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Şəxsiyyətlər daim ehtiram bəslənən, bəzən hətta sevilən insanlar olmuşlar. 

Özlərinə məxsus olan keyfiyyətlərə görə şəxsiyyətlər onları əhatə edənlərdən ciddi 

surətdə fərqlənir, hər bir cəmiyyətdə aparıcı qüvvəyə çevrilir, ictimai həyatda 

bəzən hətta xırda dairədə də olsa liderlik imkanı qazanmağa cəhd edirlər. Şəxsiyyət 

anlayışı əslində müxtəlif cəhətləri əks etdirən məfhum olduğundan, buna fəlsəfi 

qaydada yanaşdıqda öz mahiyyətini daha yaxşı biruzə verir. Fəlsəfə isə hələ qədim 

zamanlardan cəmiyyəti və onun üzvü kimi insanı öyrənməklə məşğul olmuşdur. 

Fəlsəfi bilik hər şeydən əvvəl insan haqqındakı bilikdir. Fəlsəfə insanı dünyada, 

dünyanı isə insanda təhlil edir. İnsan isə o vaxt şəxsiyyətə çevrilir ki, o, 

ətrafındakılara münasibətini şüurlu surətdə müəyyən edir. 

Şəxsiyyətlə fərd arasında mühüm fərqlər mövcuddur. Şəxsiyyət fərdin sosial 

cəhətdən əhəmiyyət kəsb edən xüsusiyyətləri sistemidir, onun sosial dəyərləri 

mənimsəmək ölçüsüdür, həm də bu dəyərləri həyata keçirmək qabiliyyətinin 

sahibidir. Şəxsiyyət anlayışı özünəməxsusluğu ilə seçilməklə fərddə ümumsosial 

xüsusiyyətlərin ifadə olunması ilə əlaqədardır. Bu xüsusiyyətlər isə konkret insanın 

dünyaya təkrar olunmaz qaydada sistemli münasibətindən, onun sosial qarşılıqlı 
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təsirdə meydana gələn fərdi bacarığından irəli gəlir. İnsan şəxsiyyət kimi öz 

şüurunun inkişaf səviyyəsi ilə, bunun ümumi şüura uyğunluğu ilə xarakterizə 

olunur, axırıncı isə öz növbəsində həmin cəmiyyətin inkişaf səviyyəsi ilə müəyyən 

olunur. 

Şəxsiyyət ictimai münasibətlərdə bilavasitə iştirak edir. Şəxsiyyətin mühüm 

cəhəti ayrı-ayrı adamlara, özünə, öz ictimai və zəhmət vəzifəsinə münasibətidir. 

Şəxsiyyətdə ən başlıca xüsusiyyət təkcə onun mövqeyi deyildir, həm də öz 

münasibətlərini bütün müqavimətlərə və maneələrə baxmayaraq həyata keçirmək 

bacarığıdır. Bu, insanın yaradıcı imkanlarından, onun qabiliyyətlərindən, 

biliklərindən və bacarıqlarından, iradəli-emosional və intellektual 

xüsusiyyətlərindən asılıdır. İnsan heç də hazır qabiliyyətlərlə, maraqlarla, 

xarakterlə dünyaya gəlmir. Bu xüsusiyyətlər yalnız ömür çərçivəsində, sürülən 

həyat boyu, ancaq həm də müəyyən təbii əsas üzərində formalaşır. İnsanın təbii 

cəhətləri heç də onun sosial mahiyyətinə əkslik kimi qəbul olunmamalıdır. Axı 

insanın təbiətinin özü də, təkcə bioloji təkamülün məhsulu olmayıb, həm də tarixin 

məhsuludur. 

Lakin şəxsiyyətin təşəkkül tapması yalnız konkret ictimai şəraitlərdə baş 

verir. Cəmiyyətin tələbləri adamların davranış modelini, həm də bu davranışın 

qiymətləndirilməsi meyarlarını müəyyən edir. Şəxsiyyətin inkişafı, əslində onun 

imkanlarının daim genişlənməsi və həm də yeni tələbatlarının formalaşmasıdır. 

Şəxsiyyətin inkişafının daha yüksək səviyyəsi ictimai cəhətdən əhəmiyyət kəsb 

edən münasibətlərin üstünlüyü ilə xarakterizə olunur. Hər bir fərd həyatın 

mürəkkəb vəzifələrini həll edir. Şəxsiyyətin rolu da məhz bu problemləri həll 

etdikdə üzə çıxır. Eyni çətinliklər müxtəlif adamlar tərəfindən müxtəlif üsullarla 

yoluna qoyulur. Bəziləri hətta cinayət əməllərinə də əl atır. İnkişaf etmiş şəxsiyyət 

yüksək dərəcədə olan ədalət, vicdan və şərəf hissinə malikdir. Belə şəxsiyyət öz 

davranışına düzəliş verməyə, səhvindən nəticə çıxarmağa qadirdir. O, öz 

uğurlarının və uğursuzluqlarının mənbəyini heç də xarici şəraitlərdə deyil, məhz 

özündə görür. Belə adam çəkinmədən öz üzərinə məsuliyyət götürür və çox 

hallarda hətta haqlı sayılan risqlərə gedir. 

Şəxsiyyətin özəyi onun yüksək psixiki xassəsi ilə - mənəviyyatla 

əlaqədardır. İnsanın mahiyyətinin mənəvi cəhətdən ən yüksək qaydada təzahürü 

onun əxlaqi borca daxilən bağlılığıdır, insan varlığının yüksək mənasından 

asılılığıdır. Təsadüfi deyildir ki, görkəmli insanlar, qəhrəmanlıq səviyyəsinə 

yüksələnlər həyatın mənasını həyatın özündən qiymətli bildiklərindən, əzabdan 

qurtulmaq üçün özünü tonqala atan Herakl kimi, mübarizə tonqalında yanmaqdan 

da qorxmurlar. Ona görə də şəxsiyyət yüksək ideallara sönməz sədaqəti ilə seçilir. 

Şəxsiyyət açıq davranış fövqündə dayanan faktorların geniş sırasında 

qarşılıqlı əlaqədə olanların ifadəsidir, bura, kompleksə malik olmaq nöqteyi-

nəzərindən fərdin bədən quruluşu və onun keçmiş şəxsi təcrübələrinin effektləri də 

daxildir. İnsanın mürəkkəb davranışı daim dəyişən həyat çağırışlarının, həzzlərin, 

tələblərin və gündəlik stresslərin təsiri altında baş verir. Beləliklə, insan ölçüsü, 

tipləri və xüsusiyyətləri yaranır. Bu halda meydana çıxan nəticə müşahidə edilən 

davranışdan çıxarılır. Spesifik davranış isə böhranlı hadisələr vaxtı baş verir. 
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Şəxsiyyət termini bir sıra mənalara malikdir. Lakin onların hamısının 

özəyində xüsusiyyətlərin təşkili və ya fərdin daxilinə aid xarakteristikalar durur. 

Hər bir fərd digərindən bu xarakteristikaların ayrıca birləşməsi qaydası və onun 

bunları hansı dərəcədə nümayiş etdirməsi ilə fərqlənir. Şəxsiyyət anlayışı altında 

münasibətlərin və şüurlu fəaliyyətin subyekti kimi insan fərdi, həm də bu və ya 

digər cəmiyyətin və ya icmanın üzvü kimi fərdə xarakterik qaydada məxsus olan 

xüsusiyyətlərin dayanıqlı sistemi başa düşülür. 

Şəxsiyyət barədə ideyaların tam sırası bədii əsərlərdə, qanuna aid olan və 

həmçinin dini və fəlsəfi ədəbiyyatda əks olunmuşdur. Biz Viktor Hüqonun dühası 

hesabına monsenyor Byenvenyu və ya Jan Valjan kimi başqalarından öz həyat tərzi 

və fəlsəfəsi ilə tam fərqlənən, ikincisinin timsalında nəcib təsirdən sonra dünyaya 

baxışını bütünlüklə dəyişib, örnək saydığı nümunə kimi özünü yalnız insanlığa, 

ləyaqətə həsr edən bu iki qeyri-adi varlıqla, daha doğru deyilsə, nəhəng şəxsiyyətlə 

tanış oluruq. Şekspirin qəhrəmanları Hamlet və kral Lir həyatın ağır sınaqları 

qarşısında olanda bizə öz kömək əlini uzadır, məkrə və nankorluğa biganə 

qalmamağa çağırır. Onun Makbeti və ledi Makbeti isə məkr və qaniçicilik simvolu 

kimi gözlərimizin önündən getmədiklərindən, həyatda belələri ilə qarşılaşanda 

ehtiyatlı olmaq xəbərdarlığını alırıq. 

Ümumiyyətlə yuxarıda saydığımız kimi minlərlə məxəzlərdə insan təbiətini 

əmələ gətirən saysız-hesabsız nümunələr, mülahizələr mövcuddur. 

İnsanların hamısı şəxsi xarakteristikalar əsasında bir-birlərindən fərqlənirlər. 

Tarixi araşdırdıqda, şəxsiyyətlərin ağır sınaq anlarındakı rolu daha çox nəzərə 

çarpır. Onlar bir qayda olaraq istənilən mühüm ictimai prosesdə xüsusi yer tuturlar, 

uğurun və ya uğursuzluğun birbaşa baiskarlarına çevrilirlər. Yüz minlərlə həlak 

olanlar yaddan çıxsalar, xatirələrdən silinsələr də, liderliyi öz üzərinə götürmüş 

şəxsiyyətlər, hətta çox sayda qüsurlarına baxmayaraq, öz adlarını bəşər 

salnaməsinin məhv olmayan vərəqlərinə və ya öz xalqının yaddaş cədvəlinə nəqş 

edirlər. Belələrindən nəinki xalqının, ölkəsinin, hətta bəzən bütöv dünyanın taleyi 

asılı olur. Napoleon on beş il ərzində uğur, qələbə simvolu idisə, axırda xalqını 

alçaldıcı məğlubiyyətlə üzləşdirdi. Hitler ölkəsini dirçəldib hərbiləşdirdi, Avropada 

qan çayı axıtdı və axırda Almaniyanı xarabalığa, qəbiristanlığa döndərdi. 

Şəxsiyyətin psixikası onun uğur və ya uğursuzluq qazanmasında böyük rol 

oynayır. Mark Antoni sərkərdəyə məxsus iti ağlını itirib, dəlicəsinə sevdiyi 

Kleopatranın gəmisini uzaqlaşdığını gördükdə, onun arxasınca dəniz döyüşünü 

biabırçı qaydada tərk etməsəydi, Aktsi döyüşü bəlkə belə fəlakətli məğlubiyyətlə 

nəticələnməzdi və onun bir il sonra baş verən özünə sui-qəsd etməklə həyatdan 

getməsi ehtimalının mövcudluğunu da meydana çıxarmazdı. Bircə anlıq Antoni 

gözləri ilə gördüyünə deyil, ağıl gözünün diqtəsinə inansaydı, yəqin ki, özünün 

məharətli sərkərdə adına da belə ləkə yaxmazdı. Xalqı Sezarın qatillərinə qarşı 

qaldırmağı bacaran bir adam, eyş-işrətin və şəhvətin hesabına psixoloji cəhətdən də 

ağır zərbələrə məruz qalmışdı. Psixoloji cəhətlər isə ayrıca elmi axtarış obyekti 

olmaqla, bu sahədə Freydin psixoanaliz nəzəriyyələri daha böyük təsir gücünə 

malikdir. 
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Şəxsiyyət davranışının xarakterik nümunələri fərdi qaydada əks olunanların 

bir toplusudur, bunlar həm şüurlu, həm də şüursuz səviyyələrdə gündəlik 

fəaliyyətlə müəyyən olunur. Bu, daxili stimulların və vicdan tərəfindən icra edilən 

xarici nəzarətlərin birliyinin tarazlığını təmsil edir. Şəxsi nizamın olmaması o vaxt 

mövcud olur ki, şəxsiyyətin xüsusiyyətləri fərdlər arasındakı əlaqələrin uyğun 

səviyyədə olmasının formalaşmasını məhdudlaşdırır. Dəyişilməyən və ya pis idarə 

edilən xüsusiyyətlərin nəticəsi kimi, fərdin fəaliyyət bacarığı zədə alır və qeyri-adi 

şəkildəki obyektiv bir taqətdən düşmə hadisəsi baş verir. Şəxsiyyətin 

nizamsızlığının görünüşü müxtəlif psixiatriya təsnifatında xeyli dərəcədə fərqlənir, 

onun nümunələrinə isə, əlbəttə, asılı vəziyyətdə olan və dəli adamlar daxildir. 

Şəxsiyyət insanı xarakterizə edən dünyagörüşün, psixoloji və davranışa aid 

əlaqələrin dayanıqlı sistemidir. Şəxsiyyət ictimai inkişafın məhsulu olub, fərdləri 

aktiv fəaliyyətə və sosial münasibətlər sisteminə qoşur. Şəxsiyyətin formalaşması 

anadangəlmə və qəbul edilmiş bioloji şərtlərin məcmuu əsasında, həmçinin 

fərdlərin sosiallaşması və istiqamətləndirilmiş tərbiyə-sosial normaların və 

funksiyaların mənimsənilməsi prosesində gedir. 

Şəxsiyyətin formalaşmasında tərbiyə də mühüm rol oynayır. Tərbiyə 

gerçəkliyə və cəmiyyətdəki normalara müvafiq olaraq məqsədyönlü və sistemli 

şəkildə gedən bir prosesdir. Bu iş cəmiyyətdə qüvvədə olan normativ modellərə 

uyğun olaraq aparılır. Şəxsiyyət tərbiyə və özünütərbiyə prosesinin nəticəsidir. 

Şəxsiyyət doğulmur, ancaq təşəkkül tapır. 

Şəxsiyyətin imicinə gəldikdə, bəzən bu obyektiv xarakter daşımır, məqsədli 

reklam və təbliğat tərəfindən şəxsin adına yazılan və deyilən xüsusiyyətlərin 

məcmuu kimi nəzərə çarpır. Təbliğat bəzən həddi aşaraq, konkret şəxsin şöhrətini 

artırmaq üçün tarixi təhriflərə yol verir, ona aid olmayan əməlləri də onun adına 

yazmaqla, əslində saxtakarlığa əl atır. Belə panagirik tipli təbliğat bir müddət 

məqsədinə çatsa da, sonradan həmin şəxsin ifşası üçün tutarlı vasitəyə çevrilir. 

