam
tərəfindən belə yüksək səviyyədə icra edilməyəcəkdi. Bu bir həqiqət idi ki, o,
Napoleon siyasəti ilə açıqca razı olmadığını göstərirdi, buna görə də bu təyinat
onların qarşılıqlı məmnuniyyətinə uyğun gəlməklə problemi həll etdi.
Tilzit müqavilələri bir sıra səhvlərə malik idi. Birinci səhv ondan ibarət idi
ki, Prussiya nə bütövlüklə ləğv olunurdu, nə də toxunulmamış qalırdı. Onun
yaralanması, almanlar üzərinə hərbi boyunduruq və ağır maliyyə yükü qoyulması
intiqam hissi yaradırdı və qiyamın bərpa edilməsi üçün təhlükəli fokus meydana
gəlirdi. Bunun ətrafında zəruri olaraq bütün almanlar toplaşacaqdı. Polşa göstərdiyi
köməyə görə razı qalacağı dərəcədə mükafatlanmadı. Saksoniya kralına hədiyyə
verilmiş Varşava Böyük Hersoqluğu yenidən birləşmək və müstəqillik barədə
polyakların arzularını qənaətləndirə bilməzdi.
Rusiyanın vasitəçiliyi britaniyalıları öz yolundan döndərə bilmədi, onlar
tezliklə Kopenhageni 1807-ci il sentyabrın 2-5-də bombalamaqla imperatorun
Danimarka donanmasını ələ keçirməsinin qarşısını aldı. Sentyabrın 7-də İngiltərə-
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Rusiya diplomatik əlaqələri kəsildi. İsveç Britaniyanın təsiri altında qaldı, bu isə
ona Finlandiyanın itirilməsi ilə başa gəldi. Aleksandr müharibə elan etmək üçün
bəhanə gözləyirdi və onun bu hərəkəti Napoleon tərəfindən tam bəyənildi.
Aleksandrın Moldaviya və Valaxiyanı saxlamaq arzusu Türkiyəyə hörmətlə
yanaşmaqla bağlı olan fransız vasitəçiliyini uğursuz etdi, onların qaytarılması
Osmanlı imperiyası üçün möhtəşəm bir iş olmaqla sülh üçün ilkin şərt olardı. Çar
Konstantinopolu tutmaq istəyirdi, bu vaxt Napoleon şəhərin Türkiyənin əlində
qalmasını özünün şərq siyasətinin bünövrəsinə çevirdi. Avropada çar Napoleona
eyni qaydada cavabını verdi, Prussiyanın yenidən bölünməsi barədə onun
təzələnmiş təklifinə əks çıxdı. Bir il ərzində Fransa-Rusiya əməkdaşlığı təmiz
akademik xarakter daşımağa başladı. Zəifləyən Böyük Britaniyaya münasibətdə bu
Napoleonun onun Portuqaliya ilə ticarətinə yeganə təsir göstərmək vasitəsi kimi
qalırdı. Bu ticarət həmin vaxtda Britaniyanın olduqca pis vəziyyətdə olan
iqtisadiyyatı üçün azacıq dayaqlardan biri olaraq qalırdı. Faktiki olaraq bütün
Avropa dövlətləri ardı kəsilməyən düşmənçilikdə və həlledici dönüşə əl atmaq
şəraitində idi.
1807-ci ilin sonunda blokada sərt idi və demək olar ki, ona əməl olunurdu.
Napoleon müxtəlif mədəniyyətlərə, dilə, irqə, mənafelərə və dinlərə malik olan
dövlətlərin kor-koranə və mütləq itaətinə yiyələnməli idi. Bu məsələdə ən səmərəli
yol yenicə işğal olunmuş çox saylı əraziləri öz ailəsi və dostları arasında bölüb
paylamaq idi. Burada qohumluq dərəcəsi və ya rütbə nəzərə alınırdı.
Onun alman işğalları, əsasən Prussiyadan əldə edilmişdi, lakin Napoleon
Almaniyası elə tarla idi ki, o münbitləşdirlməli, bəhrəli olmalı idi. Belə olmasa o
Avropanın sonrakı inkişafını zəhərləyə bilərdi. İşğallar Vestfaliya krallığının
yaradılmasına şərait yaratdı. Bu krallıq gənc Jeroma verildi. O, arvadını
boşadıqdan sonra Vittemberq kralının qızı Katerinaya evlənmişdi. Luiyə
Hollandiya verildi, lakin kontinental blokadanın qiymətləndirilməsində iki qardaş
arasındakı rəy müxtəlifliyinə görə bu ərazi 1810-cu ilin iyulunda Fransa tərəfindən
birbaşa anneksiya edildi. İoaxim Myurat, Karolina Bonapartın o qədər də xoşbəxt
olmayan əri tezliklə Berqin və Klevesin Böyük Hersoqu oldu. Onun ailə
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münasibətlərinə gəldikdə, arvadı Karolina öz bacısı Polina kimi qanunsuz
məhəbbət macəralarına meyl edirdi. Napoleonun bacanağı Feliks Baktsioçi,
Elizanın əri Piombino və Lukka hökmdarı oldu, sonralar isə Toskana Böyük
Hersoqu titulunu aldı. Yeni ərazilər avstriyalılardan və Neapol Burbonlarından
alınmaqla, İtaliya krallığına əlavə edilirdi, bu krallığa başçılıq isə Ejen de
Boharneyə etibar edilmişdi. Yeni hersoqluqlar və knyazlıqlar yaradaraq Napoleon
onları daha sədaqətli tərəfdarlarına təklif edirdi. Fuşe Otranto hersoquna,
Kambaseres Parma printsipinə Lebran Piasentsa hersoquna, Savari Roviqo
hersoquna çevrildi.
Napoleon İngiltərəni diz çökdürmək istəyirdi. Lakin Portuqaliya İngiltərənin
müttəfiqi idi, bir bazar kimi bu ölkə ona çox lazım idi və İngiltərə özünü
Portuqaliyanın hegemonu kimi aparırdı. Napoleon Portuqaliyaya müdaxilə etdi.
1807-ci ildə bu ölkəni tutmaq istədi, lakin həmin məsələni həll etmək üçün
İspaniyadan keçmək lazım idi. İspaniya taxt-tacında bu vaxt fransız Günəş Kralı –
XIV Luinin nəslindən olan adam idi. Napoleon isə ispan taxt-tacını özünə
götürmək istəyirdi. 1808-ci ildə İspaniya kralının oğlu VII Ferdinand atası IV Karlı
devirib taxt-tacı ələ keçirmişdi. Baş nazir Manuel de Qodoyun da xalq arasında
nüfuzu yox idi. Napoleon ispan Burbonları üçün Bayonna komediyasını təşkil etdi.
Myurat təklif etmişdi ki, İspaniyanın əyanları Bayonnaya toplanılsın və onlara
fransızlarınkına bənzər Konstitusiya tərtib edilsin. İspan elitası fransızpərəst idi,
xalq isə dini ruhanilərin təsiri altında idi.
Ənənəvi olaraq Böyük Britaniyaya müttəfiq olan Portuqaliya öz limanları ilə
idxal sahəsində böyük iş gördüyündən, kontinental blokadaya qoşulsaydı,
Napoleon iki məqsədə nail ola biləcəkdi. O, Böyük Britaniya iqtisadiyyatını daha
artıq dərəcədə sıxışdıra biləcəkdi və İspaniyanın işlərinə müdaxilə etmək üçün
bəhanə əldə edəcəkdi. Həm də İspaniyanı 1806-cı ildə Prussiyaya hərbi yardım
təklif etməklə, ona etdiyi təhqirə görə əvəz verməyə məcbur edəcəkdi.
19 iyul 1807-ci ildə Napoleon rəsmi olaraq tələb etdi ki, Portuqaliya
hökuməti blokadaya qoşulsun. Portuqaliya imtina etmək vəziyyətində olmadığına
görə onun bütün şərtlərini qəbul etdi, lakin öz ərazisindəki Britaniya mülkiyyətini
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müsadirə etmək iqtidarında olmadığını bəyan etdi. Üç ay sonra bu imtina
Napoleona Portuqaliyaya 20 min adam göndərmək üçün bəhanə verdi. Bu
qüvvələrə Juno komandanlıq edirdi. Ordu İspaniya ərazisini keçməli idi, lakin
ispanlar heç bir müqavimət göstərmədilər və hətta fransızları bu ümidlə dostcasına
salamladılar ki, onlar düşdükləri təhlükəli şəraitin aradan qaldırılmasına köməklik
edəcəklər. Baş nazir Manuel Qodoy kraliça Mariya-Luizanın məşuqu idi və bu
məsələ ictimaiyyətə də məlum idi. Belə sevgi əlaqəsi qatı katolik olan ispanları
heyrətə gətirmişdi. Bu həmin Qodoy idi ki, öz ölkəsinin Prussiyaya hərbi yardım
göstərməsini təklif etmişdi və Napoleonun qələbəsindən sonra ondan müxtəlif
səbəblərə görə Portuqaliyanı işğal etməyə xahiş etməklə, cavab zərbəsindən
yayınmağa çalışırdı. Həm də gizli olaraq ümid edirdi ki, ölkənin əyalətlərindən
biri, onlar imza edildikdən sonra ona şəxsi krallığı kimi təklif ediləcəkdir. Digər
tərəfdən ispan sarayı ümid edirdi ki, Napoleonun intiqam barədəki arzusu açılacaq
və o, ölkəni birdəfəlik nifrət olunan vəziyyətindən azad edəcəkdir. Napoleon
Qodoyun təkliflərini xeyirxahlıqla qəbul etməyə başladı və 27 oktyabr 1807-ci ildə
Fontenbloda fransız-ispan konvensiyası imzalandı. Bu sənəd Portuqaliyanın
işğalına və məğlub edilməsinə razılıq verirdi, ölkə üç yerə bölünəcəkdi, onlar
müvafiq olaraq Fransaya, Qodoya və ispan kralı IV Karlın qohumuna çatacaqdı.
Junonun rəhbərliyi altında fransızlar ispan qoşunlarına qoşularaq heç bir
müqavimət görmədən Portuqaliyanın içərilərinə doğru irəlilədi. 30 noyabrda Juno
kral ailəsi tərəfindən tərk edilmiş Lissabona daxil oldu. Kral ailəsinin üzvləri bir
gün əvvəl gəmi ilə Braziliyaya yola düşmüşdülər. Öz işğalını möhkəmləndirmək
və əsaslandırmaq üçün, həm də Britaniyanın müdaxiləsindən qorxaraq Napoleon
İspaniyaya Myuratın komandanlığı altında üç ordu korpusu göndərdi. Bu üç korpus
yolda olanda şərait çox sürətlə dəyişdi. Taxt-taca varis olan prints Ferdinand
Qodoyun onun taxta qalxmasına mane olacağından qorxaraq, baş nazirə qarşı qəsd
təşkil etdi. Qodoy printsi dustaq etməklə buna cavab verdi, lakin Myuratın
gəldiyini eşidib, tezliklə onu azad etdi. O, yeni gələn komandanın niyyətlərindən
hali olmadığından kral və kraliça ilə birlikdə Amerikaya qaçmağa hazırlaşdı.
Madrid əhalisi ayağa qalxdı, Qodoyu dustaq etdi və zəif və qətiyyətsiz xarakteri
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olan kralı taxt-tacdan əl çəkməyə məcbur etdi. Napoleon bu vaxt Myurata göstəriş
verdi ki, baş nazir işini əlinə alsın və Ferdinandı kral kimi tanımaqdan imtina etsin.
Digər tərəfdən III Karl öz istefasından geri qayıtdı və qarışıqlığı bir qədər də
artırdı.
Situasiyanı öz xeyrinə çevirmək üçün kifayət dərəcədə hər şeyi aydın surətdə
görməyi bacaran yalnız imperator idi. O, IV Karlı və infant VIII Ferdinandı
Bayonnaya çağırdı. Əvvəlcə o, Ferdinandla söhbət etdi, sonra isə gənc prints Xuan
Eskoykvizin məsləhətini dinlədi. Bu gənc oğlana o, yaxşı təsir bağışlamadı. Öz
ağıllı düşməninin niyyətlərini dərk edən Ferdinand taxt-taca özünün iddialarının
qanuni olduğunu bəyan etdi. İspaniyada geniş söz-söhbət gəzirdi ki, Napoleon
qanuni suverenləri devirmək istəyir. Monarxlar Bayonnaya gələndə Qodoy da
onlara qoşulmuşdu. Madriddə olan Myurat göstəriş aldı ki, kral ailəsinin digər
üzvlərini də Fransaya göndərsin. 2 may 1808-ci ildə kütlə printslərin yola
salınmasına mane olmağa cəhd edəndə, fransızlar onlara hücum etdi və kütlə
fransızları daşa basdı. Myurat nümayişçilərin üzərinə atəş açmağa əmr etməklə, bu
yeri təmizlədi, lakin üsyan bütün ölkəni bürüdü. Böyük ispan rəssamı Fransisko
Qoyya bunu öz tablosunda əks etdirmişdir. Üsyan yatırıldılsa da, xalqın mübarizəsi
kəsilmirdi.
Bayonnada Napoleon kral ailəsi ilə söhbət etdi, valideynləri və onların
oğlunu ölkələrində baş verən iğtişaşlarda ittiham etdi. O, Ferdinandı taxt-tacdan əl
çəkməyə dəvət etdi və eyhamla bildirdi ki, əgər o, bu təklifdən imtina etsə, dövlətə
xəyanətdə yaxşıca ittiham ediləcək və həbs ediləcəkdir. Prints bundan nəticə
çıxardı, öz atasının xeyrinə taxt-tacdan əl çəkdi. Ata isə əlinə keçirən kimi, taxttacı Napoleona təklif etməyə borclu olduğunu hiss etdi.
İmperator əvvəlcə İspaniya taxt-tacını qardaşı Luiyə, sonra isə Jeroma təklif
etdi, lakin onların hər ikisi bundan imtina etdi. Nəhayət, Jozef qəbul etməyə razı
oldu. Daha yaxşı qismətə sahib olacağına ümid edən Myurat axırıncını Neapol
taxt-tacında əvəz etdi. İspaniya kral ailəsi yaxşı pensionları qəbul etdi və Qodoy
kimi Marselə qayıtdı. Napoleon öz təzə uğurundan məmnun qaydada Parisə
qayıtdı. Jozef Bonapart İspaniya və İndiyaların kralı kimi iyulun 7-də Bayonnada
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taclandı. Sonrakı günü o, Madridə yola düşdü, lakin onun qorxusu artırdı, çünki
əhali ya sakit idi və yaxud da onu heç salamlamırdı.
Neapolda Jozef çox uğurlu hökmranlıq etmişdi və populyar idi. O, vergi
sistemində islahat etmiş və incəsənət ustalarını dəstəkləmişdi. Onun Madriddəki
formulası buna bənzər idi. O, iki palatalı qanunvericilik orqanı yaratdı. Senata
namizədləri özü göstərirdi, nümayəndələr palatasında isə üç silk təmsil olunurdu.
O, şəhəri daxmalardan təmizlədi və bağlar, meydanlar saldırdı. Lakin Napoleon öz
qardaşı Jozefə zəhərli hədiyyə təklif etmişdi. Axırıncı tezliklə ciddi çətinliklərlə
üzləşdi, yeni kralın ispan xalqının hüsn-rəğbətini qazana bilməməsi ilə onlar
artırdı. O, dili bilmirdi və çox güclü din xadimlərini devirmək göstərişini vermişdi,
baxmayaraq ki, qardaşı onun üçün uzağı görən qaydada Konstitusiya hazırlamışdı.
Bu sənəd elan edirdi ki, katolitsizm İspaniyada icazə verilən yeganə dindir.
Keşişlər Napoleonla Jozefin hər ikisinə öz kafedralarından hücum etməyə
başladılar və ayrı düşmüş fransız əsgərinin ovlanması müntəzəm məşğuliyyətə
çevrildi. İspanlar bunu amansız qəzəblə və tam uğurla icra edirdilər. Onlar başlıca
olaraq gündəlik kənd təsərrüfatı alətləri ilə yanaşı qırmaqdan, çəngəldən və
bıçaqdan da yaxşı istifadə edirdilər. Belə xalq müqaviməti ilə qarşılaşan nizami
ordu igidliyə yiyələnir, özlərini səfərbər edirdi. Məşhur ispan rəssamı Qoyya
“Müharibənin bəlaları” əsərində vuruşanların vəhşiliyi ilə yadda qalan bu
münaqişəni canlandırır. Bu mübarizədə insan həyatının dəyəri bütünlüklə
itirilmişdi. Çox tezliklə Jozef Madridi tərk etdi və Ebro çayının arxasına geri
çəkildi.
Məntiqi