Şəxsiyyətin təşəkkül tapmasında onun özünü necə qiymətləndirməsi də az 

rol oynamır. Özünə güvənmə vəzifələrə uyğun gəldikdə, müsbət nəticələrə gətirib 

çıxarır. Lakin öz qüvvəsini şişirdilmiş şəkildə qəbul etmə çox vaxt həmin adamın 

vəziyyətini nəinki çətinləşdirir, bəzən hətta onu istehza obyektinə çevirir. Axı hər 

bir fərd həm də başqaları tərəfindən qiymətləndirilir və  bu vaxt bəzən özü 

barədəki yüksək fikirlə ümumi rəy arasında uçurum yaranır, özünə vurğunluq, 

nartsissizm həddi aşdıqda bu uçurum daha da dərinləşir. Özündən razılıq, 

xudpəsəndlik bütövlükdə insanın kasad təbiətini biruzə verir, onun qüsurlarını daha 

aydın şəkildə göstərir. Özlərinə belə vurulmuş nartsisslər adi bayağılıqlarını da 

dahiyanə qeyri-adilik kimi qələmə verməyə çalışırlar. Bəzən kütlə Moisey, Esxil, 

Dante, Mikelancelo və Napoleon kimi insanların doğulmasını mümkün edən 

vergiyə, öz məqsədinə, burada əsasən siyasi səhnə nəzərdə tutulur, çatanları da heç 

bir başqa amilə məhəl qoymadan tələsikliklə və yekdil qaydada sahib olanların 

siyahısına daxil etməklə, onları ədalətsizcəsinə mükafatlandırırlar. Səhvən 

yaradılan və şişirdilən şöhrət həmin adamları özlərinin fövqəlbəşəri varlıq olmaları 

kimi haqsız və səfeh bir fikirə düşmələrinə gətirib çıxarır. 



5 

 

Karlik təbiətlilər belə mühitdə asanlıqla monstrlara çevrilirlər. Onlar əslində 

insanlıq aləmindəki xərçənglərə bənzəyirlər, irəli getmək əvəzinə, ardıcıl olaraq 

qaranlığa doğru geriyə hərəkət edirlər. Qazandıqları həyat təcrübəsindən də öz 

mənəvi eybəcərliklərini gücləndirmək üçün istifadə edirlər, öz pozulmalarını 

nifrətdən xəbər verən əlçatmaz bir zirvəyə çatdırmaq istəyirlər. Axı iyrənclik tənəsi 

onların şöhrətinə xələl gətirərdi, yalnız zirvə onlar haqqında lazımi təsəvvür yarada 

bilər. Cəmiyyətdə haqsızlıqlar daim mövcud olmuşdur, plebeylər patritsi 

qiyafəsində, qorxaqlar qəhrəmanlıq haləsində olduqda, özlərinin əvəzedilməz 

olduqları qənaətinə gəlirlər. 

Böyük rus yazıçısı L.N.Tolstoy insanın özü barəsindəki qeyri-məhdud 

rəyini, özünəvurğunluğunu qamçılamaq üçün qəribə bir metaforadan istifadə 

etmişdir. İnsan ruhunun böyük tədqiqatçısı kimi, o, bəşər övladını riyazi kəsirə 

bənzədir, kəsirin surəti onun daxili aləmini, məxrəci isə özü haqqındakı rəyini 

bildirir. Surət böyüyəndə kəsirin qiyməti də artır. Kəsirin məxrəci böyüdükcə, 

onun qiyməti azalır, bu böyümə hədsiz olduqda kəsirin qiyməti sıfıra yaxınlaşır. 

Həqiqətən, insan da belədir. Zənginlikdən xali daxili aləmə malik olanların özləri 

haqqındakı yüksək, izafi rəyi onların varlığının ictimai dəyərini az qala heçə 

endirir. Ona görə də özü barədə yüksək fikirdə olanlar, buna təbliğat ruporu da 

əlavə olunsa, ictimai rəydə hökmən uduzmağa məruz qalırlar, can atdığı, daim 

gözlədiyi məhəbbət hisslərinin əvəzinə hətta nifrətlə mükafatlanmağa yaxınlaşırlar, 

bir şəxsiyyət kimi mənəvi iflasa uğrayırlar. 

Şəxsiyyətin quruluşuna gəldikdə, bu anlayışın özü, fərd və fərdiyyətçilik 

anlayışlarından xeyli genişdir. Şəxsiyyət adamın sosiallaşması, dünya ilə qarşılıqlı 

əlaqə prosesində formalaşmasıdır. Fərd isə ancaq genetik cəhətcə şərtlənən 

xüsusiyyətlərin daşıyıcısıdır. Yalnız sosial, mədəni, tarixi təcrübəni mənimsəmək 

prosesində insan şəxsiyyətə çevrilir. 

Şəxsiyyətin psixiki strukturasına onun xüsusiyyətləri adlandırılan bütün 

fərdi özünəməxsusluqlar daxildir. İnsan üçün irrasional instinktlər üzərində nəzarət 

zərurəti yaranır. Belə nəzarəti icra etməyi bacarmayan, pis instinktlərə əsir olanlar 

heç vaxt şəxsiyyət səviyyəsinə yüksələ bilmirlər. Şüurlu fəallığın daimi səviyyəsi 

isə fərdi qıcıqlaşdırıcıların təsirinə daha yaxşı uyğunlaşmağı təmin edir. 

İnsanın daxili aləmini tədqiq edən fəlsəfə o vaxt həqiqətən bu adı daşımağa 

layiq olur ki, onun köməyi ilə insan “özü özünə”, şəxsi həyatındakı fəaliyyətinin 

formalarına, mənəvi dünyasına, onun zaman və məkanla bağlı olmasına, əzablarla, 

uğursuzluqlarla, sevinc və xoşbəxtliklərlə dolu olmasına diqqət verməklə, özünü, 

heç bir güzəştə getmədən təhlil edir. 

Fəlsəfə - fikrin mikroskopudur. Özünün satılmayan baxışı ilə şəri təqib edir 

və onun izsiz yox olmasına yol vermir. 

Fəlsəfəyə gəldikdə, elə cərəyanlar mövcuddur ki, onlar nəhayətsizliyi, 

günəşi də inkar edirlər. Fəlsəfə təsirli, kəsərli olmalıdır. Onun səyi və məqsədi 

insanın kamilləşməsi olmalıdır. 

Fəlsəfə həqiqəti etiraf etməlidir, onu təkzib etmək yollarını aramalıdır. Əgər 

ideal olan, nümunə simvoludursa, təəssüf ki, elə alçaq ruhlu adamlar vardır ki, 

onlar həzzi də mənəvi prinsipə çevirirlər, iyrənc maddi nemətlərə vurulurlar. Bəzən 
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cəmiyyətlərdə pozğunluq yayan xüsusiyyətlər vulkanın ağzından çıxan lava axını 

kimi onun bütün məsamələrinə yayılır. 

İnsan ali məxluq olub, əmək qabiliyyəti ilə heyvanlardan fərqlənir. Bununsa 

nəticəsi nemətlər yaratmaqdır. Bu nemətlər isə tələbatları ödəmək üçün istifadə 

edilir. 

İnsanın həyatı və fəaliyyəti sosial faktorun aparıcı rolu şəraitində bioloji və 

sosial faktorların birliyi və qarşılıqlı təsiri ilə şərtlənir. Çünki təfəkkür, nitq və 

digərləri adamlara bioloji irs şəklində çatdırılmır, bütün ömür boyu ərzində 

formalaşır. İnsan başqaları ilə birgə fəaliyyət və ünsiyyət nəticəsində şəxsiyyətə 

çevrilir. İnsan öz fəaliyyətinə və girdiyi ünsiyyətə davranışının mühüm 

orientirlərini daxil edir, hər şeydə onun nə etdiyini yoxlayır. Şəxsiyyətin özəyi, 

dəyər – dünyagörüş istiqamətləri kimi çıxış edir, bunlar isə fərdin tərbiyə edilməsi 

və həyat təcrübəsi prosesində meydana gəlir. O, müxtəlif alternativlər və imkanlar 

arasında şüurlu surətdə seçim edir. Bunun hesabına insan öz şəxsiyyətinin 

istiqamətini müəyyən edən müvafiq şərtlərdən yuxarı qalxmağa və öz 

hərəkətlərinin xarakterini dəyişdirməyə qadir olur. 

Şəxsiyyət həm də açıq və şüurlu fəaliyyət subyekti kimi insanın sosial 

təbiətini əks etdirmək üçün irəli sürülən anlayışdır. İnsan bəşər nəslinin 

nümayəndəsi (Homo sapienc) olmaqla, cəmiyyətin bir hissəsi kimi fərddir. Fərd bir 

orqanizm kimi insanı ümumi xüsusiyyətləri vasitəsilə ifadə edir. Şəxsiyyət kimi isə 

insan öz daxilindəki sosial arakəsmələrin öhdəsindən də gəlməyi bacarır. 

Çox vaxt ələ keçirdiyi sosial yüksəkliyə, tutduğu vəzifəyə görə adamlara 

əlçatmazlıq qiyafəsi geyindirilir, onlar bütləşdirilirlər. Təəssüf ki, bəzən mühit, 

ətrafdakıların az qala sitayişə bənzər münasibəti zülmkarları belə layiq olmadıqları 

səviyyəyə qaldırır. Tarixdə elə səfeh adətlər mövcud olmuşdur ki, xalqlar öz 

igidliyini də kralların adına yazmış, saysız-hesabsız qüsur sahibi olanları az qala 

bütə çevirmişlər. Avropada ardı-arası kəsilməyən müharibələr gedəndə, daim 

vuruşan xalqın özü olsa da qələbə şərəfi krala çatırdı. Xalqın vergi şəklində ödədiyi 

pulu kral istədiyi kimi xərcləyirdi. Xalqa da elə bil ki, kralın varlı olması, 

dəbdəbəsi xoş gəlirdi. Xalqa qəpik qaytarılanda kral əliaçıq hesab edilirdi. Elə bil 

ki, piqmeylərdən düzəldilən pyedestal üzərində kolossun qaməti ucalırdı. 

Bədbəxtlikdən, həm də karlikin xalq adlanan nəhəngdən yüksək olmaq imkanı 

meydana gəlir, bunun üçün o, yalnız nəhəngin çiyinləri üzərinə dırmaşmalıdır. 

Qəribəsi odur ki, həmin nəhəng nəinki bununla razılaşır, hətta karlikin 

əzəmətindən vəcdə gəlir. Nə etmək olar, adamlar olduqca sadəlövh olurlar və hətta 

acı taleləri ilə də barışırlar.  

Bəzi hakimiyyət həvəskarları öz məqsədlərinə çatmaq üçün hər şeyə, hər cür 

əclaflığa belə əl atmağa hazırdır. Şekspir belələrini özünün “III Riçard” pyesindəki 

kral III Riçard obrazında ifşa edir: “Taxt-tac üçün niyə andını pozmayasan? Bir 

gün hökmranlıq etmək üçün mən onların yüzünü pozaram”. Belələri iezuitlərin 

“məqsəd vasitələrə haqq qazandırır” kredosundan istifadə etməyə üstünlük verirlər. 

Terrorun görkəmli təbliğatçısı S.Q.Neçayev deyirdi ki, “inqilabın zəfərinə kömək 

edən hər şey əxlaqi hesab edilməlidir”. Pozulmuş cəmiyyətlərdə yalançı 

qəhrəmanlar, saxta dahilər çox asanlıqla meydana gəlir və mikroorqanizmlər, 
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amyoblar kimi çoxalırlar. Cəmiyyətin tələbləri aşağı düşdükcə, ümumən zövqlər də 

korlanmağa üz tutur. A.S.Qriboyedovun “Ağıldan bəla” pyesində Skalozub deyirdi 

ki, “Mən feldfebelə Volter adını verərəm”. Böyük filosofla kapralı ayırd edə 

bilməyən cəmiyyətlərdə dəyərlərin də baş-ayaq olması heç də təəccüblü deyildir. 

Həqiqi dahilər isə az qala cahil hesab edilməyə başlanır. Rusiya sinodunun ober-

prokuroru K.P.Pobedonostsev irticaya xidmət naminə dahi yazıçı L.N.Tolstoyu az 

qala təqib etmək istəyirdi.  

Avropada atlı heykəl monarxiyanın simvolu kimi yalnız krallara qoyulurdu. 

At, əslində belində ağır yükü daşıdığına görə, xalq demək idi. Lakin bu at da 

tədricən öz şəklini dəyişir, bəzən kiçilir də, axırda isə şirə çevrilir. Bu vaxt 

gözlənilməz hadisə baş verir, o, atlını belindən atır. Şir atlını udur. Tarixə müraciət 

etsək, bunu 1649-cu il İngiltərəsində, 1793-cü il Fransasında, 1917-ci il 

Rusiyasında görə bilərik. 

Bəzən mürgüləmiş xalq belə çiynində gəzdirdiyinin buna layiq olmadığını 

anlamağa başladıqda, hansısa sirrli təkanın təsiri ilə oyanır, ona yük heyvanı kimi 

baxanı nəinki öz üzərindən atır, hətta onun cəzasını vermək fikrinə də düşür.  

Şəxsiyyətin atributlarına iradə, sərbəstlik, zəka və hisslər daxildir. İradə 

fəaliyyətin məqsədində və daxili cəhdlərdə seçim etmək xüsusiyyəti və bacarığıdır, 

bunlar isə onun icra edilməsi üçün vacibdir. İradə hansısa fiziki və ya emosional 

fəaliyyət deyildir və həm də həmişə heç də insanın sosial fəaliyyəti deyildir. Lakin 

elə fəaliyyətdir ki, o, həmişə əxlaq prinsiplərini və şəxsiyyət normalarını əks 

etdirir. İradə (hüquq) şəxsin öz hərəkətlərinə rəhbərlik etmək bacarığıdır. 

Hər bir şəxsiyyət hisslərə malik olmaqla yanaşı, onları cilovlamağı da 

bacarmalıdır. Səbirsiz, ehtiyatsız adam birinci növbədə özünə zərbə vurmuş olur. 