ardıcıllıqda

İspaniya

bədbəxtliyinin

üstünə

Portuqaliyanın

uğursuzluğu gəldi. General Juno səfərbərliyə alınanlardan düzəldilmiş ordunun
təcrid olunduğunu gördü və Böyük Britaniya ser Artur Uelslinin komandanlığı
altında ordunu Portuqaliyaya göndərmək üçün imkandan sürətlə faydalandı. Bu
komandan gələcək Vellinqton hersoqu idi. Onun qoşunu 1 iyul 1808-ci ildə
Mondeqo çayının mənsəbində sahilə çıxdı və fransızlarla ilk toqquşma avqustun
21-də Vimisroda baş verdi. Uelslinin qələbəsi Portuqaliyanı yenidən Britaniyanın
orbitinə qaytardı.
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Gözlənilməyən məğlubiyyət həmin andaca Napoleon üçün həlledici
əhəmiyyət kəsb etməklə, beynəlxalq vəziyyəti dəyişdi. İspaniya Burbonlarına və
Portuqaliya Braqantsaslarına dəyən taleyin zərbəsi hamını hiddətləndirmişdi, daha
vacibi ondan ibarət idi ki, Vyana sarayını təşvişə salmışdı. İspan xalqının
müqaviməti Napoleon mifinə vurulan ilk zərbə idi və bu Avropaya təzə ümid
verdi.
Napoleon çətin seçim qarşısında qaldı: əgər o, İspaniyada üsyanı yatırmaq
üçün və ingilisləri Portuqaliyadan qovmaq üçün Böyük Ordu ilə öz yolunu
yarımadaya salsaydı, öz arxasını Avstriya və Prussiyanın hücumundan qoruya
bilməzdi. Avstriya artıq səfərbərlik etmişdi, lakin bu an təmiz müdafiə məqsədilə
yanaşı Habsburqlar öz talelərini İspaniya və Portuqaliya kimi bitirmək istəmirdilər.
Tilzit müqaviləsindən sonra I Aleksandra təklif edildi ki, Napoleonun şərqdəki
mənafelərini qorusun, lakin o, çarın vədlərinə o qədər də inanmırdı. Buna
baxmayaraq, Napoleon təklif etdi ki, əvvəlki razılaşmaları möhkəmləndirmək üçün
onlar yenidən görüşə bilərlər. Seçilmiş yer Tyurinqiyadakı Erfurt idi. Danışıqlar
1808-ci ilin 27 sentyabrından 14 oktyabra qədər davam etdi. Bu iki imperatorun
hər biri Avropanın hər tərəfindən gəlmiş hökmdarların və yüksək kübarların
qarşısında digəri ilə nəzakətlə davranmaq və bütöv razılaşma göstərmək üçün
istənilən imkandan istifadə edirdi. Müzakirələrin özü çox çətin gedirdi. Napoleon
çarı Avstriyaya ultimatum göndərməyə inandıra bilmədi və o, ittifaqın
möhkəmlənməsinə görə məmnun olmalı idi. Onların hər ikisi Osmanlı
imperiyasının məsələsinin həllinin sonrakı vaxta saxlanması ilə razılaşdı. Lakin çar
Moldaviyanı, Valaxiya və Finlandiyanı işğal etmək üçün Napoleonun razılığını ala
bildi.
Taleyran çarın nümayiş etdirdiyi möhkəm münasibəti qətiyyən bəyənmirdi.
Baxmayaraq ki, o, artıq xarici işlər naziri deyildi, ancaq müşavir kimi Napoleonu
müşayiət edirdi. Əslində onun ideyaları imperatorun düşmənlərininki ilə üst-üstə
düşürdü. O, Avropanın xeyrinə Napoleonun yüksəlməsini tormozlamağa çalışırdı.
Onun gələcək uğuruna Rusiya-Avstriya ittifaqı maneə rolunu oynaya bilərdi.
Bunun üçün Taleyran çara, Napoleonun onun bacısı Böyük Hersoginiya Annaya
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evlənməsi ilə onunla əlaqəsini daha sıx etmək niyyətinə görə bir qədər ehtiyatlı
olmağı məsləhət gördü. Hər gecə eks-yepiskop gizli olaraq çarın yanına gəlirdi ki,
onunla beynəlxalq vəziyyəti müzakirə etsin.
Xəyanət mühitində danışıqlar öz sonuna yaxınlaşırdı. Yeni saziş oktyabrın
12-də imzalandı. Napoleon əmin idi ki, o, heç bir narahatçılıq olmadan İspaniyaya
müdaxilə etmək iqtidarındadır. Çar lazım gəldikdə Avstriyaya qayğı göstərəcəkdi.
Hər iki imperatorun fikri sonrakı görüş vədi barədə ayrıldı və Napoleon Parisə
qayıtdıqda yeni müharibənin labüdlüyünü elan etməli idi. Bu Jozef krallığının
taleyi üçün edilməli idi. Bu, çətinliksiz başa gəlmirdi. İctimai rəy müharibədən
doymuşdu, heç kəs real qaydada münaqişənin əhəmiyyətini başa düşmürdü.
Napoleon bu fikirdə idi ki, İspaniyada Fransa hakimiyyətinin yenidən qurulması
onun anti-Britaniya siyasəti üçün vacibdir. Bundan əl çəkmək britaniyalılara
Amerikada Portuqaliya və İspaniya koloniyalarının istehsal etdiklərinin hamısını
götürməyə imkan verərdi. Böyük Ordunun böyük hissəsi imperatoru İberiya
yarımadasında müşayiət edirdi və onun qardaşı Jozefin yığdığı qoşunlara birləşdi.
O, İspaniyaya 19 oktyabrda gəldi və əməliyyatlara rəhbərlik etdi. “İspan üsyançı”
qoşunlar məğlub edildi. Dekabrın 4-də Napoleon Madridə daxil oldu, o, şəhərin
qarət edilməsinin qarşısını aldı və İspaniya üçün yeni konstitusiyanı elan etdi. Bu
sənəddə feodal imtiyazlar, inkvizisiya və adətlər maneələri ləğv edildi.
Portuqaliyadan gələn Britaniya təhlükəsi tezliklə konkret formada yenidən
meydana çıxdı. Ser Con Moorun yeni komandanlığı altında 20 min nəfərlik ordu
Burqosa yürüş etmək üçün Salamankanı tərk etdi.
Öz adəti üzrə olduğu kimi Napoleon təhlükə ilə o saatca üz-üzə gəlməyə can
atdı. O, öz yolunu Quadaramma dağına tərəf saldı, qış olmasına baxmayaraq dağı
aşıb keçdi ki, Moor qoşunlarının arxasına çıxsın, bununla səkkiz il əvvəl Alpı aşıb
keçərkən etdiyi manevri təkrar edirdi. Moor onun gəlməsini eşidib öz ordusunu
Korunnaya tərəf apardı və Britaniya donanması ilə birləşmək üçün Napoleondan
qaçmağa cəhd göstərdi. Napoleon onu 1809-cu ilin yanvarının ilk günündə tələyə
salmağa yaxın idi. Lakin qəflətən onun təqibini kəsməyə məcbur oldu. O, Parisdən
xəbərlər aldı ki, Fuşe və Taleyran onu devirmək üçün qəsd düzəltmişlər.
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Avstriyalılar isə bu vaxt fəal qaydada müharibəyə hazırlaşırdılar. İngilis
qoşunlarının böyük hissəsi gəmilərin göyərtəsində təhlükəli vəziyyətdə olana qədər
o, britaniyalılara hücum etmədi. Moor öz axırıncı döyüşçülərini gəmilərə
yükləyəndə, son işlərini görəndə öldürüldü. İlk dəfə idi ki, imperiya ordusu açıq
qələbə qazana bilmədi.
Napoleon Parisi güclü təbliğatın qurbanı kimi gördü. Royalist və yakobinçi
qəsdlər, imperial sarayın ağuşundakı dönüklər və çətin sakitləşdirilən vəziyyətdə
olan xalqın yorğunluğu. Napoleonun qəzəbi əvvəlcə Taleyranın üzərinə töküldü.
O, hökumətin iki səhvə görə məsuliyyətini açıqca elan etmişdi və bu ən böyük əkssəda doğurmuşdu: bu səhvlərdən biri d`Engiyen hersoqunun edam edilməsi, digəri
isə İspaniyada müharibənin başlanması idi. Yanvarın 26-da Taleyran Böyük
Xəzinədar vəzifəsindən azad olundu, lakin ona qarşı heç nə olmamış kimi tez-tez
saraya gəlirdi və Napoleona qarşı qəsd təşkil etməyini davam etdirirdi. Onun ilk
cəhdi Avstriyanı Fransa əleyhinə silahlanmaq xəttini aparmağa təhrik etmək oldu.
Avstriya imperatoru hələ müharibənin arzu olunan olduğuna inanmamışdı,
lakin onun naziri Metternix nəhayət onun əlinə öz intiqamını almaq üçün imkan
düşdüyünü qət etdi. Böyük Ordu İspaniyada idi, hər şeydən əlavə Napoleonu öz
ölkəsinin uzun müddət dəstəkləyəcəyi hiss olunmurdu. Napoleon Avstriya
ordusunun buraxılmasını tələb etsə də, uğur qazanmamışdı. O, çarın nə
düşündüyünü xahiş etmişdi. Lakin heç bir kifayətləndirici nəticəyə nail olmamışdı.
Sonra o, bütün imperiyanı silahlanmağa çağırmışdı, Fransadan 100 min,
İspaniyadan iki diviziya, Reyn konfederasiyasından 100 min alman əsgəri
qaldırmışdı, üstəlik yüz min fransız və italyan İtaliyaya girmək üçün hazır
vəziyyətdə idi.
Aprelin 9-da ershersoq avstriyalı Lüdovik təşəbbüsü ələ götürdü və
Bavariyaya müdaxilə etməklə düşmənçiliyi başladı. Aprelin 13-də Napoleon Parisi
tərk etdi, dörd gün sonra Dunay üzərindəki Donauvorstdəki baş qərargahına gəldi.
19-da və 20-də Abensberqdə və Landştatda iki az əhəmiyyətli toqquşma baş verdi.
Həlledici döyüş 22 apreldə Ekmühldə oldu, burada Napoleon və general Davu
birgə manevr edərək Karl Lüdovikin xəttini dağıtdı və Avstriya qoşun dəstələri
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xırda hissələrə parçalanıb, Bohemiyaya qaçmağa məcbur oldu. Mayın 12-də
daşmış Dunayı çətinliklə keçdikdən sonra fransızlar Vyanaya gəldilər. Ershersoq
öz qüvvələrini yenidən qruplaşdırdı, Dunay çayını yenidən keçib Esslinqdə özünə
mövqe tutdu. Napoleon onu burada yaxaladı, lakin daşmış çay körpüləri
uçurduğundan silah və baqajı ilə birlikdə öz qoşunlarının bir hissəsini tərk etməyə
məcbur oldu. Mayın 22-də onun qüvvələrindən sayca çox olan düşmənlə döyüşə
girməli oldu.
Vuruş iki gün davam etdi. Avstriyalılar ilk görüşündə düşməni darmadağın
etmək şansına malik idi və öz cəhdlərini zəiflətmirdi. Fransızlar nəticədə
parçalanıb geri çəkildilər, döyüş meydanında 19 min adam itirmişdilər.
Avstriyalıların itkiləri çox idi, lakin ilk dəfə idi ki, Napoleon meydanı tərk etməyə
məcbur olmuşdu. Altı həftə ərzində hər iki tərəf öz yaralarını sağaltdı. 4-dən 5
iyula keçən gecə ərzində leysan yağışda fransızlar tələsik tikdikləri iki körpünün
üstü ilə Dunayı yenidən keçdilər. Avstriyalıların dispozisiyasının güclü nöqtəsi
Vyana yaxınlığındakı Vaqram idi. Hücum iyunun 6-da dan yeri söküləndə başladı
və itkilər olduqca böyük idi. Fransız artilleriyası döyüşün nəticəsində başlıca rol
oynadı, düşmənin ordusunun mərkəzini bombalayırdı, flanqlarını isə Davu və
Massenanın süvariləri rəhmsiz qaydada geri oturdurdu. Günorta saat 2-də
ershersoq Karl Lüdovik geri çəkilmək əmrini verməyə məcbur oldu. Hər iki
tərəfdən itkilər olduqca yüksək idi. Bütünlükdə 60 min əsgər öldürülmüşdü. İki ay
ərzində, Esslinqdə həlak olanları da daxil etməklə döyüş meydanlarında 120
mindən artıq adam ölmüşdü.
14 oktyabrda Şönbrunn sarayında imzalanan sülh Avstriyadan Salsburqu,
Qalisiyanı və Karniolanın, Karinfianın, Xorvatiyanın, Friulinin bir hissəsini və
Triesti kəsib ayırdı, onlar fransız imperiyasının ayrı-ayrı əyalətlərinə əlavə edildi.
Napoleonun münasibəti mülayimlikdən xali idi. İki gün öncə gənc alman
Fridrix Stars və rahib tərəfindən onun həyatına sui-qəsdi cəhdi edilmişdi. Bundan
əlavə 1809-cu ildə Recensburq döyüşündə o, muşket gülləsi ilə ayağından
yaralanmışdı. Elə bu vaxt Fransada Fuşenin artan populyarlığı və nüfuzu onun
səltənətinin gələcəyi barədə əcnəbiləri əmin etməyə çətinliklə uyğun gəlirdi. O,
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vəliəhdə möhtac idi. O, özü imperiya idi, əgər o, ölsəydi hər şey süqut edəcəkdi. O,
artıq bir qədər əvvəl qərara almışdı ki, o, Jozefinanı boşamalıdır. Polşada Mariya
Valevskaya ondan olacaq uşağının doğulmasını gözləyirdi, bu övladsız nikaha görə
onu qınayanları sakitləşdirmək üçün kifayət idi. Əgər yeni nikahla özünü
Avropanın qanuni sülalələrinin biri ilə birləşdirsəydi, onun hakimiyyəti
möhkəmlənəcəkdi.
26 oktyabr 1809-cu ildə o, öz qərarını yaxın kolleqalarına bildirdi. O,
Jozefinanı boşamalı idi, lakin bu 30-na qədər baş tutmadı. Bu vaxt o, bu xəbərlə
maraqlananlara onu elan etməyi qərara aldı. İmperatriçanın xərclərinə, borcları və
israfçı bədxərcliyinə baxmayaraq, bu qadın onun həyatının böyük məhəbbəti
olmuşdu və olaraq qalırdı.
Jozefinanın ürəyi getdi. O, bir həftə öz razılığını verməkdən imtina etdi və
sonra onun necə vəliəhd arzuladığını və siyasi səviyyədə bunun necə mühüm
əhəmiyyət kəsb etdiyini başa düşərək, axırda razılaşdı. İmperator və imperatriça
boşanma barədə öz xahişlərini senata verdilər və həmin vaxt nikahın ləğv edilməsi
üçün Paris metropoliya arxiyepiskopuna müraciət etdilər. Hər iki müraciət müsbət
cavab aldı, birincisi dekabrın 16-da, ikincisi isə 12 yanvar 1810-cu ildə.
Jozefina 14 il ərzində Napoleonun arvadı olmuşdu, indi Malmizona çəkildi,
orda onu Napoleonun xahişi ilə Ejen ziyarət etdi. İmperator bu vaxt özünə yeni
gəlin seçmək qərarına gəlmişdi. Napoleon çarın bacısı Anna Pavlovnanın əli
barədə Rusiyaya xahişini təkrar etdi. Lakin Aleksandr Napoleona qarşı uzun
müddət yaxşı münasibət bəsləmədi və hər cür qaydada qərar vermək İmperatriça
ananın üzərinə düşdü. Napoleon demək olar ki, rədd cavabı almasına əmin idi,
lakin o, həmçinin az qaydada olmayan dərəcədə özünü alçatmaqla, Avstriya
sarayına da belə xahişini ünvanladı. Burada Metternix qəflətən özünü yaxşı
mövqedən göstərdi. Təsir göstərmək üçün o, dedi ki, Napoleon Avstriya
Ershersoginiyasına evlənməklə onun ölkəsi yenidən inkişaf üçün yaxşı imkan şansı
əldə edəcəkdir. Danışıqlar tezliklə başa çatdı. Ershersoginiya Mariya-Luiza seçildi.
Onun 19 yaşı var idi. Nikah 11 mart 1810-cu ildə Vyanada bayram edildi və
burada Napoleonu təmsil edən nümayəndə kimi marşal Bertye iştirak edirdi.
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Gənc gəlin gözəl svitanın müşayiəti ilə Fransaya yola düşdü və 27 martda
Kompyenə gəlib çatdı. Mülki nikah 1 apreldə Sen-Kluda bağlandı, dini mərasim
isə sonrakı günü Luvrda baş verdi. Papa Napoleonu 11 iyun 1809-cu ildə kilsədən
təcrid etmişdi. Bu hərəkət imperatora qarşı ona görə edilmişdi ki, 1801-ci il
konkordatından sonra o, tədricən kilsənin imtiyazlarını qaydaya salmışdı. O, öz
qardaşı Jeromla Elizabet Pattersonun nikahını ləğv etdiyini elan etdi, İtaliyaya
daxil olarkən boşanmanı bildirdi, Papalıq dövlətlərindən Ankonanı alıb Neapol
kralı kimi Jozefə icazə verdi ki, Ostiya və Sivitaveççiya limanlarını, Romanı işğal
etsin, Papa qvardiyasını buraxsın və Papa ordusunu Fransa ordusuna qatsın.
Nəticədə 17 may 1809-cu ildə kilsənin dünyəvi hakimiyyəti tərəfindən ləğv
edilmiş Karolinq ianəsini bərpa etdi. Papa bu axırıncı təhqirə, onun hakimiyyətini
təcrid etməklə cavab verdi. Suveren pontifik iyunun 6-da həbs edildi. Qrenobla,
sonra Avinyona göndərildi və axırda Savonadakı iqamətgaha gətirildi. Fransız
polisi tərəfindən xəbərlərə senzura qoyulmasına baxmayaraq bu bütün Avropaya
yayıldı. Napoleon mənəviyyatı bundan o qədər də əzab çəkmədi.
Napoleon 1810-cu ildə Avstriya imperatorunun qızı Mariya Luizaya evləndi,
bu qız Avropanın ən köhnə monarxlarından biri olan Habsburqların nümayəndəsi
idi. Bir il sonra Mariya Luiza doğurdu, Napoleona varis lazım idi, ona görə də
arvadına əhəmiyyət vermirdi. Həkimə demişdi ki, doğan imperatriçaya Sen-Deni
küçəsindən olan bir qadın kimi baxsın. Napioleon vəliəhdinin doğulmasını böyük
şadlıqla bayram etmək üçün hazırlıqlar görməyə başladı.
Qız olsaydı 21 topdan yaylım atəşi açılacaqdı, oğlan uşağı doğulsa 101 top
atəşi bunu bildirəcəkdi. Doğuş olduqca çətin gedirdi, ananın və uşağın həyatına
böyük təhlükə var idi. Napoleon göstəriş verdi ki, nəyin bahasına olursa olsun
ananın həyatı xilas edilməlidir. Nəticədə hər şey yaxşı qurtardı və 20 mart 1811-ci
ildə 101 top Fransaya və Avropaya Roma kralının doğulduğunu elan etdi. Bütün
hökmranlıq edən sülalələrdən olan printsessalar kimi Mariya-Luiza gənc
yaşlarından Avstriya siyasətinə xidmət edən alət kimi nəzərdə tutulmuşdu. O,
kvazi-monastır tərbiyəsi almışdı, lakin səkkiz dildə öz fikrini ifadə etməyi
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öyrənmişdi. Beləliklə, siyasi zəruriyyətə görə ona ikinci vətən olan ölkədən o, heç
vaxt geri dönməməli idi.
Onun dini möminliyi onun sxizmatiklə, dönüklə nikahının qarşısını ala
bilmədi, lakin bu əxlaqa hörmət də çox ciddi məsələ idi. Qadın cinsinin bir
əyləncəsi var idi və bəyənilən kitablar əvvəlcədən yoxlanılırdı. Yaşlı qohumlar
daim gənc qızı müşahidə edirdi, bu qız öz vaxtının çoxunu arfa çalmağa, şəkil
çəkməyə və gül becərməyə həsr edirdi. Demək olar ki, bütün dəbdəbələr qadağan
olunmuşdu. Jozefina ilə baş verən səhvləri xatırlayaraq Napoleon Mariya-Luiza
üçün qızıl qəfəs hazırlamışdı. İmperator onun ətrafında bənd yaratdı, tək qalanda
ona kimisə qəbul etmək qadağan olundu. Uşaq doğana qədər ona imperiyanın
hersoginiyalarından seçilmiş qadınlar qayğı göstərirdi. Onun bədəni və sifəti
Jozefinankının tam əksi idi. Arıq və uzun olan bu qız mavi gözlü idi, onun dərisi ağ
idi və gözəl təbəssümü var idi. O, çox da gözəl deyildi, lakin ümumən gözəl qadın
idi. İmperator birinə öz rəyini belə demişdi: “Mən alman qadınına evlənmişəm, o,
dünyadakı ən yaxşı, xeyirxah, saxta olmayan və gül kimi təravətli qadındır”.
Əvvəlcə onun gözündə Napoleon Avstriya zadəganlığının fəxr etdiyi nə
varsa hamısını məhv etdiyinə görə nifrət obyekti idi. Kontinental blokada bura cəlb
edilmiş dövlətlər arasında ciddi narazılıqları artırmışdı. Prussiya öz intiqamını
almağa ümid edirdi. Çar uzun müddətə etibarlı müttəfiq olmadı. Papanın həbs
edilməsi kilsə və katoliklərlə əlaqədar olan problemləri canlandırdı. Öz
vəzifəsindən azad edilmiş Fuşe intiqam almaq istəyi ilə Taleyrana qoşulmuşdu.
1808-ci ildə Junonu Portuqaliyada məğlub etdikdən sonra Artur Uelsli
fransızlara salamat qaydada geri çəkilməyə imkan verdi. Onun bu hərəkəti
vətənində bəzi suallar doğurdu və o, Londona çağırıldı ki, hökumətə vəziyyət
barədə izahat versin. Bu onu Napoleonla birbaşa qarşılaşmaqdan qurtardı,
imperatorla qəflətən görüş onun yerini tutan adam general ser Con Moor üçün
fəlakətli bitdi.
Moorun ölümündən sonra və Korunkada gəmiyə yüklənən dövrdə yaranan
çətinliklərə görə Britaniya Uelslini geri, öz komandanlığına göndərdi ki, o, İberiya
yarımadasında vəziyyəti yaxşılaşdırsın. Elə bu vaxt fransız qoşunlarının böyük bir
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hissəsi Saraqosada və Geronada ağır döyüşlərə girdi. General Sult vəziyyətə
rəhbərlik etməyi nümayiş etdirmədi, digər tərəfdən imperator uzaqda idi, Avstriya
işlərinə cəlb olunmuşdu.
Bu vaxt Uelsli 22 aprel 1809-cu ildə 25 min nəfərlik ordusu ilə Lissabonda
sahilə çıxdı. Orduya adamlar onun öz ifadəsinə görə bəşəriyyətin “törtöküntüsündən” yığılmışdı, lakin onlar ram edilə bilməyən igidliyə malik idi.
Sultun və Viktorun komandanlıq etdikləri iki fransız ordusu Lissabona tərəf
hərəkət edirdi. Napoleonun tətbiq etdiyi strategiya Uelsliyə tanış idi və o,
kampaniyanı kiçik detallarına qədər planlaşdırdı ki, düşməni Portuqaliyadan qova
bilsin. Onun ilk vəzifəsi iki fransız ordusunu birləşməyə qoymamaq idi. Onun
qoşununa 15 min portəgiz daxil oldu və o, Sulta qarşı yürüş etdi. 12 may 1809-cu
ildə o, xəbərdarlıq etmədən Duro çayının yanında hücum etdi. Bu yer Oportodan o
qədər uzaq deyildi və Uelsli fransızları olduqca az itki hesabına məğlub etdi. O,
Viktora qarşı vuruşmaq üçün Sultu təqib etməkdən əl çəkdi. Viktor öz həmkarının
taleyi barədə eşidib, bunu Talaveraya geri qayıtmaq üçün əlverişli saydı. Burada o,
Jozef Bonapartın ordusu formasında köməklik aldı. İki dəfə artıq canlı qüvvə ilə
Viktor ingilis-portəgiz qoşunları ilə döyüşə girmək üçün özünü kifayət qədər güclü
hesab edirdi. İspaniya dəstələri ilə möhkəmləndikdən sonra o, axırıncıların döyüş
ruhuna çox az inanırdı. Lakin Uelslinin “tör-töküntüləri” igidliklə müqavimət
göstərirdilər və məğlubiyyət üçün ilk siqnal fransızların 28 iyul 1809-cu ildə geri
çəkilməsi oldu. İspaniya xəttləri tərk edildi. Belə igidlik nümayiş etdirdiyinə görə
britaniya hökuməti Uelslini Vellinqton hersoqu titulu ilə mükafatlandırdı.
Vellinqtonun ümid etdiyi kimi əhvalat İspaniyaya girməklə başa çatmadı.
Vaqramdakı qələbə və Napoleonun Avstriya printsessası ilə evlənməsi 100 min
fransız əsgərini İspaniyadakı müharibə üçün yararlı etdi və marşal Massena artıq
Portuqaliyaya müdaxiləni planlaşdırırdı. Britaniya hökuməti yenidən gəmilərə
yüklənmək məsələsinə qərar verməkdə Vellinqtonu sərbəst buraxdı, lakin o, hər
şeyi risqə qoymağı seçdi. Çünki o, Taqusla dəniz arasında öz adamları tərəfindən
tikilən istehkam xəttinə çox bel bağlayırdı.