Viktor Hüqo özündən tez çıxan belələrini, bişiriləndə südün köpməsinə, daşmasına 

bənzədir. Süd köpəndə bircə damcı soyuq su onun köpünü yatırdır. Fransız dilində 

idioma kimi “s`emporter comme une soupe au lait” ifadəsi hərfi qaydada “süd 

şorbası kimi qızışan” mənasını versə də, “tündməcazlıq” kimi işlədilir. Dildən 

gələn bu ifadəyə böyük fransız yazıçısı belə izah vermişdir. 

Şəxsiyyət özünün həyat tərzi, insanlara və hadisələrə münasibətilə bir növ 

qəhrəmanları andırırlar. “Qəhrəman” yunan dilində “ heros” sözü kimi işlədilir, bu 

sözdə həm ilahə Heranın adı əks olunmuşdur, həm də gədim hindlilərin dili olan 

sanskritdə “ləyaqətli insan” deməkdir. Buradan belə çıxır ki, qəhrəmanlar kimi 

şəxsiyyətlər də daim ləyaqəti təcəssüm etməlidirlər 

Şəxsiyyət düşdüyü şəraitdən asılı olmayaraq özünəməxsus ləyaqətini daim 

qoruyub saxlamalıdır. Onun bəşəri dəyərlərə münasibəti sınaq anlarında sınağa 

çəkilsə də, öz möhkəmliyini qoruyub saxlamalıdır. XIII əsrdə yaşayıb yaratmış 

böyük Şərq şairi Cəlaləddin Rumi şəxsiyyət məsələsində güzəştə getməməklə, 

oriyentirləri qələmə alır: “Şəfqət və mərhəmətdə Günəş kimi ol! Sadəlikdə və 

yardım etmədə axar su kimi ol! Başqalarının qüsurunu örtməkdə gecə kimi ol! Ya 

göründüyün kimi ol, ya olduğun kimi görün”. Həqiqətən də, şəxsiyyət heç vaxt 

maskaya ehtiyac duymamalıdır, baxmayaraq ki, latın dilində “persona” sözü həm 

“maska”, “teatr rolu”, həm də “şəxsiyyət”, “şəxs” mənasını verir, ancaq 

“şəxsiyyət” sözünün mahiyyətində maska ilə heç bir əlaqə yoxdur. 
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İnsanlara zülm etmək, onları bədbəxtliklərə düçar etmək heç də sağlam 

iradədən xəbər vermir. İradə mənfur qərarlar verməyə, həyatda cəhənnəm 

əzablarını bərqərar etməyə xidmət etməməlidir, belə iradə yalnız bəla simvolu ola 

bilər. İradə əməldə və düşüncədə irrasional cəhətlərdən kənarda dayanmalıdır. 

İnsan şəxsiyyət kimi özünü, yalnız iradəsini sərbəst ifadə etmək yolu ilə təsdiq edə 

bilər. 

Atributlardan digəri olan sərbəstlik hadisənin mümkün sonu variantlarını 

seçmək imkanıdır. İradə sərbəstliyi isə insan üzərinə məsuliyyət qoyur. Zəka yeni 

ideyalar meydana gətirən sintez edilmiş yaradıcı fəaliyyətin əsasıdır. Hiss isə, açıq 

gerçəkliyə öz münasibətini aşılamaqdır. 

Şəxsiyyətin sabit komponentləri toplusuna temperament, xarakter, 

motivasiya daxildir. Temperament psixikanın xüsusiyyətidir. Xarakter isə insanın 

tipik davranışıdır. Motivasiya insan davranışını idarə edən planın dinamik 

prosesidir, bu onun istiqamətini, təşkilatlanmasını, fəallığını və dayanıqlığını 

müəyyən edir. Şəxsiyyətin motivasiya özəyi hər bir adam üçün müəyyən edilmişdir 

və dayanıqlığı ilə xarakterizə olunur. 

XX əsrdə yaranmış fəlsəfi cərəyan olan eksiztensializm öz diqqətini insanın 

irrasional varlığının unikallığı üzərində cəmləşdirir. Eksiztensializm mövcudluq 

fəlsəfəsi deməkdir, həm də insan varlığı barədə fəlsəfədir. Bu cərəyan insanı 

mənəvi varlıq kimi götürür. Eksiztensiya hansısa bir irrasional reallıqdır, obyektin 

və subyektin vəhdətidir. Eksiztensializmdə azadlıq problemi ideal azadlıqdan 

ibarətdir, bu isə şəxsiyyətin cəmiyyətdən azad olmasıdır.  

Ekzistensializm adətən empirik və rasional ənənələrə ziddir, onun tezisi 

ondan ibrətdir ki, burada heç bir qəti niyyət və ya ümumiyyətlə dünyada qayda 

yoxdur. Dünya qeyri-müəyyən şəkildə düşməndir. Fərdlər öz xarakterlərini və 

məqsədlərini seçirlər, bu seçməkdən qaça bilməzlər, buna isə onlar özlərinin 

yaratdıqları “sıçrayışla” nail olurlar və həm də eyni qaydada buna borclu olurlar. 

Dünya haqqında həqiqət və bizim vəziyyətimiz, fokuslaşmamış psixoloji 

qayğı və ya qorxu altında daha təmiz şəkildə açılır. Bu mövzulara XX əsrdəki 

Avropa ədəbiyyatı, psixoanalizlər və ilahiyyat güclü təsir göstərmişdi. Böhranlı 

anlar, çətinliklər şəxsiyyətin nəyə qadir olduğunu göstərir.  

Ümumiyyətlə, sınaqlar şəxsiyyət barədə daha düzgün rəy çıxarmağa imkan 

verir. Şəxsiyyət nə qədər qüvvətli və iradəli olsa da, heç də zəifliklərdən tamamilə 

xali deyildir. Bəzən kiçik bir zəiflik bütün müsbət keyfiyyətlərin də üzərindən xətt 

çəkə bilir. Böyük filosof Biez Paskal deyirdi ki, insanlar kövrək məxluqlardır, çox 

vaxt hissləri tərəfindən aldadılırlar, ağılları ilə azırlar və öz emosiyaları tərəfindən 

məğlub olurlar. Həm də onlar elə varlıqlardır ki, təbiətin özü belə onları 

düşünməyə sövq edir: “İnsan yalnız qamışdır, təbiətdə ən zəif olandır, lakin o 

düşünən qamışdır”. Yalnız ağılı və düşünmə qabiliyyəti ilə insan öz ətrafını, təbiəti 

və cəmiyyəti dərk edə bilir. Humanizmin görkəmli nümayəndəsi Benedikt de 

Spinoza isə qeyd edirdi ki, hər şey rasional izaha malikdir və insanlar onları 

tapmağa qadirdir. İnsanlar real azadlığı, təbiətin qaydasını və zəruriliyini başa 

düşdükdə və ya ötüb keçən maraqlardan uzaqlaşdıqda, onların əsl azadlığı 

gələcəkdir. Onun düşüncəsinə görə təbiət tufanlar, zəlzələlər və xəstəliklər şəklində 
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insanlara dost olmayan qaydada özünü biruzə verəndə “onlar bəyan edirlər ki, bu 

şeylər ona görə baş vermişdir ki, Allah adamların düzgün olmayan əməllərinə və 

sitayişində hansısa səhvə yol verdiklərinə görə onlara acıqlanmışdır”. Görünür, 

şəxsiyyətlər səhv addım atdıqda, gerçəkliyə, reallığa göz yumduqda, gözlədiyi 

uğur əvəzinə məğlubiyyətlə qarşılaşır və yəqin ki, bu məsələdə də Allahın ondan 

narazı qalması öz işini görmüş olur. 

Bəzən təsadüflər iri şəxsiyyətləri də çıxılmaz vəziyyətdə qoyur. Napoleon 

Vaterlooda məğlub oldu, çünki onun bu döyüşdəki qələbəsi XIX əsrin hesablarına 

daxil deyildi. Ona heç də böyük sərkərdələr – Vellinqton və Blyuxer maneə 

olmadı, ona allahın özü mane oldu. Axı digər hadisələr sırası hazırlanırdı, orada isə 

Napoleona artıq yer yox idi. Öz şəxsində Hannibalı, Yuli Sezarı və Böyük Karlı bir 

yerdə təcəssüm edən bu böyük şəxsiyyət tarix səhnəsini tərk etməli idi. Qeyri-adi 

adamın yıxılması saatı gəlib çatmışdı. Buğlanan qan, dolub daşan qəbiristanlıqlar, 

anaların göz yaşları qorxulu ittihamçılar olmaqla, onun taleyi barədə öz hökmünü 

vermişdi. Ona görə də Vaterloo sadəcə döyüş deyildi, bütün kainatın sifətinin 

dəyişilməsi idi. Bu zərurətdən Napoleon da qaça bilməzdi. 

Bu hadisədə qalib sərkərdələr nə qədər öyünsələr də, onlar məğlub 

etdiklərinin şöhrətinə yiyələnə bilmədilər. Artıq epoxa başqalarını yüksəldirdi, 

Almaniyada Blyuxerin başı üzərində Höte, İngiltərədə isə Vellinqtonun başı 

üzərində Bayron dühaları işıq saçırdı. Onlardan əzəmət yağırdı. Çünki onlar 

düşünürdülər və insanları düşünməyə dəvət edirdilər.  

Bəzən məslək adamları mübarizədə əsl qəhrəmanlara xas olan xüsusiyyət 

nümayiş etdirirlər. Əgər Brut qılıncla diktatorun həyatına son qoymuşdusa, 

Tsitseron Sezara öz fikirləri ilə hökmünü oxumuşdu. Məslək bahadırları, az sayda 

asketlər istisna olmaqla, gözəlliyi sevir, bu yolla işığa can atırlar. Böyük rus 

yazıçısı F.M.Dostoyevski dünyanı gözəllik xilas edəcəyini dedikdə, hər şeydən 

əvvəl ruhun, könülün gözəlliyini nəzərdə tuturdu. Böyük şəxsiyyətlər yetişdirən 

xalqlar, ehkamlarda donub qalmış və ya təmənna ilə pozulmuş digərlərindən fərqli 

olaraq məhz sivilizasiyanı irəli aparırlar. Qızıl və ya başqa bütlərin qarşısında diz 

çökənlər isə canlı əzələlərin və kəsərli iradənin atrofiya olmasına səbəb olurlar. 

İyrənc prinsiplər iyrənc adətlər kimi hökmən insanları uçuruma aparır. Bizim 

qüsurlarımızı cilovlayan məğrurluq çox vaxt əks mövqedəki qüsurlara istiqamət 

götürür. Qaniçənlərin məğrurluğu bu sahədəki iştahının doymasına əsaslanır. 

Hollandiyada ispan ağalığının zülmünü qoruyub saxlayan hersoq Alba adamların 

yandırıldığı tonqalda əllərini qızdırırdı. Torkvemada inkvizisiya qurbanlarının 

artan çoxluğundan ilham alırdı. Hitler yəhudi problemini ölüm düşərgələri, qaz 

“hamamları” ilə birdəfəlik həll edirdi. Tarix bu barədə bizə çoxlu nümunələr bəxş 

edir, axı keçmişin gələcəkdəki əks-sədası gələcəyin keçmişə atdığı işıqdır.  

Tiraniya tirandan çox yaşayır. Ar olsun o adama ki, öz obrazında təcəssüm 

olunan mənəvi zülmət qoyub gedir.  

Tarixin aydınlığı mərhəmətsizdir. Vaxtilə parıltı görünən yerə kölgə salır. 

Tarix təkcə böyük zəka sahiblərini nişan verən panteon hesab edilməməlidir. 

Orada elələri vardır ki, fövqəl istedadı hesabına liderliyə yüksəlmiş, min illər 

ərzində azadlıq uğrunda yenilməz mübarizlər simvoluna çevrilmişlər. Frakiyalı 
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hesab edilən Spartak qul kimi qladiator məktəbinin sahibi tərəfindən satın 

alınmışdı və b.e.ə. 73-71-ci illərdə İtaliyada qul üsyanına başçılıq etmişdi. 

Romanın görkəmli siyasi xadimi Krassın başçılıq etdiyi sayca çox böyük ordu 

Spartakın döyüşçülərini məğlub etdi və qul sərkərdəsi özü məhv oldu. Bu işdə 

Pompey də Krassa köməyə gəlmişdi. Lakin tarix öz ədalətini biruzə verdi. Krass 

parfiyalılarla döyüşdə 18 il sonra, b.e.ə. 53-cü ildə məğlub edilib, öldürüldü, 

Pompey isə bundan beş il sonra Sezar tərəfindən Farsaladakı ağır 

məğlubiyyətindən sonra Misirə qaçdıqda, orada öldürüldü. Ən böyük tarixi ədalət 

isə ondadır ki, Krass və Pompey son yarım min illikdə yalnız Qədim Roma tarixi 

ilə məşğul olanların diqqətini cəlb etdiyi halda, Spartak azadlıq məşəlini yuxarı 

qaldıran, quldarlığın ləğvinin mümkün olduğu müjdəsini bəşəriyyətə çatdıran ilk 

qəhrəman olmaqla, ölməzliyə, əbədi həyata qovuşmuşdur. İki min ildən artıq bir 

müddət keçsə də, Spartak azadlığın sönməz günəşi kimi işıq saçmaqda, yol 

göstərməkdə davam edir. Spartak qulları azad edə bilmədi, lakin əsrlər ərzində 

dünyanın hər tərəfindən zülmə qarşı mübarizə aparanlar üçün mayak, yol göstərən 

oldu. Bəşəriyyət Fermopil keçidindəki spartalıların igidliyi kimi, Spartakın zülmə 

qarşı mübarizəsi qarşısında böyük ehtiramla baş əyməkdə davam edir.  