343

Massena Syudad Rodriqonu aldıqdan sonra Portuqaliyaya girdi. O, 27
sentyabr 1810-cu ildə Koimbradan şimalda Busakoda Vellinqtonun üstünə gəldi və
fransızların itkiləri ingilis-portəgizlərinkindən xeyli çox idi. Ağıllı hərəkət etmək
Vellinqtonun başlıca xüsusiyyəti idi, Massenadan fərqli olaraq o, bilirdi ki, əlavə
kömək gələcəyinə ümid edə bilməz, ona görə də Torres Vedras istehkamlarına
tərəf geri çəkilməyə üstünlük verdi, “yanmış yer” taktikasının dəhşətli
səmərəsindən istifadə edərək beş ay ərzində məhrumiyyətlərdən demoralizə
olunmuş fransız ordusunu İspaniyaya geri çəkilməyə məcbur etdi. 5 mart 1811-ci
ildə Massena komandanlığı Marmona verdi. Vellinqton üçün 1812-ci il əla şəraitdə
başladı. O, İspaniyaya girdi və iyulda Salamankada Marmonu məğlub etdi.
Britaniyanın qələbəsi Jozefi məcbur etdi ki, Madridi tərk etsin və marşal Saşenin
buna qədər olduğu Valensiyaya geri çəkilsin. Avqustun 12-də Vellinqton Madridə
daxil oldu və şadlıq edən əhali tərəfindən qarşılandı. Lakin Marmon Burqosda öz
qoşunlarını sürətlə yenidən təşkil etdi və 30 min nəfərlik kömək alan Jozef öz
intiqamını almaq üçün Valensiyanı tərk etdi.
Oktyabrın 18-də Vellinqton əvvəlcə Salamankaya, sonra isə Syudad
Rodriqoya geri çəkilməyə məcbur oldu. Jozef Madridə yenidən daxil oldu və ispan
xalqı yenidən öz fəryadlarına qayıtdı. Bu vaxt Napoleon Moskvaya gəlib çatmışdı.
1812-ci il Fransa-Rusiya müharibəsinin qəfləti səbəbi Tilzit və Erfurt
müqavilələrinin tələblərinə baxmayaraq, çar I Aleksandrın İngiltərəyə qarşı
blokadaya əməl etməkdən imtinası oldu.
Baxmayaraq ki, açıq elan olunmasa da Napoleonun siyasətinin başlıca
məqsədi Fransa başda olmaqla Avropanı dövlətlərin bir geniş konfederasiyasında
birləşdirmək idi. Üstəlik o, Britaniyanın blokadasının genişləndirilməsinə öz
qüvvəsinin nümayişi kimi baxırdı və buna azacıq xətər toxunmasını və ya
müqaviməti onun zəifləməsi kimi qiymətləndirdi. Öz tərəfindən çar blokadadan
geri çəkilmək üçün bərabər tutarlı səbəblərə malik idi. Bu blokada Rusiyanın öz
iqtisadiyyatına və kommersiyasına ciddi surətdə ziyan vururdu. Üstəlik, Aleksandr
Fransa xarici işlər nazirinin davranışını çətinliklə qəbul edirdi. Axırıncı, RusiyaTürkiyə münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə həllinin qarşısını almaq üçün hər şeyi
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edirdi. Digər tərəfdən, bu çar üçün atmağa verilən birinci daş deyildi, o, çalışırdı
Varşava Böyük Hersoqluğu üzərində fransız təsiri zəifləsin və öz ölkələrinin
əvvəldən yenidən birləşdirilməsi kimi bütün ümidlərdən imtina etdikdən sonra
polyak hökmdarlarına öz suzerenliyini təklif etsin. O, həmçinin uğursuz qaydada
çalışırdı ki, Fransa ilə güman edilən münaqişə hesabına Avstriyaya Moldaviyanın
bir hissəsini və bütöv Valaxiyanı təklif etməklə, onu şirnikləndirsin. Rəsmi
qaydada Aleksandrla Napoleon arasında əlaqələr yaxşılaşmaqda davam edirdi.
Lakin hər iki dövlət əmin idi ki, münaqişə labüddür və onlar intensiv hərbi
hazırlıqlarla məşğul olurdu. 1812-ci ilin birinci ayında Napoleon ilk addımını atdı.
O, Rusiya sərhədi boyunca qoşunları toplamağa başladı və praktiki olaraq III
Fridrix Vilhelmi Rusiya əleyhinə ittifaqa girməyə, 20 min döyüşçü və əlavə olaraq
onun ordusunu təchiz etmək barədə vəd verməyə məcbur etdi. O, həmçinin 5 mart
1812-ci ildə Prussiya ərazisindən keçmək üçün keçidin azad olmasını əldə edə
bildi.
Avstriya da martın 14-də ittifaqa qoşuldu və Napoleon Osmanlı imperiyasını
bu qaydada cəlb etməyə çox ümid bəsləyirdi. Lakin sultan Misirdə və Suriyadakı
əvvəlki

münaqişələri

və

Rusiya

ilə

münasibətləri

zəhərləyən

fransız

diplomatiyasının ikili münasibətini xatırlayırdı, buna görə Rusiyaya sülh təklifi ilə
cavab verdi və 28 may 1812-ci ildə müqaviləni imzaladı. Üstəlik Aleksandr
asanlıqla İsveçlə və Britaniya ilə ittifaq bağladı. Mayın 29-da Rusiya Kontinental
Blokadanı tərk etdi və Fransaya qarşı müharibəyə daxil oldu. Əslində Napoleon öz
hərbi

hazırlıqlarına

1810-cu

ildən

başlamışdı,

1811-ci

ildə

isə

Reyn

Federasiyasından olan almanları bu əhvalata cəlb etməklə bu hazırlıqları
gücləndirdi. Sonra o, özü Rusiya ərazisini xüsusən coğrafi və meteoroloji nöqteyinəzərdən diqqətlə öyrənməyə başladı və bu qənaətə gəldi ki, hərbi əməliyyatlar
üçün ən yaxşı vaxt onların yayda başlanmasıdır.
Səfərbərliyin nəticəsi fransız xalqının entuziazmının yoxa çıxdığını nümayiş
etdirdi. İmperator bunu bilməli idi. Çox şey ona xəbər verilmirdi və çoxlu sayda
fərarilər var idi. Napoleon ordusunu xarakterizə edən ruh yüksəkliyi artıq yox idi.
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Bu vaxt belə adamların çoxu uzaqda, İspaniyada idi və ya ölmüşdü, yaxud da öz
xatirələri ilə yaşayırdı.
Generalların özləri də burjuaziyaya çevrilmişdi, istənilən halda Fransada heç
kəs düşünmürdü ki, bu belə geniş və çox uzaq məsafədə olan ölkə tərəfindən
birbaşa təhlükə ola bilər. Bəziləri sadəcə bu barədə düşünürdü, lakin heç kəs bunu
dilinə gətirmirdi.
Faktiki olaraq Napoleonun özü bunu yüngül hesab etmirdi. O, ümid edirdi
ki, İberiya məsələsini ləğv edəcək və o, İspaniyada olan 300 min adamı çıxardı ki,
onları Rusiyaya göndərsin. O, öz arxasında Vellinqtonun necə böyük təhlükə
olduğunu hesaba almalı idi. Lakin o, geri çəkilə bilmirdi. O, əvvəllər görmədiyi ən
böyük ordunu qaldırmaq istəyirdi, çünki o, hələ də ürəyinin dərinliyində ümid
edirdi ki, bu çara təsir göstərmək üçün kifayət edəcəkdir və gücün belə nəhəng
açılışı onu Britaniya əleyhinə alyansa qayıtmağa həvəsləndirəcəkdir. Britaniya isə
Napoleon siyasətinin başlıca fokusu olaraq qalırdı. Nəticədə 600 min adam,
onlardan yalnız yarıdan azı fransız idi, silah altında idi. Digərləri imperiyanın
bütün hər tərəfindən gəlmişdi. Fərdi igidliklərinə baxmayaraq, bu qoşunların
birləşməsinə ziyan vuran cəhət idi. Onlar italyanlar, avstriyalılar, prussiyalılar,
polyaklar, illiriyalılar idi, onlar 50 müxtəlif generalın komandanlığında idi. Hər
ordu korpusu özlərinin xüsusi qaydalarına və özlərinin niyyətlərinə verilmişdi.
Onlar üçün yeganə ümumi şey onların son məqsədi idi.
Mayın 9-da Napoleon Sen-Klunu tərk etdi. Mariya-Luiza onu Drezdenə
qədər müşayiət etdi, burada o, öz valideynləri tərəfindən qarşılandı. Səfərin
imperiyadan keçən birinci hissəsi yerli hökmdarlar tərəfindən təşkil edilən bir sıra
şadlıqlarda keçdi, onlar böyük liderə öz ehtiramlarını göstərmək üçün istənilən
imkandan istifadə edirdilər. İmperial cütlük Drezdenə 16 mayda gəldi. Bu vaxt
gecə idi, lakin küçələr məşəllər vasitəsilə gündüzlər olduğu kimi işıqlı idi. Avstriya
imperatoru Metternixlə birlikdə Prussiya kralı və Tac Printsindən iki saat sonra
gəlib çıxdı. Kral Fridrix-Avqustun qonaqpərvərliyi dəbdəbəli idi və münaqişənin
labüdlüyünə baxmayaraq, bu, Napoleona bir qədər əylənməyə imkan verdi. O,
Drezdeni mayın 18-də tərk etdi və tezliklə Vistula çayı üzərində, Torunda olan

346

ordusuna qoşuldu. O, ofisə çevrilmiş karetasında səfər edirdi, burada stol, xəritələr
və katib var idi, belə ki, o, daim öz təlimatlarını yürüşdə olan orduya göndərə
bilirdi. Neman çayına 23-də çatdılar, lakin düşmənə heç bir əlamət bildirilmirdi və
mühəndislər sürətlə çay üzərindən 200 min adamı keçirməyə qabil olan körpülər
tikdilər. Ordu Litvadakı Kovnoya (Kaunasa) doğru irəliləyirdi. 200 mindən çox
adam da Neman çayını Tilzit yaxınlığında keçdi. Çar Kovnodan yüz kilometr
cənubda olan Vilnyusda idi. Onun sərəncamında üç orduya bölünmüş 250 min
adam var idi, digər 60 mindən artıq adam Türkiyə cəbhəsindən çıxarılmaqla, yolda
idi. O, Napoleonu uzun müddət gözləməli olmadı və fransızların Nemanı keçdiyi
ona xəbər verildikdə o, öz ordusuna döyüşü qəbul etmədən geri çəkilməyi əmr etdi.
26-da o, Napoleona bildirmişdi ki, əgər o, Rusiyanın müqəddəs torpağını tərk etsə,
hələlik sülh mümkündür. Sonra öz baş qərargahının məsləhətinə əməl edərək o,
Vilnyusu tərk edib Vitebskə getdi və Moskva və Sankt-Peterburq istiqamətində
yolunu davam etdirdi. Napoleon Moskvadan 900 kilometr aralı idi. 28-də o, əsas
ordu korpusu ilə Vilnyusa gəldi. O, azadlıq verən kimi polyaklar və litvalılar
tərəfindən salamlanmağına ümid edirdi. Əksinə, fransızların soyğunçuluğundan
əzab çəkən əhalinin hiddəti ilə qarşılandı. Yürüş leysan yağış altında davam edirdi
və ordunu yenidən qurmağa iki həftə lazım idi. Sonra digər ordulardan Napoleonun
gözləmədiyi xəbərlər gəldi. Bütün cəbhə boyu düşmən döyüşə girmədən sürüşüb
aradan çıxmaqda davam edirdi. Hiddətlənən Napoleon qardaşı Jeromu təqsirkar
hesab etdi, onu Vitebskdə Barklay de Tollinin komandanlığı altında olan
rusiyalıların üstünü kəsməyə müvəffəq olmamaqla, özünün tənbəlliyini və
naşılığını göstərməkdə ittiham etdi və onu komandanlıqdan azad etdi. 16-da o, özü
həmin şəhərə yürüşə başçılıq etdi, bu şəhəri Vilnyusdan 400 kilometr məsafə
ayırırdı.
Lakin Barklay artıq Smolenskə gedən yolda idi. Bütün tədbirin nəhayətsiz
təqib etməyə keçməsi qorxusu var idi. Napoleon adamları hansısa addımı atmağa
məcbur edə bilmirdi, çünki komissariat onu çətin dəstəkləyirdi. Generallar onu
inandırmağa cəhd edirdilər ki, o, qışı Vitebskdə keçirsin. O, cavab verirdi ki, hər
bir ləngimə rusiyalılara öz ənənəvi qoşunlarını qaldırmağa və onlara təlim
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keçməyə daha çox vaxt verəcəkdir. Beləliklə, fərarilərin, taqətdən düşüb ölənlərin
sayının çoxalmasına baxmayaraq, onlar rusların sərt müqaviməti ilə üz-üzə gəlmək
üçün irəliləyirdilər. Avqustun 16-da fransız qüvvələri Smolenskə çatmamışdan
əvvəl başa düşdülər ki, vaxt keçdikcə rusların müdafiəsi güclənir və onların
qarnizonlarına kömək gəlir. Qanlı döyüşlər baş verməsə də, fransızların itkisi 10
min nəfər, ruslarınkı isə daha çox idi, bu yalnız rusların geri çəkilmək və şəhərləri
alov içərisində tərk etmələrinin nəticəsi idi. Lakin belə taktika fransızlar üçün
böyük itki vermədən nəyəsə nail olmağa imkan vermirdi. Rusların ardıcıl olaraq
geri çəkilməsi ideyasını general Kutuzov vermişdi, 20 iyulda çar əməliyyatların
baş komandanlığını ona etibar etmişdi. Bu taktika çox sadə düşüncəyə əsaslanırdı:
Napoleon öz itkilərinin yerini asanlıqla doldura bilməyəcəkdir, ruslar isə bütün
müharibə elan edilən vaxtdan adamların sayı sahəsindəki böyük üstünlüyünü
saxlaya bilmişdi. Napoleon işğal edilmiş şəhərdə qışı keçirməyə həvəs göstərirdi,
lakin o, bu nəticəyə gəldi ki, ordudakı yad elementlər arasındakı narazılığın hər bir
səhnəsində bu ögey münasibət daha da böyüyəcəkdir. Təkcə yürüş, birliyi və
intizamı qoruyub saxlayırdı. Avqustun 25-də qızmar istidən əziyyət çəkən
fransızlar Moskva yoluna çıxdılar. Ön qvardiya, Myuratın komandanlıq etdiyi
süvarilər də daxil olmaqla düşmənin arxasına, mühafizə edənlərlə qalibiyyətli
toqquşmaya girdi və bu ən nəhayət mənəvi vəziyyətə yaxşı təsir göstərdi. Onlar
ölkənin içərilərinə doğru irəliləyirdi və ruslar geri çəkilməklə yoxa çıxırdı,
soyğunçuluq edən kazaklar fransızları daim narahat edirdi. Nəhayət, sentyabrın 5də fransız ordusu Borodinoya gəlib çıxdı. Burada Napoleonun çoxdan gözlədiyi
döyüş baş tutdu. Bura Moskvadan 125 kilometr aralı idi, burada kampaniyanın
həlledici döyüşü keçdi. Sentyabrın 6-da bütün günü hazırlıqlara sərf edildi. Ruslar
səngər qazır və müdafiəçiləri təbiətin bu yerə verdiyi üstünlükləri yaxşılaşdırmağa
qaldırırdılar. 7 sentyabrda dan yeri söküləndə fransızlar ilk hücumlarına başladılar.
Bütün günü hər iki ordu ümidsiz qəzəblə döyüşürdülər və fərdi igidlik aktları
saysız-hesabsız idi. Napoleonun itkisi 30 min, ruslarınkı 50 min nəfər oldu.
Döyüşdəki igidliyinə görə Ney Moskva printsi titulunu aldı. Axşam düşəndə böyük
itkilərə və heç bir tərəfin qəti üstünlük əldə etməməsinə baxmayaraq, rus
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ordusunun bir hissəsi yaxşı qaydada geri çəkilmək iqtidarında idi. Rusiyalıların
itkilərinin böyüklüyü Kutuzovu öz taktikasına qayıtmağa sövq etdi. Sonrakı günü
o, döyüşdən imtina etdi, 13-də Moskvanın evakuasiyası barədə əmr verdi.
Napoleon yarı boş şəhərə daxil oldu və Kremldə məskunlaşdı. Gecə vaxtı yanğın
başladı və rusların müqəddəs şəhərinin demək olar ki, bütün ağac materialından
tikilmiş evləri məhv oldu. Yalnız 340 daş kilsə salamat qaldı. Dəyən ziyanın
məsuliyyəti sonralar Napoleonun üzərinə qoyuldu. Moskva qubernatoru qraf
Rostopçin də həmçinin ittiham olundu. Bu mümkün idi ki, fransızlar bu
bədbəxtliyə köməklik göstərmişdilər.
Çar öz xalqının şəhərin barbar müdaxiləçilər tərəfindən dağıdılmasını
bilməsinə imkan yaratdı. Bu hadisə ilə nəyin hesabına olursa olsun müqavimət
göstərmək barədəki öz qətiyyətliliyinə dəstək aldı.
Napoleon sülh barədə bir neçə təklif etdi. Çar bunlara cavab vermirdi. O,
özünü təkcə öz ölkəsi üçün deyil, bütün Avropa və onun sivilizasiyası üçün
müdafiəçi rolunda çıxış edən kimi göstərirdi.
Vaxt keçirdi, payız gəlib çıxdı. Kutuzovun taktikası düşmənin bütün
cəhdlərini faydasız etməklə getdikcə artan dərəcədə özünə izah tapan kimi
görünürdü. Napoleon öz ordusunu yenidən qurdu, lakin ona qarşı vuruşmaq üçün
heç kəs yox idi. Qış gəlib çatmaq üzrə idi və çətinliklər böyüməkdə davam edirdi.
Burada bir çıxış yolu qalırdı. Ya şərəfsiz qaydada qaçmaq, yaxud da rusları onları
qorxuzan bir həyati mövqedən vuruşmağa məcbur etmək və qəti məğlubiyyətə
uğratmaq.
Ruslar Moskvadan 145 kilometr cənub-şərqə olan Kaluqada ehtiyat bazasına
malik idi. Buradan Smolenskə yol gedirdi və bu Borodino yaxınlığından
keçməkdən canı qurtarırdı. Bu olduqca yaxşı əhəmiyyət daşıyırdı və 19 oktyabrda
Böyük Ordudan nə qalmışdısa Moskvanı tərk etdi, ərzaq ehtiyatı isə yalnız 20 gün
üçün kifayət idi. 24-də Kutuzov Kaluqa yaxınlığında fransızlara hücum etdi. O,
geri oturduldu, lakin Napoleon bu qənaətə gəldi ki, onun ordusu şəhəri mühasirədə
saxlamaq iqtidarında deyil və geri çəkilmək əmrini verdi.
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Düşməni çətinlikdə görən Kutuzov fransız ordusu ilə paralel irəliləməyə
başladı. Ruslar hücum edirdilər. Kazak süvariləri qəflətən geri çəkilən düşmənin
aryerqardının flanqlarının üstünə cumurdular, onları ağır itki verməyə sövq
edirdilər. Napoleon Parisdən bir sıra dövlət çevrilişləri cəhdləri barədə xəbərlər
alırdı. Tezliklə qar yağması və soyuqlar düşməsi buna qarşı heç bir müdafiə
tapılmayacağı hissi yaradırdı. Yıxılanlar bir də qalxmırdılar, əsgərlərin paltarları da
pis vəziyyətdə idi, yedək atları aclıq qorxusundan kəsilib yeyilirdi. Ordu
Smolenskə noyabrın 13-də çatdı, bu vaxt orduda taqətdən düşmüşlərin sayı 50
mindən artıq deyildi. Vəd olunan ərzaq gəlib çıxmadı, əhali və kazaklar tərəfindən
qarət edilmişdi və ya heç nəyə məhəl qoymayan möhtəkirlər tərəfindən kənara
satılmışdı. Şayiə yayıldı ki, Kutuzov çox yaxındadır. Napoleon ordunu üç sıraya
bölüb tezcənə Krasnını tərk etdi. Onun arxasınca 15-də Davu, 16-da isə Ney çıxdı.
Çox yaxınlaşmış Kutuzovu gözləmək üçün buzlu cəhənnəmdə üç sınaq günü keçdi.
Napoleon ləngimədən Orşaya çəkilmək əmrini verdi, bu vaxt Ney aryerqardla
birlikdə qəhrəmanlıq möcüzəsi göstərdi, lakin o, Krasnıya gəlib çatanda Napoleonu
çox qısa müddətdə tapmalı idi. 18-dən 19-na keçən gecə o, səpələnmiş kazakların
hücumlarından ehtiyat edərək buz bağlamış yolla Dneprə gəlib çıxdı, çayı keçdi,
bütün yolboyu vuruşaraq Orşaya cığırı təmizlədi və noyabrın 20-də orada
Napoleona qoşuldu. “İgidlərin igidi” bütöv Rusiya kampaniyası dövründə özünü
heyranedici qaydada aparmışdı. Növbəti maneə Berezina idi. Fransızlar bura 25
noyabrda gəlib çıxanda yeganə körpünün dağıdıldığını gördülər. Bu vaxt və ondan
sonrakı günlərdə fransız-polyak köməkçi qüvvələri ilə onların geriyə çəkilməsinin
qarşısını almağa göndərilmiş iki ordu arasında vuruş getdi.
Berezinada fransız marşalı Ney demişdi: “Əgər Napoleon bu gün başını bu
dar ağacı ilgəyindən çıxarsa, bu o demək olacaqdır ki, onun daxilində şeytan
gizlənir”. Hələ L.N.Tolstoy etiraf etmişdi ki, Napoleon üçün Berezina məğlubiyyət
olmamışdı. Böyük hərb mütəfəkkiri olan alman Klayzevits vaxtilə rusların
tərəfində Napoleona qarşı