Böyük şəxsiyyətlər bir qayda olaraq yaşadıqları zamanı və məkanı tərk edib 

az qala əbədi həyata qovuşurlar. Onlar, əlbəttə, hansısa ölkəyə, xalqa və müəyyən 

dövrə mənsubdurlar, lakin zaman və məkan çərçivələrini qırıb dağıtdıqlarından 

başqalarından fərqlənməklə dünya vətəndaşlarına çevrilirlər. Qədim yunanlar 

dünya vətəndaşlarını kosmopolites – kosmopolit adlandırırdılar. Kosmopolitizm 

dünya vətəndaşlığı adlanan bir ideologiya idi. Bu anlayışda vətən ideyası bütün 

dünyanın üzərinə yayılırdı, insanlar üçün ümumi ana, torpaq olduğu kimi, ümumi 

vətən də dünyadır. Dünyaya xidmət həm də bəşəriyyətə, insanlığa xidmətdir. İnsan 

həyatı əgər bir andan ibarətdirsə, onun mahiyyəti əbədi axındır. İnsan bir xalqın 

içərisində dünyaya gəlsə də, əməlləri, mübarizəsi ilə kiçik bir icmaya deyil, bütün 

dünyaya mənsub olduğunu sübut edir. Misal çəkdiyimiz Spartak da bütün dünya 

xalqları üçün xeyirə qovuşmaq uğrunda mübarizənin simvoluna çevrildi.  

Tarix təkcə onun səhnəsində baş verən və sonrakı dövrə, gələcəyə təsir 

göstərən hadisələr yığını deyildir, həm də insan ehtiraslarının və ağlının həmin 

hadisələrə göstərdiyi təsiri qeydə almaqla, böyük şəxsiyyətlər sərgisidir. Onlar heç 

də ideal varlıqlar deyillər, digərləri kimi səhvlərdən də bütünlüklə qaça bilmirlər. 

Lakin onların öz əməllərində kristallaşmış mənəvi boyu təkcə bu adamları əhatə 

edənlər arasında fərqləndirməklə kifayətlənmir, həm də əsrlərin dumanından keçib 

öz ruh qamətini yüksəltmiş olur. Bəzi şəxsiyyətlər həm də qüsurlu əxlaq 

daşıyıcıları olurlar. Lakin bu onların tarixi düzəltməkdəki rollarını nəinki 

bütünlüklə poza, heç azalda da bilmir. Seçim qaydasında onların bəzilərinə 

müraciətə keçməmişdən əvvəl öz müdriklikləri ilə min illər keçsə də bəşəriyyəti 

heyran edən şəxsiyyətlərə ani də olsa nəzər salmamağın özü də günah olardı. 

Söhbət dünyanın məşhur yeddi müdrikindən gedir. Antik rəvayətlərə görə bu adı 

daşımağa layiq olan iyirmiyə qədər dühanı aid etmək olardı. Yeddi müdrik, əlbəttə 

ki, mifik deyil, tarixi şəxsiyyətlərdir və onların aforizmləri rəvayətlər əsasında 

saxlanmışdır. Onların xarakteristikalarında isə qədim yunanların gördükləri və 
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nəyə can atdıqları əks olunmuşdur. Onlara Miletdən olan Fales, Afinadan olan 

Solon, Korinfdən olan Periandr, Pittak, Spartadan olan Xilon, Priyenadan olan 

Biant, Skifiyadan olan Anaxarsis daxildir. 

Falesin (b.e.ə. 583 və ya 547-ci ildə ölmüşdür) ibarəli sözlərinə “Hər şeydən 

böyük məkandır, çünki hər şeyi əhatə edir. Hər şeydən iti ağıldır, çünki hər şeydən 

irəli qaçır. Hər şeydən güclü zərurətdir, çünki hamı üzərində hökm edir. Hər 

şeydən müdrik zamandır, çünki hər şeyi açır” kəlamları daxildir. O, həm də 

öyrədirdi ki, “Özünü dərk et!” 

Solon ((b.e.ə. 560 və ya 547-ci illərdə ölmüşdür) Afinanın populyar arxontu 

olmaqla, ona təklif edilən təkbaşına hakimiyyətdən imtina etmiş və Pisistratın 

tiraniyasının qurulmasına mane olmağa cəhd etmişdi. Rəvayətə görə o, Xalq 

yığıncağında bəyan etmişdi: “Vətəndaşlar! Sizin bəzilərinizdən mən ağıllıyam, 

bəzilərindən isə daha cəsarətliyəm. Pisistratın yalanını başa düşməyənlərdən 

ağıllıyam, başa düşüb, dillənməyənlərdən isə mən cəsarətliyəm”. Bundan sonra o, 

dəli elan edildi və sürgünə yollandı. Solonun qanunlarında deyilirdi: “Özün 

qoymadığın şeyi ölüm qorxusu altında da götürmə!”. “Gözü çıxardanın iki gözünü 

də çıxarmaq lazımdır”. Onun başlıca aforizmi “Heç nə çox olmasın” idi. 

Periandr (b.e.ə. 627 və ya 587-ci ildə ölmüşdür) Kinsemin oğlu və ardıcılı 

idi, çevriliş yolu ilə hakimiyyəti tutmuşdu. Yaşlı vaxtında hamilə arvadını 

öldürmüş, kənizlərini diri-diri yandırmış, oğlunu sürgünə göndərməklə labüd 

ölümə məhkum etmişdi. Güman ki, o, demişdir: “Hökmdarın ən yaxşı mühafizəsi 

nizə deyil, ümumxalq məhəbbətidir”. “Özünü təkcə xətaya görə deyil, həm də 

niyyətə görə cəzalandır” sözləri də ona aid edilir. 

Pittak (b.e.ə. 620-570-ci illər) Afina ilə müharibədə qoşunlara komandanlıq 

edəndə afinalı sərkərdəni döyüşə çağırmış və aldatmaqla onu öldürmüşdü. 

Hökmdar olduqda qanunları və idarəetməni qaydaya salmış, sonra isə 

səlahiyyətlərindən imtina etmişdi. Ona bu ibrətamiz sözlər aid edilir: “Mülayimliyi 

sev!”, “Hər şeyin vaxtını bil”. 

Xilona (b.e.ə. 600-540-cı illər) belə nəsihətlər aid edilir: “Dilini saxla!”, 

“Hədələmə - bu arvad işidir”, “Öz evində ağalıq etməyi öyrən!” 

Biant (b.e.ə. 590-530-cu illər) məhkəmədəki nitqləri ilə məşhurlaşmışdı. 

Demişdi ki, daha yaxşısı odur ki, dostlarının yox, düşmənlərin arasındakı 

mübahisəni araşdırasan, dostlarından biri bundan sonra düşmən olacaq, 

düşmənlərindən isə biri dostun olacaqdır. “Çoxluq – şərdir” məşhur aforizmi də 

ona məxsusdur. 

Anaxarsis (b.e.ə. VI əsrin birinci yarısı) çar nəslindən olan skif idi. Onun 

nitqlərinin ağıllılığı afinalıların “skif kimi danış!” zərb-məsəlinə çevrilmişdi. 

Afinaya gələndə Solona çatdırdı ki, onu görmək və onunla dost olmaq istəyir. 

“Dostluğu vətəndə qururlar” cavabına o, etiraz etdi: “Solon elə vətənindədir, niyə 

özünə əlavə dost tapmasın”. Onun bəzi məşhur iti sözləri bunlardır: “Hər bir üzüm 

tənəyi üç salxım verir: həzz, sərxoşluq və ikrah hissi”, “Ən təhlükəsiz gəmi – 

sahilə çıxarılan gəmidir”, “Bazar – qanunsuzluğun qanuniləşdirildiyi yerdir”. 

Dünyanın yeddi müdriki barədəki lakonik məlumat heç də belə təsəvvür 

yaratmamalıdır ki, yalnız iti düşüncə tərzinə, hazırcavablığa malik olanlar, 
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danışıqları zərb-məsələ çevrilənlər şəxsiyyət adlandırılmalıdır. Bu büsbütün səhv 

fikir olardı. Bəzən savadsız şəxsiyyətlər belə adamları heyran edən ağıla və 

qabiliyyətlərə malik olurlar və onlar öz əməllərinin miqyası ilə bəşər tarixinə 

təkrarı olmayan hərbi qələbələr çalmaq və ya iri imperiyalar yaratmaqla düşmüşlər. 

Çingiz xan, bu ad “Kainat hökmdarı” mənasını verirdi, dünyada misli bərabəri 

olmayan iri qitə imperiyası yaratmışdı. Onun imperiyasının ərazisi 31 milyon kv. 

kilometri əhatə edirdi, bu, XX əsrin imperiyası olan SSRİ ərazisindən 9 milyon kv. 

kilometr böyük idi və ya Yerin quru hissəsinin beşdə birini, o vaxt məlum olan 

Avroasiyanın 2/3-ni təşkil edirdi. Çingiz xanın imperiyasının ərazisi ABŞ-ın indiki 

ərazisindən 3,5 dəfə böyük idi. Çingiz xan ilk dəfə həmin dövr üçün ən qabaqcıl 

konstitusiyanı – “Yasanı” meydana gətirmişdi. O, anlamışdı ki, xalqı idarə etmək 

üçün qanunlar lazımdır. Çingiz xanın qanunları sərt cəzalar nəzərdə tuturdu. Hərbi 

yürüşlərində çoxlu qan axıtmasına baxmayaraq, buna istər arvadı Börteni xilas 

etmək üçün boyu arabanın oxundan yuxarı olan bütün  tatarları qırmaq haqqında 

əmr verməsi, istər Xarəzmi işğal edəndə şəhəri qarət etmək siqnalı kimi uca bir 

yerdən “İndi ot biçmək vaxtıdır” çağırışı ilə döyüşçülərini vəhşiliyə səsləməsi 

nümunələri daxildir. Ancaq öz imperiyasının idarə edilməsində heç də qəddar 

tədbirlərə əl atmırdı. Bir sərkərdə və dövlət xadimi kimi o, indiyədək öz 

unikallığını qoruyub saxlayır. 

Teymurləng və ya əmir Teymur savadsız adam olsa da şahmat oynamağı, 

müdrik alimlərlə söhbət etməyi çox xoşlayırdı. O, öz imperiyasına Səmərqənd kimi 

gözəl paytaxt şəhəri saldırmışdı və işğal etdiyi bütün ölkələrdən bura ən istedadlı 

memarları dəvət edirdi. Köçəri tayfalardan olan ilk sərkərdə və dövlət xadimi idi 

ki, bu günə qədər memarlıq abidələrinin gözəlliyi və möhtəşəmliyi ilə hamını 

heyran edən bir şəhər yaratmaqla, gələcək üfüqlərə boylanmaqla öz 

uzaqgörənliyinə əsl abidə qoymuşdur. 

Pont çarı VI Mitridat Yevpator savadsız olsa da, otuza qədər dil bilirdi. 

Misir çariçası Kleopatra təkcə öz dövrünün geniş yayılmış dillərini deyil, hətta 

ölkəsindəki xalqların dillərini bilməklə, onlarla öz dilində ünsiyyətə girməklə 

fərqlənirdi. 

VI Mitridat da, Çingiz xan da, Termurləng də başqa fatehlər kimi çoxlu qan 

axıtmışdılar, hərbi uğur qazanmaq üçün hiyləgərliyə də əl atırdılar, məsələn, 

Mitridat bir gündə Kiçik Asiyada 80 min mülki romalının qətlinə səbəb olmuş, 

Çingiz xan Çinə hücum vaxtı döyüşdə əsir götürdüyü çinliləri qabağa salıb öz 

döyüşçülərini onların arxasınca düzürdü və özlərini müdafiə etmək üçün bu əsirləri 

qəddarlıqla ölümə məhkum etməklə, onların əks tərəfdə döyşən həmvətənlərini isə 

yaxınlarının günahsız qatillərinə çevirirdi. Hansı rakursdan baxılsa da, onlar heç də 

dünya tarixində əlamətsiz ötüb keçən şəxslər olmamışlar, tarixi yaradanlar kimi 

onun səhifələrini, tutduqları ərazilərdən fərqli olaraq əbədi olaraq zəbt etmişlər. 

Bəlkə də şəxsiyyəti təkcə məşhur ağıl və fərasət adamları arasında axtarmaq 

da düzgün deyildir. İnsan çox vaxt davranış motivasiyasına görə bütün 

başqalarından yaxşı tərəfə fərqlənməklə, özünün həqiqətən də şəxsiyyət olduğunu 

biruzə verir. Bununla əlaqədar german xalqlarının mifologiyasından olan bir 

nümunəyə müraciət etmək istərdim. Bu əsatirdə deyilir ki, qüdrətli knyazlardan 
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birinin ailəsində bir qız uşağı dünyaya gəlir. Körpə gözəl cizgilərə malik idi və 

yeniyetməliyə qədəm qoyduqda füsunkar bir gözələ çevrildi. Lakin qızın 

anadangəlmə bir qüsuru da var idi – ağlayanda gözlərindən yaş əvəzinə daş-qaş 

tökülürdü. Bunu qız özü üçün qüsur saysa da, valideynləri üçün ən arzu olunan, 

sevinc gətirən bir xüsusiyyət idi. Onlar istəyirdilər ki, qız tez-tez ağlasın ki, 

knyazın xəzinəsi daha da zənginləşsin. Ətrafdakı feodallar da bunu eşidib 

oğlanlarına almaq üçün qıza elçi düşdülər, axı belə qızı almaq sehrli xəzinə 

tapmağa bərabər olardı. Lakin qız hətta valideynlərinin təkidinə baxmayaraq belə 

nikah təkliflərindən imtina edirdi. Bir dəfə bir gənc çoban qızı gördükdə ona 

vuruldu, oğlan da ilk görüşdən qıza xoş gəlmişdi. Oğlan knyazın qızına elçi 

düşdükdə, hamının təəccübünə səbəb olan bir hadisə baş verdi – qız çoban oğlana 

ərə getməyə razılıq verdi. Knyaz çobanın cəsarətinə, qızının qərarına da məəttəl 

qalmışdı, bu suallara cavab tapa bilmirdi. Ona görə ata qızının əlini xahiş edən 

oğlanla görüşüb, belə qəribə istəyinin səbəbini öyrənmək istədi. Oğlan knyazın 

“nəyə görə bu qıza evlənmək istəyirsən” sualına qısa cavab verdi: 

- Qızınızı görən kimi ona vuruldum. Bircə şeyə and içmişəm ki, əgər ona 

evlənsəm, ömrümdə bir dəfə də olsun onun ağlamasına imkan verməyəcəm. 

Ata oğlanın pak hisslərini anlasa da, dünyada belələrinin olmasına öz 

təəccübünü gizlədə bilmirdi. Digər bütün varlı elçilər qıza yalnız sərvət mənbəyi 

kimi baxdıqlarından ona sahib olmağa can atırdılar, bu kasıb çoban oğlan üçün isə 

daş-qaşın heç bir əhəmiyyəti yox idi, onun üçün ən vacib olan onun hissləri, 

müqəddəs məhəbbəti idi. 

Bütün başqaları maddi maraq prizmasından qızla nikaha girməyə çalışsa da, 

çoban tam başqa motivasiya üzrə - sevdiyi qızla müqəddəs ittifaqa girmək barədə 

düşünürdü. O, bilirdi ki, sevənlərin kəbini göylərdə kəsilir və göylər də onun bu 

izdivacını alqışlayacaqdır. Təkcə bir motivasiya baxımından bu oğlanı şəxsiyyət 

adlandırmaq daha düzgün olardı, çünki o, xalqının adlı-sanlı adamlarından, şöhrət 

dənizində üzən feodallardan daha yuxarıda dayandığını təkcə bu məqsədinin saflığı 

ilə sübut etmişdi. 

İnsan daim həyatın irəli sürdüyü suallara cavab verməyə, imkanlar 

çoxluğunda düzgün seçim etməyə çalışır. Şəxsiyyət müvafiq şərtlərdən yuxarıda 

dayanmağa və öz hərəkətlərinin əvvəlki xarakterini də dəyişməyə qadir olur. 

Günah hissini və qəzəb hissini aydınlaşdırmağın özündə şəxsiyyətə məxsus olan 

xüsusiyyət meydana çıxır. Bunu biz bir qəribə yapon pritçasının timsalında 

görürük. Samuray yolla gedirdi və bir rahiblə qarşılaşdı və ona müraciət etdi: 

“Müdrik adam, mənə cənnətin və cəhənnəmin nə olduğunu söylə”. Rahib ona 

baxıb, dedi: “Sən belə iri və güclüsən, ancaq çox kobudsan, səndə bu qədər güc 

vardır, şüur isə tamamilə yoxdur, - sən heç vaxt cəhənnəmin və cənnətin nə 

olduğunu başa düşməyəcəksən”. 

Samuray hiddətləndi, qılıncını çıxarıb rahibi vurmaq istədi: “Mən səni bu 

saatca yarı böləcəyəm, sən məni necə təhqir edə bilərsən?” Elə bu an rahib ona 

dedi: “Bax bu – cəhənnəmdir”. Samuray fikrindən daşındı, qılıncı qınına qoydu, 

rahibə baş əyib, üzr istədi. Bu vaxt rahib dedi: “Bax, bu isə - cənnətdir”. Əvvəlcə 
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kobudluqla hərəkət edən samuray öz reaksiyasını və düşüncə tərzini dəyişdirməyi 

bacardı. Məhz belə davranışı onu şəxsiyyət səviyyəsinə yüksəldir. 

Bunlar həyatda nadir hallarda da olsa rast gəldiyimiz nümunələr sırasına 

daxildir. Tarixi yaradanlar isə daha nəhəng şəxsiyyətlər olub, əsrlər keçsə də  

insanların maraq dairəsini tərk etmirlər. Onların ölməz əməllərinə ehtiramı isə, 

əsasən özünün böyük amallarına bəşəriyyətin bəslədiyi vurğunlugun bir nümunəsi 

kimi qiymətləndirilmək lazımdır. 

Şəxsiyyətlərdən söhbət gedərkən, onların qüdrəti və zəkası, mərdliyi və 

cəsarəti ilə fərqlənən bəzi əcdadlarını yada salmamaq insafsızlıq olardı. Axı onlar 

əsrlər ərzində və nəsilbənəsil öz ağılları və əməlləri ilə nümunə rolunu oynamaqda 

davam ediblər, insanları böyük ideallar uğrunda mübarizə aparmağa səsləyiblər. 

Onlar bir-birlərinə bənzəmirlər, heç kəsi təqlid etməyə də səy göstərməmişlər. Ona 

görə də gələcək nəsillər üçün müəyyən ali məqsədlərin simvollarına çevrilmişlər. 

Onların hərəkətlərində bəzən gizli hazırlıq və hiyləgərlik nişanələri olsa da, böyük 

əməllərində özlərinə məxsus olan qeyri-adi cəsarət nümayiş etdirmişlər. Onların 

bütün həyatı igidlik, cəsarət üçün birinci əlamət olduğu kimi, ömürlərinin sonunda 

da onun son təsdiqini üzə çıxaran axırıncı nəcib akkordu da vurmağı bacarırlar. 

Onlar haqlı risqlərə getməkdən çəkinməmişlər, geri çəkilib xilas olmaqdansa, hər 

cür sınaqlara sinə gərib həlak olmaq variantını da nəzərdən qaçırmamışlar. 

Onların hər biri təkcə özlərinə ad-san, şöhrət qazanmamışlar, həm də 

xalqlarını belə yüksəklik əlaməti ilə mükafatlandırmış, ölkələrinə  özlərinin 

şəxsində iftixar mənbəyi, sitayiş edilməyə layiq olan bir mehrab bəxş etmişlər. Ona 

görə də onların təkcə əməlləri deyil, bəlkə də birinci növbədə ruhları yaddaşlara 

həkk olunmuşdur. Vicdan yanğısı kimi, əlçatmazlığa can atmaq da heç vaxt 

qocalmır, axı ömürün sonunda cismani həzzlər yoxa çıxdıqda insanlara əsasən 

şöhrət həzz verir. Bəlkə də onların bəziləri həyatdan çox tez getmişlər, öz 

becərdikləri ağacın meyvəsini dadmağa da macal tapmamışlar, lakin onlar sonrakı 

əsrlərdə də yaşadıqlarından, bir qədər paradoksal görünsə də, ölümə də qalib 

gəlmişlər. Onlarla bir dövrdə yaşamış milyonlar toz dənələrinə, kölgələrə 

çevrilmişlər, özləri isə bəşəriyyətin əbədi yolçuları adını qazanmaqla, ömürlərini 

min illərlə, yüz illərlə uzatmağa müvəffəq ola bilmişlər.  

Təbii kataklizm dövrlərində, dəhşətli xəstəliklər yayılanda çoxları uzun 

müddət əzab çəkməmək üçün gözəl və faydalı bildiklərinə nail olmağa can atır. 

Onları nə Tanrıdan qorxu, nə insan qanunları saxlaya bilmir, çünki belə vaxtlarda 

heç kəs öz cinayətinə görə məhkəməyə və cəzaya çatacağına qədər yaşamağa ümid 

etmir. Belələri ağır hökm başlarının üstünü alana qədər həyatdan nə vasitə iləsə 

səfehcəsinə həzz almaq istəyinə əsir olurlar. Şəxsiyyətlər isə ölümün onları kölgə 

kimi izlədiyini hiss etdikdə belə, öz nəcib məqsədlərindən uzaqlaşmırlar. Aristotel 

hesab edirdi ki, hər şey öz səbəb mənbəyinə və öz məqsəd təyinatına malikdir. 

Böyük şəxsiyyətlər yəqin ki, böyük işlər üçün dünyaya gəlmişlər və xoşbəxtlikdən 

onlar özlərinin məqsəd təyinatlarını da çox erkən anlamağa başlayırlar. Bu məqsəd 

onlar üçün yol göstərən ulduz rolunu oynayır, ona çatmaq yolunda onlar hər cür 

əzab-əziyyətlərə dözürlər, hətta özlərinin həyatlarını qurban versələr də, 

bəşəriyyətin təəccübünə və heyrətinə səbəb olan bu məqsədin zəfərində, 
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təntənəsində bilavasitə iştirak etməsələr də, onların məhz hökmən baş verməsinin 

ilkin şərtlərini hazırlayıb həyata keçirirlər, bunu isə özlərinə  müqəddəs borc hesab 

edirlər.  

Təbabətin atası sayılan Hippokrat ilk dəfə insan orqanizminə, bütün təbiətin 

tabe olduğu tarazlıq qanununa tabe olan mikrokosmos kimi baxmağa başladı. 

İnsanın fəaliyyətinə də belə səbəblə şərtlənən münasibət bəslənirdi. Əlbəttə, 

kainatla, makrokosmosla müqayisədə bütün insanlar mikrokosmos hesab olunurlar. 

Təbiətin hər bir hissəsində kosmos mövcuddur, hətta otda da, böcəkdə də. Lakin 

mikrokosmoslar da bir-birindən fərqlidir, çünki insanlar istedadlarına, 

qabiliyyətlərinə, zəkalarına görə müxtəlif ölçülərə sahibdirlər. Bu nöqteyi-nəzərdən 

böyük şəxsiyyətləri fövqəl mikrokosmoslar hesab etmək olar və onlar bacarığı, 

istedad və qabiliyyətlər mozaikasının bütün komponentlərini götürdükdə, hətta 

onlarla eyni panteonda uyuyanlardan da xeyli fərqlənirlər. 

Bəzi filosoflar, məsələn IV əsrdə yaşamış Sallyusti məntiqi sistemləşdirmə 

planında allahların təsnifatını verir. Onlara görə fövqəlkosmik allahlar (Uran, 

Kronos və Zevs) və kosmik allahlar var. Axırıncılar dünyanı yaradan, dünyanı 

canlandıran və dünyanı qaydaya salanlara bölünürlər. Digər allahlar bu və ya digər 

dərəcədə həmin 12 əsas allaha tabedirlər. Deməli allahlar arasında ierarxiya 

bölgüsü heç vaxt pozulmur. 

Əgər şəxsiyyətlər də belə təsnifləşdirilsəydi, yəqin ki, fövqəl şəxsiyyətlərlə 

yanaşı böyük şəxsiyyətlər, həmçinin tarixi missiyasının miqyasına görə daha az 

əhəmiyyətli olanlar dəqiq ölçülərində tanınardı. Təəssüf ki, belə təsnifat yoxdur, 

ona görə də ayrı-ayrı xalqlar öz tarixi liderlərinə qiymət verdikdə ölçü hissini 

unudub, mənəvi və zəka ölçüləri o qədər də böyük olmayan nümayəndələrini az 

qala titanlar dərəcəsinə qaldırmağa çalışırlar və hətta Qədim Yunanıstanı da bu 

yarışda kölgədə qoymaq kimi ağılsız bir cəhddə bulunurlar. 

Aristotelin ən möhtəşəm konsepsiyalarından biri – ilk hərəkətverici zəka 

haqqındakı təlimdir. Bütün eydosların (ideyaların) kosmik eydosunu Aristotel 

“zəka” adlandırır. Belə ki, hər bir eydos hökmən həm də səbəb-məqsəd enerjisi 

olduğundan, ümumi kosmik zəka birinci hərəkətverici kimi izah olunur. Bu birinci 

hərəkətverici zəka təkcə ümumi kosmik enerji deyildir, həm də kosmosa 

münasibətdə müstəqildir və ondan asılı deyildir. Kosmik zəka hər şeyi əhatə edir. 

Kosmik zəka eyni zamanda düşünəndir və düşünüləndir. Birinci hərəkətverici zəka 

ümumiyyətlə istənilən eydos kimi hökmən maddidir. 

Böyük filosofun metodikasından istifadə edərək on müxtəlif tarixi şəxsiyyət 

barədə qısaca da olsa söhbət açmaq istəyi meydana gəldikdə, seçim tam subyektiv 

olsa da, müəyyən qanunauyğunluğun tələbləri də yaddan çıxarılmamışdır. Bu 

şəxsiyyətlərin hər biri məxsus olduqları xalqların görkəmli insanları qalereyasında 

ən hörmətli yeri tuturlar. Onlardan əksəriyyəti ilə öz xalqları əsrlər boyu fəxr 

etmişlər və müasir nəsil də həmin ənənəni pozmağa cəsarət etmir. Onların çoxu öz 

adı ilə epoxa yaratmışlar, bəzilərinin adı epoxaya verilməsə də, dünya tarixinin 

zənginləşməsində onların rolu danılmazdır, heç bir şübhənin yaranmasına imkan 

vermir.  
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Haqqında söhbət açılanların seçilməsi tam subyektiv xarakter daşısa da, 

əvvəllər təcrübədən keçirilmiş metodikaya pozitiv münasibət bəslənilməsi də bu 

məsələdə müəyyən rol oynamışdır. XX əsrin ikinci yarısında hələ ABŞ 

prezidentlərinin sayı qırxa çatmayanda jurnalistlər, politoloqlar, tarixçilər arasında 

ölkənin on ən yaxşı prezidentini seçmək barədə rəy sorğusu keçirilmişdi. Abraham 

Linkoln rəy sorğusuna görə tarixdəki ən yaxşı prezident olmaqla, birinci yeri 

tutmuşdu. Lakin onuncu yer tutan prezident müəyyən olunanda iki nəfər eyni 

miqdarda səs topladığına görə 11 ən yaxşı prezident müəyyən olunmuş və onların 

fəaliyyətinə dair xüsusi kitab buraxılmışdı. Kitabın üzərində 10 rəqəmi üzərindən 

xətt çəkilib, “11 ən yaxşı prezident” yazılmışdır. Məhz bu təcrübəni əsas götürərək, 

on tarixi şəxsiyyət barədə söhbət açmaq planlaşdırılsa da, formalaşan siyahıdan 

kimisə pozmağa əl gəlmədiyindən, 11 tarixi şəxsiyyət barədə yazmaq lüzumu 

yarandı. 

Hər biri haqqında bir-iki sözdən ibarət məlumat da onların böyüklüyünü 

təsdiq edir.  