vuruşmasına

baxmayaraq

demişdi

ki, “onun

(Napoleonun) ruhunun gücü burada (Berezinada) yenə də özünü nümayiş etdirdi”.
Napoleon ponton körpüsü tikdirib, əsgərlərin bir hissəsini çaydan keçirə bilmişdi.
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Napoleon özünün məğlub edilməsinə imkan vermədi. O, Viktor və Neyin
qüvvələrini flanqlarda yerləşdirdi ki, mümkün hücumlardan qorunsun və öz
mühəndislərinə əmr etdi ki, qayıqlarda iki körpü tiksinlər. Bu seçilən yer Studianka
keçidi idi və general Eblin körpü tikənləri iki gün buzlu suyun içərisində böyük
fədakarlıqla işlədilər. Adamlar və artilleriya nizamlı qaydada çayı keçməyə
başladı, çünki onlar düşünürdülər ki, ruslar çox da uzaqda deyillər. Bütün ordu çayı
keçib qurtarmamışdan əvvəl düşmən körpünü top atəşinə tutdu və onu iki yerdən
dağıtdı. Adamların çoxu suya töküldü, bir çoxu başı pozuq qaydada qaçmağa
başladı, digərləri də onların arxasınca cumdu. Onlar artilleriya atəşindən
desimatsiyaya (hər on nəfərdən birini öldürmək kimi qədim cəza növü) məruz
qalırdı, çoxları qorxuya düşüb özlərini sahilə atırdı. Napoleon top atəşləri
başlamamışdan bir az əvvəl çayı keçmişdi, o, əmr etdi ki, özlərinin təqib edilməsini
ləngitmək üçün körpülər uçurulsun. Sonrakı günlər ərzində o, bu fikrə gəldi ki,
onun burada olması o qədər də vacib amil deyildir və Parisdə qiyam qalxacağından
qorxan Myuratın məsləhətinə qulaq asaraq o, irəliyə tələsdi və ordusunu
gözləmədən Fransaya döndü.
Həqiqətən də Parisdə general Klod Fransua de Male dövlət çevrilişinə cəhd
etmişdi, lakin oktyabrın 29-da o, həbs edilmiş və güllələnmişdi. Buna baxmayaraq
belə cəhdlər çoxalırdı. Hadisələrin baş qəhrəmanları eyni idi: yakobinçilər,
royalistlər, Fuşe və Taleyran. Napoleon ordunu Smorqoniyə qədər müşayiət
etmişdi, oradan 5 dekabrda polyak ulanlarının və öz qərargahının sədaqətli
üzvlərinin mühafizəsi ilə Parisə yola düşmüşdü. Myuratın komandanlığı altında 35
min sağ qalan əsgər dekabrın 8-də Vilnyusa gəlib çıxdı. 15-də onlar nəhayət
Kovno yaxınlığında Neman çayını bu dəfə əks istiqamətdə keçdilər. 16-da Myurat
komandanlığı prints Ejenə təhvil verib, öz taxt-tacına təhlükə yaranan Neapola
yollandı. Prints Ejen dünyadakı ən qüdrətli ordunun qalıqlarını Elbaya doğru
apardı və orada özünün atalığından əlavə göstərişləri gözlədi. Rusiyaya girən 610
min nəfərlik qoşundan 400 mini döyüşdə, aclıqdan və soyuqda qovulmaqdan
ölmüşdü. 100 min nəfər əsir götürülmüşdü. Böyük Ordu artıq mövcud deyildi.
Napoleon Moskvadan qaçdıqda qar həlak olan fransız əsgərlərinə, Viktor Hüqonun
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sözləri ilə deyilsə, kəfənə çevrilirdi. Avropanı dünən lərzəyə salan Böyük Ordu
Rusiyadan qaçanda sürüyə çevrilmişdi.
Napoleon Parisə 13 günlük yoldan sonra dekabrın 18-də gəlib çıxdı. Həmin
gün çar Kutuzovu qələbəsi münasibəti ilə təbrik etdi, baxmayaraq ki, özü onun
taktikası ilə razılaşmamışdı. Ali komandanlığı əlinə alan çar Prussiya və Polşanın
“azadlığına” nail oldu. III Fridrix-Vilhelm anti-Napoleon “səlib yürüşünə”
qoşulmağa dəvət edilsə də, öz naziri Steynin buna tərəfdar çıxmasına baxmayaraq,
hələ də tərəddüd edirdi. O, Rusiya kolossunun ayağa qalxmasından qorxurdu.
Varşava Böyük Hersoqluğu çox gücsüzləşmişdi, ləğv edildi və onun ərazisi qalan
Polşa torpaqları ilə birlikdə Rusiyanın satellit dövlətinə çevrildi. Elə həmin vaxt
ruslar Marienburqu yenidən zəbt edib, Berlinə gəldi. Prussiya kralı öz xalqını silahı
Napoleona qarşı çevirməyə çağırdı. Prussiyalıların çoxu buna cavab verdi və
intiqam hissi ilə alovlanmaqla, onlar sürətlə 100 min nəfərlik ordu yaratdılar.
Avstriya həmçinin yeni koalisiyaya birləşməyə dəvət edildi, lakin II Frans
yaddan çıxara bilməzdi ki, o, Fransa imperatriçasının atası idi və qərar verməmək
yolunu seçdi. Böyük Britaniya subsidiya təklif etdi, İsveç kralı olmuş Bernadott isə
30 min adam vəd etdi. Bu adamları o, Norveçin işğalında istifadə etmək üçün
nəzərdə tutmuşdu. Fransızlar Napoleonu soyuq qarşıladı. Burada elə bir ailə yox
idi ki, ən azı üzvlərindən birini itirməmiş olsun. Həm də o, monarxiya təsis
etməklə burjuaziyaya xəyanət etmişdi, Burbonların taxt-tacını uzurpasiya etdiyinə
görə xarici monarxların ondan xoşu gəlmirdi. Milli qürura bel bağlayaraq o,
fransızlardan yüksək cəhd xahiş etdi, yaşı keçmiş adamları hərbi xidmətə götürdü,
yeni vergilər qoydu, onların təlimi və paltarlarının xərclərini ödəmək üçün
istiqrazlar buraxdı. 1813-cü ilin aprelinin ortalarına yaxın öz sərəncamında o, təzə
orduya malik idi. Mariya-Luizanı regent təyin etdikdən sona Napoleon 14 apreldə
Parisi tərk etdi ki, Mayn və Elba çaylarının üzərində öz qoşunlarına qoşulsun.
Prints Ejenə sağ flanqa himayə etmək həvalə edildi, cənubdan gəlib çıxmış Bertran
isə sol flanqı qoruyurdu. Rus-Prussiya ordusu ilə ilk toqquşma mayın 2-də
Luttsendə baş verdi. Napoleon öz qoşunlarının birinci cərgəsində idi, ölüm
təhlükəsinə də məhəl qoymurdu və öz qismətini taleyin ümidinə bağlamışdı. O,
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qalib oldu. Döyüşdən sonra Saksoniya kralı I Fridrix Avqust onun yanına gəldi və
ona kömək üçün 10 min adam göndərdi. Sonra Napoleon öz baş qərargahını
Drezdendə qurdu. Buradan o, cənubdan mühasirəyə alınmasının qarşısını almaq
üçün Ejeni Milana göndərdi.
Mayın 18-də o, Drezdeni tərk etdi və növbəti toqquşma Bauttsendə baş
verdi. Qələbədən tam dolğunluqla istifadə olunmadı, çünki Ney, ağır itkilərdən
əzab çəkən düşmənin geri çəkilməsini dayandırmaq üçün vaxtında gəlib
çıxmamışdı.
Napoleonun Oderə doğru irəliləməsi Metternixdən gələn təkliflə əlaqədar
olaraq kəsildi. Metternix təklif edirdi ki, o, Fransa ilə müttəfiqlər arasında vasitəçi
ola bilər. Napoleon tələ qurulmağından qorxurdu. Lakin öz generallarının təzyiqi
altında və Avstriyanı narazı salmamaq üçün atəşkəs elan olunması ilə razılaşdı.
Düşmənçiliyin kəsilməsi barədə müqavilə iyunun 4-də Pleyissevitsdə imzalandı.
O, ailəsi ilə birlikdə istirahət etmək üçün Mayntsa qayıtdı. Müttəfiqlər öz sıralarını
yenidən formalaşdırdılar və Bernadottdan kömək aldılar. Avstriya ehtiyac
yarandıqda öz ərazisini müdafiə etmək bəhanəsi ilə ordusunu topladı. Britaniya
vuruşan tərəflərin onun razılığı olmadan Napoleonla sülh bağlamamasına əmin
olmaq üçün 4 milyon funt sterlinq pul xərcləməyi nəzərdə tuturdu. Müttəfiqlər
qabaqcadan ərazi kompensasiyalarını təklif edirdilər. Rusiya üçün Polşadan torpaq
verilməsi, Prussiya üçün onun torpaqlarının və köhnə sərhədlərinin bərpa edilməsi
və Reyn Konfederasiyası və İlliriya üzərində Napoleon protektorluğuna son
qoyulması təklif edilirdi. Aleksandr Napoleonun devrilməsini və Parisə sülhü diqtə
etmək istəyirdi. Bu istək Moskvanın xaraba qoyulması üçün dramatik intiqam
hissindən irəli gəlirdi. O, belə bir layihə cızmışdı ki, fransız taxt-tacı keçmiş Fransa
marşalı, indi İsveç tacını daşıyan Bernadotta verilsin. O, Fransa kralı kimi
Rusiyanın dəstəyindən asılı olacaqdı. Metternix isə Napoleonun və onun oğlunun
fransız imperatoru kimi saxlanmasına üstünlük verirdi. Bu Mərkəzi Avropanın
fransızlardan təmizlənməsindən sonra olmalı idi. Fransadakı zəifləmiş Bonapart
sülaləsi Avstriyadan asılı olacaqdı. Britaniya elan edirdi ki, Fransa Belçikadan
çıxmalı və Napoleon getməlidir. 1813-cü ilin noyabrında Metternix “Frankfurt
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təklifləri” adı ilə məşhur olan təkliflərini Napoleona göndərdi. Bu təkliflərə görə
Napoleon Fransanı və taxt-tacını saxlayacaqdı. Bir maddə Britaniyanın mümkün
modifikasiyanı etməkdən ötəri seçim üçün açıq qalırdı.
Napoleon müqavilənin detallarının dəqiqləşdirilməsini xahiş etdi və
müvəqqəti olaraq qəbul edilən sənədi göndərdi. Bu atəşkəsin vaxt limiti
qurtardıqdan sonra (10 avqustda) Metternixə gəlib çatdı və 11-də Avstriya
koalisiyaya qoşulmağa tələsdi. Bir milyona qədər adam müharibə yoluna çıxmışdı.
Hər iki düşərgənin hər biri öz qüvvələrini üç orduda təşkil etdi: Berlin
istiqamətində Bernadott Udino ilə görüşəcək, mərkəzdə Breslau yaxınlığında
Blyuxer öz qüvvəsini Neyə qarşı sınayacaq, sağ tərəfə Drezden istiqamətində
Şvartsenberq Napoleona qarşı duracaqdı. Öz adətinin əksinə olaraq Napoleon bu
vaxt vahid düşməninin üzərinə cəmlənmiş hücumu başlamağa qadir deyildi, çünki
digər iki ordu avtomatik qaydada Parisə yürüş edəcəkdi. Amerikadakı sürgündən
qayıtmış Moro belə məsləhət gördü ki, Napoleonun şəxsən olmadığı yerdə
müttəfiqlər hücum etsinlər. Təşəbbüsü ələ götürən Blyüxer gözlənilmədən 12
avqustda Neyə hücum etdi. Napoleon məğrurcasına müdaxilə etdi, prussiyalıların
xeyrinə gedən döyüşün nəticəsini dəyişdirməyə müvəffəq oldu. Bu vaxt
Şvartsenberq Drezdenə tərəf irəliləyir. Napoleon Blyüxerin təqibini dayandırmağa
məcbur oldu və sürətli yürüşlə yolunu öz baş qərargahına tərəf saldı. O, buraya
dörd gün sonra gəlib çatdı. Düşmənin mövqeyini qiymətləndirib, 26-da o, hücum
etdi və Şvartsenberqi geri çəkilməyə məcbur etdi. Düşmən tərəfindən təqib
olunduğuna görə Vendam və sentyabrdakı məğlubiyyətlərdən əzab çəkən Ney
Drezden qələbəsinin nəticəsindən silindilər.
Sentyabr ayı kömək almaqda keçirildi. Müttəfiqlər Rusiya kampaniyasının
möhkəmlənmiş veteranlarının gəlib çıxmalarını və Napoleonun səfərbərliyə aldığı
gənc əsgərlərdən başqa heç nəyi olmadığını gördülər. Həlledici toqquşma 16-19
oktyabr 1813-cü ildə Leypsiqdə baş verdi. Leypsiq ətrafındakı torpaq düzənlik idi,
Napoleon Dar ağacı təpəsi deyilən yerin üstünlüyündən istifadə etdi və ordusunun
son qanadını Part çayı və sağ qanadını isə Pleys çayı üzərində yerləşdirdi. Onun
257 min adama qarşı 177 min adamı var idi. Döyüş oktyabrın 16-da başlandı, hər
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tərəfdən 2 min top atəş açırdı. Vuruşun taleyi 18-nə qədər fransızların xeyrinə
getdiyi kimi görünürdü, lakin həmin gün Saksoniyadan və Reyn Federasiyasından
olan qoşunlar gözlənilmədən öz müttəfiqlərinə qarşı çevrildilər. Bu sürpriz tezliklə
qarışıqlığa və panikaya yol açdı. Sonra qaçış ümumi oldu. Napoleon Leypsiqə geri
çəkilməyi qərara aldı. Bu onun apardığı ən uzun döyüş idi və bu döyüşdə
müttəfiqlərin 54 mininə qarşı fransızlardan 73 mini öldürülmüş və yaralanmışdı.
Napoleon yenə də reaksiya vermək üçün özündə qüvvə tapırdı. Onun
düşmənləri hər yerdə, Hollandiyada, İspaniyada və İtaliyada qalib gəlirdilər. Öz
taxt-tacını xilas etmək üçün Myurat düşmənin tərəfinə keçməyə hazır idi. Ölkə
ciddi iqtisadi böhrana məruz qalmışdı. Xalq üsyan edirdi. Burjuaziya və Royalist
partiyası sülhə ümid edirdi. İmperator 300 mindən artıq adam qaldırmaq üçün
orduya təzə çağırış başladı və təzə top, tüfəng və sursat almaq üçün gizli fondlar
yaratmağı planlaşdırırdı.
Onun reaksiyası düşməni çaş-baş saldı. Frankfurtdan Napoleon 9 noyabrda
sülh təklifləri aldı. Onun şərtlərinə görə o, ölkəsinin təbii sərhədlərinə çəkilsəydi öz
səltənətini saxlayacaqdı. Napoleon bunu qəbul etdi, lakin holland inqilabının
müvəffəqiyyəti müttəfiqləri öz təkliflərini geri götürməyə sövq etdi. Belə olduqda,
Fransa da özünün razı olmadığını bəyan etdi. Napoleon qanunverici orqanı
buraxdı, bu orqan onu “səhv və özünü saxlaya bilmədiyinə” görə məzəmmət
etmişdi. 21 yanvar 1814-cü ildə o, Papa VII Piyi azad etdi, 24-də isə MariyaLuizanı regent adlandırdı. Myuratın xəyanəti barədə təsdiqi aldıqdan sonra o, daha
bir dəfə öz ordusuna qoşulmaq üçün Parisi tərk etdi. Bir ay sonra, 21 dekabrda
müttəfiqlər Fransaya müdaxilə etməyə başladılar.
Strateji cəhətdən 1814-cü il Fransa kampaniyası Napoleonun ən yaxşı
kampaniyalarından biri idi, baxmayaraq ki, o məğlubiyyətlə sona çatdı. O,
Blyüxer, Şvartsenberq və Bernadott kimi rəqiblərə malik idi. O, Blyüxeri Brienndə
(29 yanvar) məğlub etməkdən başladı, sonra Şvartsenberqi La Rotyerdə (1
fevralda) məğlub etdi. Lakin onun ordusu ağır itkilərdən əziyyət çəkirdi və
Troyaya çəkilməyə məcbur oldu. Müttəfiqlər öz qüvvələrini böldülər və ayrıca
qaydada Parisdə bir nöqtədə birləşdilər. Biri Marna yolu ilə, digəri isə Sena ilə
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gəlmişdi. Napoleon narahatedici və gözlənilməyən hücum taktikalarından istifadə
edərək, Blyüxeri Şampobertdə, Monmiralda və Noşampsda (10-14 fevralda)
təəccübləndirdi və hər dəfə qalib olurdu.
Bu vaxt Şvartsenberq Udinodan və Viktordan yaxasını qalmaqla qurtardı.
Axırıncıları Napoleon onun fəaliyyətini ləngitmək üçün göndərmişdi, çünki o,
Fontenblodan Parisə qorxu yaradırdı. Napoleon Blyüxeri Marmonun öhdəsinə
qoyub, bu yeni təhlükəni qarşılamağa hazırlaşdı.
Prussiyalılar üç tərəfdən mühasirə olunmaq təhlükəsində idi və Şvartsenberq
atəşkəs imzalamağı təklif etdi. Napoleon təkliflərin Frankfurtda icra edilməsini
tələb etdi. Blyüxer və Şvartsenberq Reynə tərəf geri çəkilməli idilər. Generallar
bunun qəbul edilməz olduğu qənaətinə gəldilər və monarxlar – I Aleksandr, II
Frants və III Fridrix-Vilhelm 9 martda iyirmi illiyə öz ittifaqlarını yenidən
yaratdılar.
Şvartsenberq Troyada səngərlərini qururdu. Blyüxer cəsarətlənib Parisə
yürüş etdi. Napoleon onu Marnada dayandırmağa tələsdi. Lakin düşmən yeni
qüvvə aldı və onu Londa 9-10 martda məğlub etməyə müvəffəq oldu. 13-də bir