Böyük Karl ilk birləşmiş Avropanın yaradıcısı kimi öz böyük ideyasının 

sönməz təsirini özündən min il sonraya – XX əsrə ötürmüşdü. Səlahəddin Yaxın 

Şərqi səlibçilərin istilasından qorumaqla, Qərbin müstəmləkəçilik zülmünü bu 

zonadan tarixən xeyli uzaqlaşdırmışdı. Kolumb özünə qədər olan dünyanın 

sərhədlərini xeyli genişləndirmiş, Yer kürəsini yenicə məlum olan torpaqlar 

hesabına xeyli böyütmüşdü. XXI əsrdəki dünyanın yeganə fövqəldövləti olan 

Birləşmiş Ştatlar da öz mövcudluğunun ilkin şərtlərinin yaranmasına görə, yəqin 

ki, bilavasitə olmasa da bu böyük səyyaha borcludur. Mikelancelo 

heykəltəraşlıqda, rəssamlıqda elə sənət zirvəsi yaratmışdır ki, sonrakı beş əsr də bu 

zirvəni başqa yenidən fəth edənlərin varlığı ilə öyünə bilməmişdi. Magellan ilk 

dəfə dünya ətrafına səyahətə çıxmış, Qərbə üzməklə Şərqə başqa qapı açmış və 

bəlkə də Makedoniyalı Aleksandrdan və Vasko da Qamadan sonra Qərblə Şərqi 

birləşdirməyə və ya yaxınlaşdırmağa cəhd göstərmişdi. XIV Lui – Günəş Kral 

Fransanı öz şöhrətinin zenitinə yüksəltmiş, onun mədəniyyətinin inkişafına 

himayəçilik göstərmişdi. Böyük Yekaterina öz sələfi Böyük Pyotrdan fərqli olaraq 

Rusiyada milli mədəniyyətin inkişafına mühüm töhfə vermiş, imperiyanın ərazisini 

xeyli böyütmüşdü. Tomas Cefferson Amerika demokratiyasının atası hesab olunur, 

o, prezident olanda ölkə ərazisini iki dəfəyə yaxın böyütmüşdü, özü də buna heç də 

müharibə yolu ilə nail olmamışdı. Simon Bolivar yeganə beynəlmiləlçi idi ki, 

bütöv qitəni ispan ağalığından azad olması uğrunda mübarizə aparmaqla, Cənubi 

Amerika xalqlarının inkişafına əslində yeni yol açmışdı. Uinston Çörçill görkəmli 

siyasi xadim olmaqla yanaşı, İkinci Dünya müharibəsində Hitler Almaniyası 

üzərində qələbənin arxitektorlarından biri olmuşdu. Şarl de Qoll faşist işğalından 

alçalan Fransanı düşmənə qarşı mübarizəyə qaldırmış, XX əsrin ikinci yarısında 

dövlətin qüdrətinin və nüfuzunun yüksəlməsi naminə böyük işlər görmüşdü. Ona 

görə də bu on bir nəfər tarixi yaradan və ya ona özünəməxsus naxış vuran 

şəxsiyyət barədə söhbət açmaq istəyi meydana gəldi. 
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   Böyük şəxsiyyətlər dünyaya məxsusdur 

Antonin kimi mənim üçün şəhər və vətən Romadır, bir insan kimi isə - 

dünyadır. 

  Mark Avreli 

 

 

 

Böyük Karl 

Bütün insanlar daim mübarizədə olur, həm şəxsi və ictimai həyatda, həm də 

özü ilə. 

Platon  

Aldaces fortuna juvat (lat.) – Cəsarətlilərə tale də kömək edir.  

Latın zərb-məsəli 

Avropa tarixində yeni imperiya yaratmaqla yanaşı, bir sıra nəcib 

xüsusiyyətlər sapları ilə öz dövrünün təkrarolunmaz mənəvi parçasını toxuyan 

Böyük Karl (Şarleman) diqqəti xüsusilə cəlb edir. Frankların 768-814-cü illərdə 

kralı olan Şarleman İtaliyada Lombardiya krallığını işğal etmiş, saksonları özünə 

tabe etmiş, Bavariyanı öz səltənətinə daxil etmiş, İspaniyada və Macarıstanda hərbi 

kampaniyalar aparmış, İspaniyada Asturiya krallığı, Şimali İtaliya və Britaniya 

adaları istisna olmaqla Qərbi Avropadakı bütün xristian torpaqlarını bir 

fövqəldövlətdə birləşdirmişdi. 800-cü ildə o, imperator tituluna yiyələnmişdi. O, 

imperiyanın siyasi gücünü genişləndirməklə yanaşı, həmçinin onun ərazisində 

mədəni dirçəliş həyata keçirmişdi. İmperiya öz mövcudluğunu onun varisindən 

yalnız vur-tut bir nəsil sonra saxlaya bilsə də, Orta əsrlərin Fransa və Almaniya 

kralları bütün konstitusional ənənələri məhz Karl monarxiyasından əxz etmişdilər. 

Orta əsrlər Avropasında Karlın şəxsiyyəti xristian kralının və imperatorunun 

prototipi hesab olunurdu. 

Karl güman ki, 1742-ci ildə anadan olmuşdu, Gödək Pipin adlanan III 

Pipinin böyük oğlu idi. Pipin qardaşı Karlomanla birlikdə bütün Frank krallığına 

nəzarət edirdi. Şarlemanın babası Karl Martell isə vaxtilə Puatye yaxınlığında ərəb 

ordularına qalib gəlməklə, onların İspaniya kimi Fransaya da soxulmalarının və 

orada yayılmalarının qarşısını almışdı. 

Krallıq edən monarxın böyük oğlu kimi Karl 12 yaşında olanda Papanı 

salamlamağa getmişdi. Yeniyetməlikdəki təcrübəsi Karlın xarakterinin 

formalaşmasına və məqsədlərinin kristallaşmasına kömək göstərmişdi. 

Pipin öləndən sonra frank adətinə görə krallıq 768-ci ildə onun iki oğlu 

arasında bölünmüşdü, lakin bu vəziyyət uzun sürmədi, çünki iki qardaş arasında 

güclü rəqabət başladı. Karl anasının köməyi ilə Lombardiya kralı və Bavariya 

hersoqu ilə, qardaşı Karlomana qarşı ittifaq müqaviləsi bağladı. Üç il sonra qardaşı 

qəflətən öldükdə Karl krallığın yeganə hökmdarı olmağa artıq qadir idi. 

Lombardiya paytaxtı Paviyaya hücum etdikdən sonra, onu məğlub etməsi ilə özünü 
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həm də Lombardiya kralı etdi. Karl bütpərəst saksonlarla döyüşdü, lakin Saksoniya 

kübarları ilə ittifaqını bəyan etməli oldu. 

778-ci ildə o, İspaniyaya girdi, lakin məqsədinə nail ola bilmədi. Bu 

məğlubiyyəti onun hökmranlığının birinci mərhələsinin sonu rolunu oynadı. Bu 

dövrdə o, cəsarətli ekspansiya siyasəti aparmışdı. On il ərzində frankların yeganə 

hökmdarına çevrilmiş, Lombardiya krallığını işğal etmiş, saksonları özünə tabe 

etmiş və İspaniyaya müdaxilə etmişdi. 

772-ci illə 804-cü il arasında Karl 18 dəfə saksonlara qarşı vuruşmuşdu. 

Axırda öz məqsədinə nail olmuş, bu ərazini bütövlükdə imperiyasına 

birləşdirmişdi. Yerli əhalini o, xristianlığa keçirmişdi. 788-ci ildə Reyn çayının 

arxasındakı german tayfalarından axırıncısını müstəqillikdən məhrum etmişdi. 

Bavariyalılar da birbaşa imperiyaya birləşdirilmişdi. 

Frank dövlətinin nəhəng qaydada genişlənməsi, onu Orta əsrlərin tayfa 

dövlətlərindən çox yuxarı qaldırmışdı, kəmiyyət dəyişiklikləri həm də keyfiyyət 

dəyişikliklərinə səbəb olmuşdu. Şərqi Roma və ya Bizans imperiyası özünün dünya 

dövləti kimi tanınması barədə iddia irəli sürdükdə, Papalar hələ də konstitusional 

qaydada Bizansın təbəələri olsalar da, Şərq imperatorlarının ikonapərəst siyasətinə 

qarşı çıxdılar. Papa Romada öz şəxsi düşmənləri tərəfindən sıxışdırıldıqda, Karlın 

sarayında sığınacaq tapdı və kral onu öz şəhərinə geri qaytardı. 800-cü ilin 

noyabrında isə Karl özü Romaya gəlib imperator şərəflərini qəbul etdi. Həmin 

vaxtdan etibarən Papa imperatora tac qoyurdu. 1804-cü ildə referendumun 

nəticəsinə müvafiq olaraq imperator adını alan Napoleonun da tac qoyma 

mərasimində Romadan Parisə gəlmiş Papa iştirak etmişdi. İmperial titul roman 

ləyaqətinin təbiətindən irəli gəlirdi. 

Karlın imperial rütbəsi, onun köhnə Roma imperiyasının qərb hissəsində 

ağalıq etməsini qanuni olaraq təsdiq edən əlamət idi. Beləliklə, Karl imperial 

idarəetməni özünün möhkəm əlinə keçirdi. Paytaxtı Axenə (Eks-la-Şapelə) 

qayıtdıqdan sonra imperator tituluna tam uyğun olaraq öz qanunlarını elan etdi. 

Bizans imperatoru I Mixail də onu on iki illik müddətdən sonra da olsa tanıdı. 

Lakin imperial adı ona əlavə heç bir hakimiyyət vermirdi, bu vaxt yalnız Roma 

üzərində onun nəzarəti legitimlik qazanmışdı. 

Onun üzərinə böyük siyasi işlər düşdü. Karl öz dövlətinin onun 

sərhədlərindən kənarda da tanınmasını hərbi və diplomatik vasitələrlə yoluna 

qoyurdu. Qədim Roma imperiyasının qanuni varisi olan Bizans imperiyası ilə 

rəqabət aparırdı. 

Xristianlıq üçün onun ən böyük xidməti imperiyanın şimalında və şərqində 

olan bütpərəst tayfaları bu dinə keçirməsi idi. Sakson tayfaları zorla 

xristianlaşdırıldı. 

Böyük Karl həm də incəsənətin və elmlərin himayəçisi idi. Bu “Karolinq 

inqilabı” adlanır. Məşhur frankon akademiyası meydana gəldi. Bu, ilahiyyatçıların, 

tarixçilərin, şairlərin dərnəyi olmaqla, qədim latın kanonlarını həyata qaytarırdı. 

Karl xalq arasında savadlılığın yayılmasına böyük əhəmiyyət verirdi. Hər 

yerdə latın dilini, ədəbiyyatını, qrammatikanı, ilahiyyatı öyrədən məktəblər 

meydana çıxdı. O, vahid xristian roman-german mədəniyyət məkanı yaratmağa, 
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frank mühitində savadlılığı tətbiq etməyə can atırdı. O, xüsusilə göstəriş vermişdi 

ki, latın dili kimi, yazısı da unifikasiya edilsin. Heç də təsadüfi deyildir ki, Karlı 

Avropanın yaradıcısı adlandırırlar. Min il sonra imperator titulunu qəbul edən 

Napoleon da Böyük Karlın universal imperiyasının ənənəsini davam etdirmək 

istəyirdi. 

Frank cəmiyyətində ailə məsələlərinə də ciddi diqqət verilirdi. Burada nikah 

ailəni genişləndirmək üçün cavanların adından ata və ya əmi tərəfindən bağlanırdı. 

Arvadlar ərlərinə sədaqətli olmalı idilər. Qızın 15 yaşı olanda öz mühafizəçisinə 

ona ər seçməyə icazə verirdi. Stabil kəbin monoqamiya xarakterli olmaqla daimi 

idi. Bir sıra xüsusiyyətlərinə görə Karlın imperiyası əslində “Avropa krallığı” idi. 

İmperiyanın yaranması həm də başlıca olaraq onun daxilində əhalinin 

mədəni səviyyəsinin yüksəldilməsi sahəsində Karlın cəhdlərinin 

legitimləşdirilməsinə şərait yaradırdı. Karl hakimiyyətə gələndə Frank krallığının 

mədəni, inqilabi və qanun institutları müqayisəli qaydada götürdükdə, hələ də 

inkişaf etməmiş şəkildə qalırdı. Frank kralı, misal üçün, heç bir daimi iqamətgaha 

malik deyildi. Yayda bir tərəfə gedilirdi, axı həm də yay ayları hərbi kampaniyalar 

mövsümü hesab olunurdu. Qışda isə kral özünün imperial saraylarının birində 

məhkəmə prosesləri aparırdı. Axen isti bulaqlarına görə yaşlı monarxlara xoş 

gəlirdi. Karl isə orada indiyədək qalan saray kilsəsi tikdirdi. 

Karlın sarayı onun ailəsindən, şəxsi xidmətində olan keşişlərdən, bu, kral 

kapellası adlanırdı və müvəqqəti qulluqçulardan ibarət idi. Karl çalışırdı ki, onun 

sarayı səltənətin siyasətinin və inzibatçılığının intellektual mərkəzi olsun. Bu 

məqsədlə imperiyanın bütün guşələrindən, hətta xaricdən çox sayda görkəmli 

alimlər dəvət olunurdu. Onların daha məşhurları Eynhard və Alkuin idi. 

Axırıncıların və digər savadlı adamların köməyi ilə Karl saray kitabxanasını 

yaratmışdı, həmçinin gənc frank rıtsarlarının təhsil alması üçün saray 

akademiyasının əsasını qoymuşdu. 

Karlın ana dili köhnə yüksək german dili olsa da, frankların çoxunun 

danışdığı dil olan köhnə fransız dialektini də başa düşürdü. Yaşlı adam kimi o, özü 

də latın dilini və bir qədər yunan dilini öyrənmişdi. Ona ucadan kitablar 

oxuyurdular və həm də matematika və astronomiya biliklərinə yiyələnmişdi. 

Öz sarayı vasitəsilə Karl imperiyasını idarə edir və inzibatçılığı həyata 

keçirirdi. İldə ən azı bir və ya iki dəfə imperiyanın hər tərəfindən magistratlar və 

kübarlar baş məclisə toplaşırdılar. Karolinq imperiyasının unikal quruluşu ondan 

ibarət idi ki, heç kəs silahlı qüvvələr məclisi ilə, kübarlığın konstitusiya məclisi 

kimi kilsə sinodu arasında aydın xətt çəkə bilməzdi. Ədalət məsələləri, hərbi işlər 

və köməyə aid olan problemlər kübarlığın və ruhanilərin nümayəndələri tərəfindən 

eyni bir vaxtda müzakirə edilirdi. Onların hamısının üstündə isə Şarlemanın 

şəxsiyyəti dayanırdı. 