qədər irəliləməyə nail olub Napoleon prussiyalıları Reymsə tərəf təqib edərək, 20də ona qarşı gələn Şvartsenberqin 90 minlik qoşunundan Arsi-sür-Obda yayına
bilmədi və Obun o biri tərəfinə geri çəkilməyə məcbur oldu.
Burada uğur üçün bir axırıncı şans qalırdı. Napoleon qərara aldı ki, Reyn
üzərindəki istehkam mövqelərindəki qoşunlara gizli surətdə qoşulsun ki, onları
yenidən təşkil edə bilsin və düşmənin aryerqardına hücum etsin. O, burada
olmayanda generalların komandanlığı altında onun ordusunun bir hissəsi
tərəfindən həmin mövqe tutulmuşdu. Marmon və Mortyenin Fer-Şampanyadakı
heyrətamiz qəhrəmanlığına baxmayaraq, müttəfiqlər fransız xəttlərinə hücum
etdilər. Martın 2-də Blyüxer və Şvartsenberq Parisin ətrafındakı qəsəbələrə gəlib
çatdı. Sonrakı günü onlar paytaxta hücumun yüyənlərini buraxdılar. Baxmayaraq
ki, burada heç bir istehkam yox idi, onlar qəzəbli müqavimətlə qarşılaşdılar. Jozef
axırda Luara üzərindəki Bloysda olan Mariya-Luizaya və hökumətə qoşulmağı
qərara aldı. Martın 31-də Marmon Parisin təslim olması aktını imzaladı. 1 aprel
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1814-cü ildə şəhərdə olan qaliblər tərəfindən verilən icazə əsasında senat yığıldı və
sonrakı gün Napoleonun devrildiyini elan etdi. O, Fontenbloda idi, buraya 31
martda Sen-Dizyedən gəlmişdi. Parisin mühasirəyə alındığını eşitdikdə o, geriyə
qayıtmaq istədi. Marmonun və Mortyenin başçılığı altında olan ordu korpuslarına
yenidən qoşularaq o, Parisə hücum etməyi qərara aldı. Onun gümanına görə o, yeni
qoşunlarla hücum edəcək və əhali ona dəstək verəcəkdi. 4 apreldə yola düşməyə
əmr vermək istəyən vaxt o, öz marşallarının onun yanına gəldiyini gördü. Onlar
Napoleondan istefaya getməyi xahiş etdilər. Nəticədə o, onların arqumentləri ilə
razılaşdı. Ney, Makdonald, Kolenkor və Marmon istefa aktını Parisdə
məskunlaşmış çara bildirməyə getdilər.
Taleyran onu inandırdı ki, Fransa tərəfindən qoyulmuş problemlərin nəticə
etibarilə həll edilməsi, Burbonları taxt-taca yenidən bərpa etmək imkanı ilə
mümkün ola bilər. Aleksandr təslim olanların bu nöqteyi-nəzəri ilə məsələyə son
qoydu. Əslində Napoleon öz oğlu, Romanın kiçik kralının xeyrinə istefa vermişdi.
Çar sənədin məzmunundan hali olanda, hər şey yenə sual şəklində qaldı. Taleyran
öz rəyində möhkəm qalırdı: müttəfiqlər XVIII Lui ilə rəsmi saziş bağladılar.
Aleksandr razılaşmalı oldu və bildirdi ki, Napoleon taxt-tacdan həm özü, həm də
ailəsinin bütün üzvləri üçün əl çəkməlidir. Bunun müqabilində onun özünə 2
milyon frank məbləğində illik pensiya, Mariya-Luizaya 1 milyon frank veriləcəkdi,
o, həmçinin Parma, Piasentsa və Quastiliya hersoginiyası titulunu alacaqdı.
Napoleon yalnız Elba knyazlığını alacaqdı və həmçinin imperator titulunu
saxlayacaqdı.
Napoleon bir həftə tərəddüd etdi, özünü zəhərləməyə cəhd etdi, xilas edildi
və 13 aprel 1814-cü ildə bütün təkliflərlə razılaşdığını imzası ilə bildirdi. 20-də
Fontenblo qəsrindəki sarayında o, qvardiya ilə vidalaşdı və sürgünə yollandı. 28-də
o, Frejyuda Britaniya gəmisi “Undaunted”ə oturub, 21 topun yaylım atəşi ilə
salamlandı. Mayın 4-də o, Elba adasında sahilə çıxdı.
XVIII Lui mayın 3-də Parisə təşrif buyurdu. Onun uzun müddət İngiltərədə
qalması, onu konstitusiya hökuməti sisteminin faydalılığına möhkəm inandırmışdı.
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Kralın 14 iyunda verdiyi Xartiya ən sədaqətli ardıcıllarını ondan
uzaqlaşdırdı, çünki bu sənəd mülkiyyətin, malların və daşınmaz əmlakın, torpaq və
tikililərin yeni sahiblərinin hüquqlarını təsdiq edirdi. Bu sadalanan mülkiyyətlər isə
əvvəlcə İnqilab tərəfindən müsadirə edilmiş, sonra isə onlara Napoleon tərəfindən
təminat verilmişdi. Xartiya liberalları da narazı salmışdı. Çünki “Kral
konsepsiyası” xalq suverenliyi prinsipini əvəz etmişdi, elə bil ki, ümumiyyətlə heç
vaxt inqilab baş verməmişdi.
Birinci bərpadan sonrakı bir neçə ay ərzində Fransada tezliklə hər bir adamın
şikayətlənməsinə səbəb var idi. Üstəlik Fransa özünün 1792-ci il sərhədlərinə
çəkildikdən sonra eks-Napoleon imperiyasının dövlətləri üzərinə qoyulmuş yeni
status onların əhalisini razı salmamışdı və onların azadlıq və istiqlaliyyət
uğrundakı istəkləri boş çıxmışdı. Az müddətdə İspaniyanı, İtaliya və Almaniyanı
iğtişaşlar bürüdü.
Avropadakı siyasi yenidən qurulma Yeddinci Koalisiyanın hökmdarları
tərəfindən qərara alınmışdı, onlar 1814-cü ilin sentyabrı ilə 1815-ci ilin iyunu
arasındakı müddətdə bir yerə yığışdılar. Konqressin əsas hərəkətvericisi imperator
II Frantsın naziri olan prints Metternix idi. Həm də burada Avropa
diplomatiyasının Taleyran və Vellinqton kimi ən görkəmli nümayəndələri var idi.
Vellinqton İspaniyadakı kampaniyasını da parlaq qaydada başa vurmuşdu.
Konqressdə həmçinin ən xırdaları daxil olmaqla bütün Avropa dövlətlərinin
hökmdarları və səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edirdi. Hələ 1814-cü ilin
yanvarında materikə gələn İngiltərə xarici işlər naziri Robert Kaslrinin iştirakı ilə
Rusiya, Prussiya ilə Böyük Britaniya birlikdə Şamon müqaviləsini imzalamağa
yığışdılar. Hər bir dövlət Fransaya qarşı Dördtərəfli Alyansa özünü 20 illik
müddətinə bağladı. Martda imzalanmış bu müqavilədən üç həftə sonra müttəfiqlər
Parisə daxil oldular və 4 apreldə Napoleon Fontenbloda taxt-tacdan əl çəkdi.
Müzakirələr üç başlıca məsələlər üzrə razılığa gəldi. Bunlar: Legitimasi (irs)
prinsipi idi, bu prinsipə görə monarxlar İnqilab və Napoleon avantyuraları
dövründə itirilmiş ərazilərə yenidən sahib olacaqdı; Millətçilik prinsipi idi və bu
prinsip bütünlüklə yeni idi; Dövlətlərin tarazlığı prinsipi idi ki, sonuncunu
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Taleyran təklif etmişdi ki, məğlub olan Fransayla digər Avropa dövlətləri ilə olan
səviyyədə davranılmasına təminat verilməsi məqsədini güdürdü. Bu müəyyən
qeydlə ilk olaraq qəbul edildi, lakin hər dəfə ona etiraz ediləndə iki digər prinsipə
Taleyran əks çıxırdı və beləliklə, o, öz yolu ilə getməkdə davam edirdi.
İki mübahisə doğuran cəhət var idi – Saksoniyanın taleyi, bunu Prussiya irəli
sürmüşdü və Varşava Böyük Hersoqluğunun taleyi. Sonuncuya gəldikdə Rusiya və
Avstriya özlərinə birləşdirmək istədikləri ərazilərin bölünməsi məsələsi ilə razı
deyildi. Tezliklə iki blok formalaşdı: bir tərəfdə Prussiya və Rusiya, digər tərəfdə
isə Avstriya, Britaniya və Fransa dururdu. Bu nöqteyi-nəzərdən gərginlik artaraq
ilk dəfə idi ki, situasiyanın silahlı münaqişəyə keçməsi kimi meydana çıxırdı. Buna
baxmayaraq diplomatiya nəhayət hər şeyi öz üzərinə götürdü və onlar fevralın
sonuna razılaşmaya gəldilər.
Napoleonun 1 mart 1815-ci ildə Kannda, Juan buxtasında sahilə çıxması
xəbəri aydın səmada ildırım çaxması təsirini bağışladı. Elə bu vaxt onlar öyrəndilər
ki, Parisə doğru irəliləyişində qoşunlar ona qoşulurlar. XVIII Lui öz qardaşını
cənuba, Napoleona qarşı göndərdi. Hələ 1815-ci ilin fevralında imperator özünü
taleyinə etibar edərək, Fransaya qayıtmağı qərar alanda o, Avropanın hər
tərəfindən gələn məlumatlara əsaslanırdı. O, dövlətlər arasındakı gərginlikdən
faydalanmağa ümid edirdi, lakin hətta o, öz planını həyata keçirəndə situasiya artıq
çox əlverişli idi. O, ümid edirdi ki, onun cəhdi əleyhdarları arasında narazılıq
toxumu səpəcəkdir. Əks tərəfdən bu radikal düşmənçilik effekti yaradacaqdı. Digər
tərəfdən, onun qayıtması xəbərinə ictimai rəyin reaksiyası barədə o, səhv etmirdi.
Onun Elba adasında qalması buna görə imperatorluqdan getməsinin kifayət
qədər cazibəli olduğunu sübut etmədi. Avropadakı hadisələr onun düşüncələrinin
mərkəzində idi.
26 fevral 1815-ci ildə Napoleon 700 adamla birlikdə “L`inconstant”
gəmisinin göyərtəsinə çıxdı. Gəmini beş qayıq müşayiət edirdi. Britaniya hərb
gəmilərindən yaxasını qurtarmaq üçün o, martın 1-də günorta Kann yaxınlığındakı
Juan buxtasında sahilə çıxdı. Sahilə ayaq basdıqdan sonra sabahısı gün o, özünün
Parisə yürüşünü başladı. O, düz və sürətli səfər üçün uca dağlardan keçən yolu
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seçdi, Rona vadisi ilə gedən yol isə asan olmaqla uzun idi. Onun qayıtması xəbəri
Parisdə martın 5-nə qədər, Vyanada isə 7-nə qədər məlum deyildi. Heç kəs
əhvalatın belə mühüm əhəmiyyətli olması ilə razılaşmırdı. Bu birdən baş verdi,
lakin bir ovuc adamın XVIII Luinin ordusuna uğurlu qaydada qarşı duracağına
inanılası deyildi. Buna baxmayaraq, hər şey onun xeyrinə davam edirdi: heyrət,
populyar hərarətli münasibət, göstərişlərinin yavaş-yavaş verilməsi, onun
nitqlərindən qalxan emosiyalar. Kral öz müdafiəsini Lionda təşkil etməyə cəhd
etdi, lakin qoşunlar özünü orada nümayiş etdirməsinə baxmayaraq, bir tüfəng atəşi
də açılmadan o, şəhərə girdi. Qrenoblda ona qarşı göndərilən qarnizon onu
gördükdən və çıxışını dinlədikdən sonra onun tərəfinə keçdi. “Uzurpatoru dəmir
qəfəsdə gətirməyi” vəd edən Ney Şaloda ona qoşuldu. O, keçdiyi yolun üstündə
ruh yüksəkliyini qaldırırdı və hər yerdə görünməmiş alqışlarla qarşılanırdı.
Parisdə, Tyulri sarayında bu əhvalatlar ümumi qaydada “hər kəs özü üçün”
prinsipinə tabe edildi. XVIII Lui 19 mart gecəsi qaçdı. Panika elə güclü idi ki,
onlar hətta Prussiya və Rusiya əleyhinə imzaladıqları gizli sazişi də yaddan
çıxarmışdılar. Martın 20-də Napoleon Parisə daxil oldu.
Napoleonun birinci vəzifəsi ordunu yığmaq oldu, çünki onun ümid etdiyinin
əksinə olaraq müttəfiq dövlətlər onun sülh barədəki təkliflərini rədd etdilər və
martın 13-də onu “qanundan kənar” elan etdilər. Bir tərəfdən əsgər toplamaq
barədə tələsik dekretin elan olunması xalqın entuziazmını qaldırmaq üçün kifayət
idi, buna onun çox ehtiyacı var idi. Digər tərəfdən o, ümid edirdi ki, konstitusiyanı
demokratik qaydada modifikasiya etdikdə, onlar bunu bəyənəcəklər. Bu iş plebistit
vasitəsilə həyata keçiriləcəkdi. Əslində bu sənəd XVIII Luinin vəd etdiyi
konstitusiyadan azacıq fərqlənirdi və müqayisəli qaydada az adam referendumda
iştirak etdi. Bu yolla ictimai rəy 1 iyun 1815-ci ildə imperatora sədaqət andı içdi.
Yeni müharibənin zəruri olduğu fakt səviyyəsinə gəldikdə xalqın rəğbəti
nəzərə çarpan dərəcədə azaldı və silahlanma çağırışı gözlənilən nəticəni vermədi.
Bir sıra əyalətlər heç cavab vermədilər. 1815-ci ildə artıq bütün Avropa birləşib
Napoleona qarşı hücuma keçmişdi. Onun generallarının çoxu Napoleonun tezliklə
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darmadağın olunmasını istəyirdi, belə əhval-ruhiyyədə isə heç bir qələbədən söhbət
gedə bilməzdi.
Buna baxmayaraq, mövcud təlim görmüş ordu ona dərin məftunluq hiss
edirdi, onun da çox hissəsi XVIII Luinin yeni rejimi tərəfindən tərksilah edilmiş
adamlar idi. Myurat özü də Napoleona qoşuldu, lakin o, o qədər də tələsik hərəkət
etmirdi. Neapoldan o, Roma, Florensiya və Bolonyanı tutduqdan sonra
yarımadanın şimalına yollandı, lakin mayın 3-də Tolentinoda məğlub edildi,
Fransada sığınacaq axtardı. Beləliklə, Napoleonu ikinci cəbhə imkanından məhrum
etdi və bu ərazilər avstriyalılar tərəfindən işğal edildi. Napoleonun yeganə ümidi
öz əfsanəvi sürətli manevr etməsindən istifadə etməsi idi, bu ona qarşı Blyüxerin
və Vellinqtonun təşkil etdiyi proseslərdə onların ordularını məğlub etməyə imkan
verərdi. Vellinqton öz qüvvələrini Qentdən başlayıb Mona qədər uzanan cəbhədə
yerləşdirmişdi. Blyüxer isə Şarluadan Lyejə qədər olan Me vadisinə nəzarət edirdi.
Əks qüvvələrin cəmləşməsinin qarşısını almaq üçün Napoleon 12 iyunda Parisi
tərk etdi ki, öz ordusuna qoşulsun və onu düşmənin Mon və Şarlua arasında olan
mövqelərini ağuşunda sıxmağa aparsın. O, müttəfiqləri heyrətə gətirən sürətlə
hərəkət edirdi. Fransızlar 15 iyunda Şarluanı işğal etdilər.
16-da Vellinqton və Blyüxer Liqnidə görüşdülər, burada Prussiya ordusunun
bir hissəsi toplanmışdı və onlar ehtiyac yarandıqda bir-birinə qarşılıqlı kömək
edəcəklərini vəd etdilər. Vellinqton sonra öz qoşunlarını Kater-Brada yenidən
birləşdirdi. Günorta hücumlar iki nöqtədən eyni vaxtda başladı. Fransızlar
Napoleonun əmri əsasında prussiyalıları Liqnidə məğlub edirdilər, bu vaxt Ney
böyük çətinliklə ingilis-holland qüvvələrini öz müttəfiqlərinin köməyinə
tələsməsinin qarşısını alırdı və onları Kater-Brada dayandırdı.
Sabahısı günü Vellinqton Brüsselə tərəf daha da şimala çəkildi. Blyüxer
prussiyalıları Vavrda yenidən qruplaşdırırdı. Marşal Qruşi 30 min adamın başında
və süvari dəstəsinin bir hissəsi ilə prussiyalıları təqib etməyə göndərilmişdi. O,
onların Vellinqtonla birləşməsinin hər cür cəhdinin qarşısını almalı idi. Vellinqton
isə, Ney Napoleona qoşulduqdan sonra axırıncı ilə vuruşacaqdı.
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17-sinin axşamı güclü tufan zəifləyəndə Napoleon və Vellinqton Vaterloo
yaxınlığında görüşdülər. Britaniya ordusu Mon-Sen-Jan təpəsində mövqe tutmuşdu
və fransızlar düzənlikdə yerləşmişdilər. Bu vaxt Blyüxer generallar Byulovun və
Tielmanın komandanlığı altında əlavə qüvvə köməyi aldı və Vellinqton dedi ki,
mümkün qədər tezliklə ona qoşulacaqdır. Qruşi isə baş verənlər barədə tam və
dəqiq məlumat göndərmirdi və sonrakı günü o, Vavra tərəf öz izləməsini davam
etdirirdi, baxmayaraq ki, Prussiya ordusunun başlıca hissəsi artıq Brüsselə tərəf
irəliləyirdi (bu həm də Vaterlooya tərəf idi). 17-nin gecəsi ərzində Napoleon
sabahısı günü Mon-Sen-Jana hücum etməyi qərara aldı. Bu bazar günü, 18 iyunda
səhər saat 9-da baş verməli idi. Torpaq yağan yağışdan islanmışdı, ona görə də
hücumu bir saat geri çəkmək lazım gəldi.
Saat 11-də Neyin komandanlığı altında fransızlar şotlandlara və ingilis
qoşunlarına qarşı birinci həmləni başladılar. Onlar təpəni müdafiə edirdilər və
artilleriya ilə hücum edənlərin cərgəsini seyrəldirdilər. Fransızlar günortaya qədər
həmlələrini davam etdirdilər, lakin Britaniya piyadaları tərəfindən hər dəfə geri
oturdulurdular. Hər iki tərəf ağır itkilər verirdi. Vellinqton Blyüxeri gözləyirdi,
onun müdaxiləsi həlledici əhəmiyyət kəsb edəcəkdi. Sonra fon Byulovun
komandanlığı altındakı ilk kontingentin şərqdən irəlilədiyi göründükdə Napoleon
Lobanı onlara mane olmağa göndərdi və Qruşi ilə nə baş verməsi məlum oldu.
Axırıncı döyüş səsini eşitsə də, Vavr tərəfə hərəkətini davam etdirirdi və yolun
üstündə prussiyalıların dəstəsi tərəfindən zərbəyə məruz qalsa da, daha çox əmin
olmuşdu ki, Blyüxerin başçılığı altındakı Prussiya qoşunlarının dəstəsi hələ də
şəhərdədir. O, günorta şəhərə gəlib çıxanda heç kəsi tapmadı və orada özünə
mövqe tutdu, daha nə etməli olduğunu bilmirdi. Nə olursa olsun, artıq çox gec idi!
Lobanın müdaxiləsi Byulovun tam müəyyən qədər saxlamaq üçün uğurlu
oldu, axşam saat 7-ə yaxın Neyin və Kellermanın başçılığı altında təkrar olunan
hücumlar Britaniyanın müqavimətini qırmağa müvəffəq oldu. Fon Byulov isə
Lobana qalib gəldi. Digər Prussiya kontingenti general Tsietsenin komandanlığı
altında özünü odun içinə atmaq üçün gəlib çıxdı. Napoleon qvardiyasını işə saldı,
lakin bu faydasız idi. İmperator qvardiyasının komandanı general Kambron bu vaxt
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demişdi ki, “Qvardiya ölür, lakin təslim olmur”. Blyüxer Vellinqtonun gözlədiyi
vaxtdan azacıq sonra gəlib çıxdı, lakin bu olduqca yaxşı vaxt idi. Fransız ordusu
darmadağın oldu. Bir çox birləşmələrin igidlik göstərməsinə baxmayaraq, ordu
detsimatsiya edilmiş və dağıdılmışdı. Napoleonu az qala ingilis snayperi
öldürmüşdü. Onu xilas edən Vellinqton olmuşdu. Onun üçün qaçmaqdan başqa bir
yol qalmırdı. O, öz qaçan ordusunun daşqını ilə birlikdə əvvəlcə at belində, sonra
isə karetada Sambra qaçdı. Bu vaxt Vellinqton və Blyüxer la Bell-Alyans
yaxınlığındakı qələbə çölündə bir-birini təbrik edirdi. Dəmir hersoq buna öz
lakonik icmalını verdi: “Napoleon şərəf çevrilişini aldı. İndi təkcə onu tutmaq
qalır” (“Napoleon has received the coup de grace! İt only remains to catch him!”).
İmperator taqətdən düşmüş halda iyunun 21-də axşam saat 8-də Parisə gəlib çatdı.
Nümayəndələr Palatası tezcənə toplaşıb onu istefaya getməyə çağırdı,
baxmayaraq ki, xalq hələ də “Vive l`Empereur!”- “Yaşasın imperator!” deyə
qışqırırdı və müdaxiləçilərə silahlı müqavimət göstərməyi tələb edirdi.
Blyüxerin qoşunları nisbətən az döyüş təcrübəsinə malik idi, onlar
Vellinqtonun arxasınca Parisə yürüş etdilər. 22-si ilə 25 iyun arasında Avstriya,
Bavariya və Vittemberq orduları qayıdıb Fransaya girdilər.
22 iyunda Napoleon ikinci dəfə Roma kralı olan oğlunun xeyrinə istefaya
göndərildi. Ona öz xidmətlərini təklif etməyə qayıdan Fuşe heç bir maneə olmadan
Burbonlarla onun əlaqəsinin istənilən yolu ilə bu qərarın qəbul edilməsi üçün çox
iş gördü. Napoleon əvvəlcə yeni ümumi səfərbərlik haqqında düşünürdü ki, yaxşı
sonluq naminə müharibəni davam etdirsin. Lakin iki daha aydın düşünən və uzağı
görən adam – onun məsləhətçiləri Fuşe və Taleyran ona çox loyal olmasalar da,
onu bütünlüklə istefaya getməyə inandırdılar.
XVIII Lui Vellinqtonun ardınca yenidən Parisə daxil oldu. O, bununla
iğtişaşlardan və anarxiyadan qaçmaq istəyirdi. Bunun nəticəsi isə Blyüxerin
planının həyata keçməsi ola bilərdi – Napoleon əsir götürülüb, güllələnərdi. 29
iyunda imperator bir daha Malmizonda oldu. Fuşe onu Roşfora qaçmağa sövq
edirdi, burada o, Birləşmiş Ştatlara gedən freqata otura bilərdi. 3 iyulda fransız
ordusu qeyd-şərtsiz təslim oldu və Luaranın arxasına çəkildi.
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İyulun 7-də müttəfiqlər Parisə daxil oldu, sabahısı günü palataların razılığı
ilə XVIII Lui taxt-taca qalxdı. Sonra bu Palatalar çətinliklə özlərinin
buraxıldıqlarını elan etdilər.
Yüz günün effekti, – Napoleonun Elbadan dönüşündən sonrakı hakimiyyət
epizodu belə adlanırdı, - inqilab və təcavüz qorxusunu yenidən təzələmişdi.
Napoleon Vaterloo döyüşünü udmuş olsaydı böyük ehtimalla ona qarşı duran
müttəfiqləri məğlub edərdi. Onun qayıdışı qalib dövlətləri daha sıx birləşdirdi.
Britaniya, Rusiya, Avstriya və Prussiya 1815-ci ilin yanvarında bir-birinə qarşı az
qala müharibə vəziyyətində idisə, yenidən qüvvələri birləşdirdilər və həmin ilin
noyabrında artıq onlar Dördtərəfli Şamon Alyansını təntənəli qaydada yenidən
təsbit etdilər ki, Bonapart bir daha Fransanı idarə edə bilməsin. Həm də
Napoleonun taleyində bədbəxtliklər dönüşü başlanmışdı, ona inam düşündüyü
kimi o qədər də əzəmətli deyildi. Orduya son çağırışlarının birində planlaşdıran
300 min əvəzinə 63 min əsgər yığıldı. İmperatorun nüfuzu tamam düşmüşdü.
Napoleon Roşfora 3 iyulda gəldi, lakin o, çox gözləməli olmadı, limanın
britaniyalılar tərəfindən mühasirəyə alındığını gördü. Hər şeydən çox o, Britaniya
dəniz qüvvələri başçılarından mühafizə sənədi xahiş etdi. İyulun 7-də o, Fuşedən
məlumat aldı. Fuşe ona yoluna davam etməyi, təhlükəsizlik naminə “Sal”
freqatının göyərtəsində üzməyi xahiş edirdi.
10-da Napoleon bu vaxta qədər ona loyal olan Savarini və Las Kaz ingilis
gəmisi “Bellerefont”un göyərtəsinə göndərdi ki, kapitan Meytlenddən özü barədə
mühafizə sənədi alsın. Meytlend admiral Hothamdan məsləhət istədi və 14 iyulda
Napoleona çatdırıldı ki, o, İngiltərəyə təhlükəsiz getmək üçün ona qarantiya verir.
Lakin ingilis torpağına qədəm qoyanda, onunla necə davranılacağı barədə yolda
ona heç bir vəd verilmədi.
15-də Napoleon “Bellerefont” gəmisinə mindi, bu gəmi Torbeyə gedirdi və
bura 24 iyulda çatdı, buradan isə Plimuta yola düşdü. İyulun 31-də ona rəsmi
qaydada onun gələcəyi barədə nə planlaşdırıldığı deyildi. Ona çatan şayiələrin
əksinə olaraq gəmidə üzən vaxtı o, bu barədə düşünməkdən imtina edirdi. Onun
kiçik Müqəddəs Yelena adasında yaşaması qərara alınmışdı. O, etiraz etdi, lakin 7
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avqustda “Nortumberlend” gəmisində həmin adaya aparıldı və iki ay yarımdan
sonra o, üfüqdə öz sürgün yerinin konturlarını gördü.
Onun yaxın silahdaşlarının aqibəti imperatorunkundan daha faciəli idi. 1804cü ildən Fransa marşalı olan Napoleonun bacısının əri, görkəmli süvari sərkərdəsi
İoaxim Myurat 2-3 may 1815-ci ildəki Tolentino döyüşündə Avstriya ordusu
tərəfindən məğlub edilmiş, əsir götürülərək edam edilmişdi. Digər marşal Mişel
Ney imperatorun həmyaşıdı idi, o, Austerlits, Yena qələbələrinin fəal
təşkilatçılarından biri olmaqla Rusiyaya yürüşdə xüsusi igidlik göstərmişdi. “100
gün” biabırçılıqla başa çatdıqdan sonra Ney Burbonlar tərəfindən güllələndi.
Müqəddəs Yelena adası ekvatordan cənubda Afrika ilə Cənubi Amerikanın
arasında yerləşirdi. Perimetri 35 kilometr olan bu adada 5 min adam yaşayırdı.
Əsas məskunlaşdırılan yer Ceymstaun idi. Napoleonun iqamətgahı Klonqvudda
idi, burada Britaniya hökumətinin xərci hesabına onu əhatə edən sədaqətli
ardıcılları yaşayırdı, onların arasında Las Kaz və onun oğlu, general Qurqod və
onun şəxsi həkimi doktor O`Mera var idi. Bertran və onun arvadı və ev nökərləri
kiçik birləşdirilmiş evdə yaşayırdılar. Birlikdə onlar 51 adam idi.
İmperator öz taleyini qubernator Hadson Lounun gəlişinə qədər sakitliklə
qəbul edirdi, baxmayaraq ki, adanın rütubətli və sağlam olmayan iqlimindən
yaranan rahatsızlıqdan əziyyət çəkirdi və siçovulların və həşəratların dözülməz,
daimi mövcudluğu sakinləri cana doydururdu. Onların bir-birindən xoşu gəlmirdi
və bu, onun bütün ümidlərini mülayim modus vivendi ilə razılaşmasına gətirib
çıxarırdı. Bu dəqiq məlumdur ki, Lou Napoleonun burada qalmasını bir qədər xoş
etmək üçün heç bir cəhd göstərməmişdi. Sədaqətli silahdaşı Las Kaza diqtə etdiyi
“Memorial”ında Napoleon onu bir işgəncə verən kimi təsvir edir. Adada keçirdiyi
altı il müddətində Napoleon həyatın özünə marağını itirdi və hər kiçik söz-söhbət
onun üçün dözülməz idi. O, baş ağrısından, dizenteriyadan, qusmaqdan, baş
gicəllənməsindən, çox güman ki, mədə xərçəngindən əziyyət çəkirdi. Sonra bütün
bunların davamı kimi 1820-ci ildə o, naşı həkim Antommarçinin əlinə düşdü. Bu
həkimi ona onun dayısı, kardinal Fess zəmanət vermişdi. Məşhur xəstəsinin
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əzablarını yüngülləşdirmək istiqamətindəki onun cəhdləri fayda vermirdi. 1821-ci
ilin ilk aylarında o, öz sonunun çatdığını hiss etdi və öz vəsiyyətini hazırladı.
Aprelin 26-da o, o qədər xəstə idi ki, ilk dəfə olaraq etiraz etmədən həkimin
müdaxiləsini qəbul etdi. 3 mayda o, priçastiye edilməsini xahiş etdi. Napoleon
1821-ci il mayın 5-də axşam saat 549-da 52 yaşında “...ordunun başında” sözlərini
mızıldayaraq öldü. Həyatdan tarixin ən şərəfli sərkərdələrindən biri getdi,
Şatabrianın sözləri ilə deyilsə, dünyada ən böyük nəfəs susdu. Onu adada dəfn
etdilər, baş daşında heç yazı da yox idi. Özü isə vəsiyyət etmişdi onu Sena
sahilində, çox sevdiyi Fransada dəfn etsinlər.
5 dekabr 1840-cı ildə Napoleonun cəsədini Müqəddəs Yelena adasından
gətirib, Parisdəki Əlillər evində dəfn etdilər. Napoleon həmin gün öz evinə qayıtdı.
Napoleonun obrazını intellektuallar arasında deyil, xalq arasında axtarmaq
lazımdır. Xalq onu daha böyük sayırdı. Fransızlar həm də mənəvi bir dərs aldılar.
Onun əməlləri ağlasığmaz qaydada böyük idi. Napoleonun təsiri ilə Avropanın bir
çox ölkələrində dövlət quruluşunda böyük dəyişikliklər baş verdi.
Bəs Napoleon ailəsinin taleyi necə oldu? Onun ən çox sevdiyi qadın olan
Jozefina ərindən boşandıqdan sonra uzun müddət yaşaya bilmədi və 1815-ci ildə
elə əri hələ sağ ikən həyatdan getdi. Jozefina ərinə sədaqətsizlik göstərsə də, onu
daim qızğın məhəbbətlə sevmiş, nikahın pozulmasını ağır faciə kimi qarşılamışdı.
Napoleonun Mariya-Luizadan olan qanuni oğlu Jozef Fransua Şarl Bonapart atası
Müqəddəs Yelena adasında sürgünə yollananda 4 yaşlı uşaq idi. Lakin artıq
imperator ilk dəfə taxt-tacdan düşürüldükdə o, anası ilə birlikdə babası Avstriya
imperatoru I Fransın sarayında yaşamışdı. Napoleonun istəklərinə baxmayaraq
Mariya-Luiza nə Elbada, nə də sonrakı 100 gün müddətində onunla görüşmək
istəməmişdi. Onların oğlu yeddi yaşlı uşaq olarkən Reyxştadt hersoqu tituluna
layiq görülmüşdü. Lakin atasından fərqli olaraq həyatda heç nə ilə fərqlənməmiş,
çox gənc, 21 yaşında dünyadan köçmüşdür. Mariya-Luiza isə oğlunun ölümündən
də 15 il sonra vəfat etmiş, ərindən bir qədər çox yaşamış, 56 yaşında həyatdan
getmişdir.
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Napoleonun Mariya Valevskayadan olan oğlu Aleksandr Florian Jozef
Kolona Valevski əvvəllər fransız ordusunda xidmət etmiş, sonra Florensiyada və
Neapolda Fransanın elçisi, İspaniyada və Böyük Britaniyada səfir olmuşdur.
Ömrünün nisbətən orta dövründə o, xeyli müddət senator və deputat olmuş, 1855ci ildə Fransanın xarici işlər naziri təyin edilmiş, beş il bu vəzifəni icra etdikdən
sonra qanunverici orqanın prezidenti olmuşdur. Napoleonun bu qanunsuz oğlu da
58 yaşında vəfat etmişdir. Napoleonun anası Mariya Letitsiya Romalino uzun ömür
sürmüş, məşhur oğlunun vəfatından 15 il sonra, 86 yaşında ölmüşdür. O, cavan
yaşında dünyadan gedən əri Karlo Bonapartdan 51 il artıq ömür sürmüşdür.
Napoleonun böyük qardaşı Jozef də elə həmin dövrdə hərbi və siyasi
fəaliyyətlə məşğul olmuş, imperiya dövründə əvvəlcə Neapol kralı, sonrakı altı il
ərzində isə İspaniya kralı olmuşdur. O, Napoleon devrildikdən sonra 17 il ərzində
Birləşmiş Ştatlarda yaşamış, 1844-cü ildə 76 yaşında vəfat etmişdir.
Napoleonun kiçik qardaşı Lüsyen 500-lər Şurasının sədri olanda onun
hakimiyyəti ələ keçirməsinə köməklik göstərmiş, nikah barədə onun iradəsi
əleyhinə getdiyinə görə sürgün edilmiş, Birləşmiş Ştatlara yollanarkən 1810-cu
ildə ingilislər tərəfindən əsir götürülmüş, İngiltərədə dustaq kimi saxlanmış, 1814cü ildə Kanino printsi titulunu almışdır. Onun 11 uşağı olmuşdur və 1840-cı ildə
65 yaşında vəfat etmişdir.
Napoleonun bacısı Mariya Anna, o, həm də Eliza adlanırdı, Toskana böyük
hersoginiyası titulunu almış, məşhur qardaşından bir il əvvəl, 43 yaşında ölmüşdür.
İmperatorun qardaşı Lui 1802-ci ildə Jozefinanın qızı Hortenziya de
Boharneyə evlənmiş, general rütbəsi almış, Parisin qubernatoru olmuşdur.
Napoleon tərəfindən Hollandiyanın kralı edilmiş, 1810-cu ildə devrilmişdir. Onun
üçüncü oğlu Şarl-Lui Napoleon III Napoleon adı altında Fransanın imperatoru
olmuşdur. Lui 1846-cı ildə vəfat etmişdir.
Napoleonun digər bacısı Mariya Poletta, o, həm də Polin adlanırdı, ilk dəfə
Şarl Leklerkə, sonra isə prints Kamillo Borqezeyə ərə getmiş, Quastilya
hersoginiyası olmuşdur.
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İmperatorun