Karl müxtəlif xalqların və tayfaların ənənəvi hüquqlarına hörmətlə 

yanaşırdı. Kapitulyarilər (frank krallarının imzaladığı qanunlar və sərəncamlar) 

müəyyən dərəcədə tayfa hüquqlarına əlavə kimi xidmət edirdi, həm də ictimai və 

özəl həyatın ayrı-ayrı aspektlərini nizamlamaq üçün tətbiq olunurdu. 
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Karlın imperiyasının təşkili heç də nöqsanlardan və məhdudiyyətlərdən xali 

deyildi. Ancaq müxalifət hərəkatları barədə olduqca az məlumatlar vardır. Karlın 

varisi Luinin başçılığı altında hazırlanmış imperiyanın tarixi göstərir ki, ən 

görkəmli qabiliyyətlərə malik olan şəxsdən belə, siyasi sistem asılı olduqda, onun 

yoxa çıxması ilə hökmən bu sistem üçün iflas təhlükəsi yaranır. Artıq kralın 

sağlığında sahil regionları normanların hədələrinə məruz qaldı. Ölümündən xeyli 

əvvəl, 806-cı ildə Karl imperiyanı öz oğlanları arasında bölməyi planlaşdırırdı. İki 

böyük oğlu öldükdən sonra o, Lui Akvitaniyalını həmimperator və yeganə vəliəhd 

kimi taclandırdı. Bir neçə ay sonra, 814-cü ilin yanvarında Karl vəfat etdi. 

Germanların ya fransızların Şarlemanın həqiqi varisi olması barədəki 

mübahisə Orta əsrlərdən başlayaraq müasir dövrə qədər davam edir. Napoleon 

özünü Şarlemanın varisi adlandırırdı. İkinci Dünya müharibəsindən sonra “Qərbi” 

Avropanın birləşməsi barədəki müzakirələr onun modelini dirçəldirdi. Karl 

haqqında populyar əfsanələr və şeirlər meydana gəldi, onların zirvəsini “Roland 

haqqında nəğmə” epik poeması təşkil edir. Qay Yuli Sezarın adından kayzer, çar, 

qeysər titulları yarandığı kimi, Karlın adından slavyan dillərində - çex dilində 

“kral”, polyak dilində “krol”, rus dilində “korolğ” və sairə sözlər meydana 

gəlmişdir. 

Karlın sarayında yaşayan Eynhard Şarlemanın xarakterik cəhətlərini belə 

təsvir edir: “O, qeyri-adi hündürlükdə olan geniş və möhkəm bədənə, lakin yaxşı 

proporsiyaya malik idi. Onun sifəti dəyirmi idi, gözləri canlı, saçları gümüşü və sıx 

idi, üzü xoş və şən idi. Oturanda və ya duranda o, yaxşı təəssürat bağışlayırdı, 

baxmayaraq ki, o, yoğun bədənə malik idi, boynu gödək idi, qarnı bir qədər qabağa 

çıxırdı, lakin bədənin yaxşı proporsiyası bunu gizlədirdi. O, möhkəm addımlarla 

addımlayırdı. Özünü adi adam kimi aparırdı. Ucadan danışırdı. O, yaxşı sağlamlığa 

malik idi, ölümündən dörd il əvvəl qızdırmadan dəfələrlə əziyyət çəkmişdi. O, 

ölümünə yaxın bir ayağını çəkirdi”. 

Onun sarayındakı şairlərdən biri onu “rex pater Europae” – “Avropanın kral 

atası” adlandırmışdı. Həqiqətən də, heç kəs Avropa tarixinə Orta əsrlər ərzində 

onun kimi bir damğa vura bilməmişdi. 

Böyük fransız mütəfəkkiri Şarl Monteskye isə özünün “Qanunların ruhu 

haqqında” dahiyanə əsərində Böyük Karla xüsusilə yüksək qiymət verir, tərifli 

sözlər bir növ panegirika xarakteri daşısa da, həqiqətin heç də təhrif olunması kimi 

qəbul edilmir. Tomas Moru düşündüklərindən daha çox oxuduqları haqqında 

danışmağına görə tənqid edən Monteskye, bu nəhəng sima haqqında daha çox 

düşündüklərini danışsa da, obyektivlikdən azacıq da olsa uzaq qaçmır, axı onun 

qiyməti də başlıca olaraq oxuduqlarına, tədqiqatına əsaslanır. O, Böyük Karlı erkən 

orta əsrlərin qəhrəmanı və əfsanəvi şəxsiyyəti, həm də Qərbi Avropada ilk xristian 

dövlətinin yaradıcı hesab edir. Çünki Karl həqiqətən də xristian dəyərlərinə 

əsaslanan dövlət qurmağa səmimi qaydada cəhd etmişdi. İcma adətləri əsasında 

deyil, həqiqət ruhunda qanunlar təsis etmişdi. O, hesab edirdi ki, dövlətin 

möhkəmliyi, tabeliyə əsaslanan hakimiyyətin gücündən asılı olduğu kimi, həm də 

təbəələrin sədaqətindən, onların etimadından və məhəbbətindən asılıdır. Əgər 
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gələcək hökmdarlar da Böyük Karldan nümunə götürsəydilər, onda xalqların 

həyatı, heç şübhəsiz, xoşbəxtlik naxışları ilə bəzənərdi. 

Böyük Karl savadsız olmasına baxmayaraq, bütün ömrü boyu maarifi inkişaf 

etdirdi, bunun üçün monastırlar yanında çox sayda məktəblər açmışdı, Akademiya 

yaratmışdı. Akademiyaya isə bütün dünyadan alimləri cəlb etmişdi və özü onun 

iclaslarına sədrlik edirdi. 

Karlın təşəbbüsü ilə Bibliyanın səhih mətni tərtib edilmişdi. Monarx qədim 

german rəvayətlərini və nəğmələrini yığırdı, alimlərə tapşırıq vermişdi ki, özünün 

doğma frank dilinin qrammatikasını işləyib hazırlasınlar. Bu sübut edir ki, Karl 

özünü german kimi hiss edirdi, nə öz xalqını, nə də şəxsən özünü latınlaşdırmağa 

cəhd etmirdi. Onun sarayı german üslubunda qurulmuşdu, boş vaxtını ova və ya 

kitab oxunmasını dinləməyə sərf edirdi. Sarayın ağasının fərdi sadəliyi və 

mötədilliyi şəraitində onun ətrafında bir qədər kobud dəbdəbə mövcud idi. 

Onun hökmranlıq dövrünü bəzən “Karolinq dirçəlişi” adlandırırlar, bu xaosa 

deyil, qaydalara, parçalanmağa deyil, birliyə xidmət nümunəsi idi. Məhz bu 

xüsusiyyətlər krala hakimiyyət verir. Böyük bir imperiyanı vahid bir dövlət kimi 

birləşdirən Şarlemandan fərqli olaraq, sonrakı bəzi dövlət başçıları öz 

hakimiyyətlərini qoruyub saxlamaq üçün idarə etdikləri xalqı parçalamaqdan, onun 

bütövlüyünü qorxulu təhlükə altına salmaqdan da çəkinməyərək, əslində 

dövlətçiliyə zərbə vururdular. Tayfalara, klanlara arxalanan hakimiyyətin 

dayaqlarının puçluğunu XXI əsrin əvvəllərində baş verən “ərəb baharı” prosesi 

açıq şəkildə göstərdi. 

Böyük Karl öz hakimiyyətini dövlətin bütün ərazilərinə yaymışdı, axı bu 

feodalizm dövründə görünməmiş iş, inqilabi xarakter daşıyan bir hadisə idi. Çünki 

feodalizm əslində mərkəzi hakimiyyətin iflasından xəbər verirdi, feodallar krallarla 

hesablaşmır, onları ələ salırdılar. Orta əsrlər Fransasında bir qraf guya krala təzim 

edirmiş kimi əyiləndə, onu qılçalarından tutub yıxmış, monarxı istehza obyektinə 

çevirmişdi. Karl isə Avropada sonralar da davam edən prosesin əksinə nəhəng 

dövlətinin parçalanmasına yol verməmiş, idarəçiliyi təkmilləşdirmək üçün 

hakimiyyətin pilləli qaydada bölünməsini tətbiq etmişdi. 

Bütün əməllərinə görə Böyük Karl tarixdə ən görkəmli hökmdarlardan biri 

hesab olunur. Təkcə Qərbdə Roma imperiyasını yenidən qurması ona tarixin ən 

böyük şəxsiyyətlərindən ibarət, o qədər də böyük olmayan qalereyaya tam əsasla 

daxil olmaq hüququ verir. Taxt-tacda olmasının sonunda Böyük Karlın 

hakimiyyəti bütün Mərkəzi və Qərbi Avropaya – Şimal dənizindən Aralıq dənizinə 

qədər, Atlantik okeanından Adriatik dənizinin şərq tərəflərinə qədər yayıldı.  

Qocalıq əsri olan Orta əsrlər termini humanistlər tərəfindən 1500-cü ilə 

yaxın leksikaya daxil edilmişdi. Qədim Yunanıstanda və Qədim Romada vətəndaş 

ləyaqətləri inkişaf edirdi, zəka və mədəniyyət ağalıq edirdi, sonralar isə 

barbarlığın, cəhalətin və ümumi tənəzzülün uzun dövrü başlandı. Humanistlər antik 

dövrün dəyərlərini bərpa etməyə çalışırdılar və ona görə də tarixçilər onların 

dövrünü İntibah epoxası adlandırırlar. Elmdə humanistlərdən gələn bir adət üzrə 

476-cı ildə Romanın süqutu və Qərbi Roma imperiyası ərazisində barbar 

krallıqlarının yaranması Orta əsrlərin başlanğıcı kimi qəbul edilmişdir. 
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Böyük Karla isə məhz bu dövrdə, 800-cü ildə Qərbi Avropanı imperiyada 

birləşdirmək müyəssər oldu, ona görə də romalılar onu “Ave, Sezar!” deyə 

salamlayırdılar. Təsadüfi deyil ki, Karlı Avropanın yaradıcısı sayırlar. Məsələnin 

mahiyyətinə nüfuz etdikdə bu ideya heç də həqiqətdən uzaq deyildir. Böyük Karlın 

dövründə Avropa vahid məkana çevrildi, ona qədər və ondan sonra Avropa heç 

vaxt belə birləşmiş olmamışdı. Bu nöqteyi-nəzərdən Karlın Avropasını müasir 

Avropanın prelyudiyası saymaq olar. 

Böyük Karl heç də təkcə istedadlı hərbi xadim deyildi, həm də parlaq 

inzibatçı idi. O, heyran edici bir səmərəliliklə nəhəng, həm də mürəkkəb quruluşlu 

krallığı bacarıqla idarə edirdi. O, çox sayda iqtisadi və aqrar islahatlar aparmışdı, 

təhsilə himayəçilik edirdi. O, həyatın bütün tərəflərinə - həm dini, həm də dünyəvi 

tərəfinə hakimiyyəti öz əlində cəmləşdirmişdi. Lakin bu heç də tarixdə sonralar 

meydana gələn totalitar quruluş deyildi. 

Plutarxın yazdığına görə, bir dəfə hansısa pers Sparta çarı Lisandrdan 

soruşdu ki, hansı dövlət idarəçiliyi ona başqalarından daha xoş gəlir. O, buna elə 

cavab verdi: “O quruluş ki, ləyaqətli adamlara da, əclaflara da yalnız onların layiq 

olduqları payı verir”. Belə prinsip məhz Karlın idarəçiliyinə də xas idi. 

Böyük Karl daim qələbələrə sahib olmurdu, onun ordusu İspaniyada özünə 

dəyən zərbəni də dadmalı olmuşdu. “Roland haqqında nəğmə” adlı orta əsr frank 

eposu üçün bu epizod mənbə rolunu oynamışdı, sonralar isə ondan bütöv əhvalatlar 

sikli meydana gəlmişdi. Yalnız uğurlu müharibələri ilə öyünə bilməyən bu 

hökmdar başqa sahədəki nailiyyətləri ilə fəxr edə bilərdi. O, dövlət quruluşunun 

yaxşılaşdırılması üçün ən kiçik detallara da nüfuz edir, səltənətinin maddi və 

mənəvi inkişafına fasilə, yorulmaq bilməyən bir qayğı ilə yanaşırdı. 

Karl kənd təsərrüfatına xüsusi diqqət verirdi. Onun göstərişi ilə bataqlıqlar 

qurudulur, əlavə əkin sahələri əldə etmək üçün meşələr qırılırdı. O, həm də çox 

sayda şəhərlər və monastırlar salmışdı. Lakin bütün bu nəhəng işlər heç də uzun 

müddət yaşamadı. Onun ölümündən heç üç onillik keçməmiş imperiya Verden 

müqaviləsi əsasında parçalandı. Nəhəng dövlətin yaradılması federalizasiya 

prosesinə rəvac vermişdi, bu isə gələcək labüd parçalanmaya aparıb çıxarmalı idi. 

Karl tarixin aləti və ya onun yaradıcısı idimi? Müasirləri onu lazımınca 

anlamırdılar, yaxın varisləri barədə isə onun bəxti gətirmədi. Hər şey onun 

dühasının gücü  ilə birləşmişdi. İmperiya öz başçısının böyüklüyü üzərində 

dayanırdı. Karl böyük hökmdar idi, ancaq daha böyük insan idi. Öz uşaqları – 

birinci təbəələri onun hakimiyyət aləti, krala tabe olmaq nümunəsi idilər. O, gözəl 

qərarlar verirdi, daha vacib olanı isə onların icra edilməsinə adamları məcbur 

edirdi. Onun dühası imperiyanın bütün hissələrinə nüfuz edirdi. Hökmdarın bu 

qanunlarında onun ehtiyatlılıq ruhu hiss olunur. O, cəzalandırmağı bacarsa da, 

daha çox bağışlamağa üstünlük verirdi. Geniş niyyətlər insanı kimi o, bunları 

böyük sadəliklə həyata keçirirdi. Heç kəs böyük işləri onun kimi belə asan, çətin 

işləri belə tezliklə görmək qabiliyyətinə malik ola bilməzdi. O, daim öz geniş 

imperiyasını gəzirdi, nə ilə qarşılaşırdısa, onların hamısına xüsusi diqqət göstərirdi. 