digər

bacısı

Mariya

Annonsiad,

sonralar

Karolina

adlandırılmışdır, 1800-cü ildə marşal Joaxim Myurata ərə getmiş, onun xeyrinə
intriqalar aparmış, Neapol kraliçası olmuş, 1815-ci ildən Triestdə Komtala Lipona
adı altında yaşamışdır.
Napoleonun ən kiçik qardaşı Jerom 1803-cü ildə Haitidə ekspedisiyada
olarkən

britaniyalılardan

qaçaraq

Birləşmiş

Ştatlarda

sığınacaq

tapmış,

Baltimordan olan Elizabet Pattersona evlənmiş, bu nikah Fransa dövlət şurası
tərəfindən ləğv edildikdən sonra o, Vyurtemberq printsessasına evlənmiş,
Napoleon tərəfindən Vestfaliya kralı elan edilmişdir. İmperatorun istefasından
sonra Florensiyada məskunlaşmış, 33 il sonra Fransaya qayıtmış, Fransa marşalı
rütbəsi almış, senatın sədri olmuşdur. O, ahıl yaşda 1860-cı ildə vəfat etmişdir.
Napoleon Müqəddəs Yelena adasında dəfn edilmişdir. 1840-cı ildə onun
cəsədinin qalıqları vətəndaş kral adlanan Lui-Filippin bilavasitə göstərişi ilə vətəni
Fransaya gətirilmiş və Parisdə Əlillər evində yenidən dəfn edilmişdir.
Napoleondan maddi abidələr kimi Parisdəki indiki De Qoll meydanındakı Zəfər
Tağı və Əlillər evindəki sərdabəsi qalır. Onun ən böyük mənəvi irsi isə dünyanın
müxtəlif dövlətlərinin konstitusiyalarında öz əksini tapmış Mülki Kodeksində
qalır.
Napoleon adi ölçülərə sığmayan böyük şəxsiyyətdir və hətta onun qüsurları,
ən acı məğlubiyyəti belə böyüklüyünü, şərəfini kiçildə bilmir. Napoleon zirvəsi
bəşər tarixində Avropanın Alpdakı ən uca zirvəsi olan Monblandan da yüksək
görünür. İllər, yüz illər keçsə də Napoleon şərəfinin göz qamaşdıran parıltısı bir an
da olsun öz cazibədarlığını itirmir.