Hər tərəfdə işlər meydana çıxırdı və onları o, başa çatdırırdı. 
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Heç bir hökmdar onun kimi təhlükələrə məhəl qoymamağı bacarmazdı və 

heç kəs onlardan belə asanlıqla qaça bilməzdi. Bu, birinci növbədə sui-qəsdlərə aid 

idi. Bu təəccüblü hökmdar həddən artıq mülayim idi, yumşaq xarakteri ilə seçilirdi. 

Ünsiyyətdə olduqca sadə idi və öz saray adamlarının məclisini sevirdi. 

O, öz məsariflərində, vəsait xərcləməkdə qəribə bir qaydaya riayət edirdi və 

öz əmlakını ağılla, diqqətli və haqq-hesab aparmaqla idarə edirdi. Hər bir ailə 

başçısı onun qanunlarından öyrənə bilərdi. O, dövləti idarə etdiyi kimi öz evini, 

təsərrüfatını yaxşı qaydada idarə edə bilirdi. Kapitulyarilərində onun öz sərvətini 

necə qazanmasının təmiz və halal mənbələri görünürdü. Bircə nümunəni 

göstərmək kifayətdir ki, o, nə qədər qənaətcil və yalnız halal gəlirə can atan imiş. 

O, göstəriş vermişdi ki, öz malikanələrindəki quş həyətlərindən yığılan yumurtaları 

və öz bağlarından çalınan artıq otu satsınlar. Bundan əlavə o, müharibə vaxtı 

götürdüyü bütün saysız-hesabsız qənimətləri öz xalqları arasında bölürdü. Yəqin 

ki, mübaliğəsiz demək olar ki, müasir dünyanın inkişaf etmiş xalqı da özünün belə 

bir dövlət başçısının olmasını arzu edərdi. Mənəviyyat və əxlaq qəbiristanlığına 

çevrilən ölkələrdə isə bu arzu, heç şübhəsiz, daha güclü olmaqla, daha gur 

səslənərdi. 

Unutmaq olmaz ki, Böyük Karl Avropa tarixini şərəfləndirən simvollardan 

birinə çevrilmişdir. İkonanın gücünü qiymətləndirməmək heç vaxt məqbul 

sayılmamalıdır.  

Səlahəddin 

Həyada bir şey çox qiymətlidir – həqiqəti qoruyub saxlamaq və ədalətli 

hərəkət etmək. 

Mark Avreli 

Sparta çarı Agesilay öləndə öz silahdaşlarına tapşırdı ki, onun şərəfinə 

abidələr ucaltmasınlar. O dedi: “Əgər mən nəsə yaxşı iş görmüşəmsə, bu mənə 

abidə olacaqdır, əgər görməmişəmsə, yazıq peşə ustalarının heç nəyə yaramayan 

məmulatları olan dünyanın bütün heykəlləri mənə kömək etməyəcəkdir. 

Plutarx 

Misirin, Suriyanın, Yəmənin və Fələstinin orta əsr sultanı, Əyyubi 

sülaləsinin banisi olan Səlahəddin bütün dövrlərin ən məşhur müsəlman qəhrəmanı 

hesab olunur. Şərqdə o, müdrik hökmdar rəmzinə çevrilməklə yanaşı, Qərbdə 

Üçüncü Səlib yürüşü ərzində  rıtsarların düşməni olan əfsanəvi şəxsiyyət 

səviyyəsinə yüksəlmişdi. Səlahəddinin şöhrəti həqiqi idi, baxmayaraq ki, bəzən 

dramatik olmaqdan da uzaq deyildi. 

O, 1137-ci ildə Mesopotamiyadakı Tikritdə, tanınmış kürd ailəsində anadan 

olmuşdu. O, anadan olan gecə atası ailəsini yığıb Aleppoya köçdü, burada Şimali 

Suriyanın qüdrətli türk valiliyində xidmət etməyə başladı. Baalbekdə və Dəməşqdə 

böyüyən Səlahəddin, adına əlavə olunan Yusif ibn-Əyyub kimi tanınmaqla, başqa 

gənclərdən o qədər də fərqlənmirdi, hərbi məşqlərdən daha çox dini biliklərə 

böyük maraq göstərirdi. 

Onun rəsmi karyerası əmisi Əsədəddin Şirkünün qərargahına daxil olmaqla 

başladı, o, əmir Nurəddinin yanında mühüm hərbi xadim idi. Şirkünün ölümündən 

sonra Səlahəddin 31 yaşında Suriya qoşunlarının komandanı və Misirin vəziri təyin 
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edildi. Onun hakimiyyətə nisbətən sürətlə qalxmasında kürd nəslinə məxsus olan 

klan nepotizminin rolu ilə yanaşı, onun meydana çıxan istedadları da az rol 

oynamamışdı. Misirin vəziri kimi o, məlik (kral) tituluna yiyələnmişdi, 

baxmayaraq ki, o, əsasən sultan kimi tanınırdı. 

Onun mövqeyi Fatimilər sülaləsinin şiə xəlifətini ləğv edib Misiri yenidən 

sünni təriqətinə dönməsini elan etməsi ilə daha da möhkəmləndi və nəticədə 

onların vahid hökmdarı oldu. O, bir müddət nəzəri olaraq Nurəddinin vassalı 

olmasına baxmayaraq, bu tabelik 1174-cü ildə Suriya əmirinin vəfatı ilə başa çatdı. 

Misirdəki varlı kənd təsərrüfatı mülkiyyətindən istifadə etməklə, kiçik, lakin sərt 

qaydadakı nizamlı ordu ilə Suriyaya daxil olub, keçmiş süzereninin gənc oğlunun 

xeyrinə regentliyi tələb etdi. Lakin tezliklə o, bu iddiadan əl çəkdi və iki il ərzində 

Suriyanın, Şimali Mesopotamiyanın, Fələstinin və Misirin bütün torpaqlarını 

birləşdirməyə çalışdı. Hərbi gücdən sürətlə və qəti şəkildə istifadə etmək zərurəti 

yarandıqda, o, bunu ağıllı diplomatiyaya arxalanmaqla başa çatdırdı. Alicənab və 

ləyaqətli adam kimi onun nüfuzu tədricən böyüdü, həm də qüdrətli hökmdar kimi, 

o, heç də iddialardan, volyuntarizmdən və qəddarlıqdan xali deyildi. 

Səlahəddinin hər bir hərəkəti özünü cihad ideyasına həsr etməkdən 

ilhamlanırdı, bu, xristian səlibinin müsəlman ekvivalenti idi. Müsəlman dini 

institutlarının böyüməsini, genişlənməsini alqışlamaq onun siyasətinin mühüm 

hissəsi idi. O, müsəlman alimlərinə və moizəçilərinə himayəçilik göstərirdi, 

onlardan istifadə etmək üçün mədrəsələr və məscidlər yaradırdı. Mənəvi inkişaf 

yolu ilə, bu, onun həyat tərzinin həqiqi bir hissəsi idi, o, çalışırdı ki, öz səltənətində 

eyni çalışqanlıq və entuziazm yaratsın. Axı belə yararlılığı müsəlmanların ilk nəsli 

beş əsr əvvəl, məlum dünyanın yarısını işğal edəndə sübuta yetirmişdi.  

Səlahəddin həmçinin hərbi tarazlığı öz xeyrinə dəyişdi – çox saydakı idarə 

olunmayan qüvvələri birləşdirməklə və nizama salmaqla ordunu gücləndirdi. Lakin 

bu vaxt yeni və yaxşılaşdırılmış üsullardan istifadə etməyə lüzum duymadı. 

Nəhayət, 1187-ci ildə o, latın səlib kralları ilə mübarizəyə öz tam gücünü sərf etdi. 

Bu vaxt onun orduları rəqiblərininki ilə bərabər vəziyyətdə idi. 4 iyun 1187-ci ildə 

öz hərbi düşüncəsinin köməyi ilə, düşmənlərinin bəzilərində isə belə bir fenomenal 

qabiliyyətin olmaması üzündən Səlahəddin Şimali Fələstində Tiberiya 

yaxınlığındakı Xittində səlibçilərin taqətdən düşmüş və susuzluqdan yanan 

ordusunu tələyə salıb, bir zərbə ilə onu darmadağın etdi.  

Nazaretdən bir az aralıda yerləşən Xittin təpəsi yaxınlığındakı döyüşdə 

götürülən əsirlərin sayı o qədər çox idi ki, onların əl-qolunu sarımaq üçün bütün 

çadırların kəndirləri də kifayət etmirdi. Əsirlərin çoxluğuna görə qul bazarında bir 

səlibçini bir cüt ayaqqabıya almaq olurdu. Əlamətdar hal odur ki, Səlahəddin, 

demək olar ki, bütün əsirlərə aman verdi. Yalnız 200 nəfər tampliyer və hospitalyer 

rıtsarı islamın qəddar düşmənləri olduqlarına görə edam edildi. 

Yerusəlim kralı da əsir düşmüşdü və Səlahəddinin qarşısında dayanmalı 

oldu. O, kralı xoş qaydada qarşıladı, ona soyuq şərbət içirtdi. Lakin kral qədəhi 

Arnauta vermək istəyəndə Səlahəddin onun hərəkətini bu sözlərlə dayandırdı: 

“Ona göstərilən xeyirxahlığı unudan riyakara və xainə mənim alacığımda su və 

qida yoxdur”. Sonra o, Arnauta islama keçməyi təklif etdi, təklif rədd olunduqda o, 
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xain saydığı adama aman vermədi və Səlahəddinin döyüşçüləri onun boynunu 

vurdular. 

Təkcə bu döyüşdə səlibçilərin itkisi o qədər ağır idi ki, müsəlmanlar tezliklə 

bütün Yerusəlim krallığını və digər əraziləri viran qoymağa qadir oldular. Üç ayın 

ərzində Askelon (İsraildəki indiki Aşkelon) işğal edildi. Lakin onun nailiyyətinin 

tacı – daha dağıdıcı zərbə bütün səlib hərəkatının 2 noyabr 1187-ci ildə 

müsəlmanların və xristianların hər ikisi üçün müqəddəs sayılan Yerusəlimin 88 il 

ərzində frankların əlində qaldıqdan sonra Səlahəddin ordusuna təslim olması idi.  

Səlahəddin sultan taxtında oturub Yerusəlimin dərdə qərq olmuş xristian 

sakinlərinin onun yanından necə keçib getdiklərini seyr edirdi. Onlar hər şeylərini 

atıb özləri ilə ağır xəstə olanları və yaralıları götürmüşdülər. Səlahəddin bir 

alicənablıq coşğunluğu ilə hospitalyer rıtsarlara şəhərdə qalmağa icazə verdi ki, 

xəstə olduqlarına görə şəhərdən çıxa bilməyənlərə onlar qulluq etsinlər. 

Xristianların əksəriyyəti müəyyən məbləğdə pul vermək yolu ilə köləlikdən azad 

olundu. Beləliklə, Birinci Yerusəlim krallığı bu qaydada məhv edildi. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, səlibçilər buna qədər Yerusəlimi tutanda, 

onlar şəhərdə qəddarcasına bir “qəssabxana” düzəltmişdilər: heç nəyə məhəl 

qoymadan bütün dinc müsəlmanları qılıncdan keçirmişdilər. 

Səlahəddin cəngavər vicdanının, igidliyin, öz sözünə sədaqətliliyin, 

həmçinin ədalətin, alicənablığın və əliaçıqlığın nümunəsinə çevrilmişdi. Qərb 

dünyası üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən o idi ki, Səlahəddin Yerusəlim kralı 

Qvido de Luzinyanı azadlığa buraxmışdı.  

Səlahəddin şəxsi cəsarəti ilə də fərqlənirdi, ən ağır döyüşlərdən də qorxmur, 

çəkinmirdi. Bu vaxt isə o, məqsədinə çatmışdı, Yerusəlimi xristianların əlindən 

almışdı. Şəhər xristianlar tərəfindən işğal ediləndə, onun sakinlərinin barbarcasına 

qırğını nəticəsində qan su yerinə axırdısa, müsəlmanların şəhəri yenidən özlərinə 

qaytarmaları sivilizasiyalanmış yaxşı bir inamla və Səlahəddinin, onun 

qoşunlarının ədəb-ərkanlı davranışı ilə əlamətdar olmaqla, şəhərin iki dəfə 

tutulması arasındakı kontrastı açıq şəkildə göstərdi. 

Onun gözlənilməz uğuru, 1189-cu ildə səlibçilərin işğallarının üç şəhərlə 

məhdudlaşmasına gətirib çıxardı. Çox güman ki, Səlahəddin onun Yerusəlimi işğal 

etməsinə Avropanın reaksiyasını qiymətləndirməmişdi, ona görə də xristianlar yeni 

səlib yürüşü çağırışı ilə çıxış etdilər. Üstəlik çox sayda böyük kübarlar və məşhur 

rıtsarların iştirak etdiyi bu səlib yürüşü həmçinin üç ölkənin krallarını mübarizəyə 

qoşdu. Bunlar Almaniya imperatoru Fridrix Barbarossa, İngiltərə kralı I Riçard 

Şirürəkli və Fransa kralı II Filip Avqust idi. Fridrix Barbarossa kiçik bir çayda 

çiməndə batdı və onun ordusu tezliklə parçalandı. Digərləri quruda ərazinin 

içərilərinə girəndə bədbəxtliklə üzləşdilər və nəticədə Filip vətənə döndü, Riçard 

isə ümidini itirib axırda Səlahəddinlə danışıb xristian zəvvarların üç il ərzində 

Yerusəlimə Sahibin qəbrinə sərbəst ziyarət etmək razılığını aldı.  

Yerusəlimə gəlməyə can atan bütün xristian zəvvarlara o, imtiyazlar və 

toxunulmazlıq qarantiyası verdi. Çünki Səlahəddinin düşüncəsinə görə Yerusəlim 

həqiqətən də Müqəddəs şəhər olduğundan, orada zorakılığa və qəddarlığa yer 

olmamalı idi. 
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Xristian cəhdlərinin ölçüsü və Səlahəddin barədə müasirlərinin aldığı 

təəssürat, nəcib və cəngavər bir düşmən kimi onun şöhrətinin üstünə əlavə olundu. 

Bu, hətta onun hərbi qələbələri ilə də heç vaxt müqayisə oluna bilməzdi. Axı onun 

qələbələri ilə yanaşı məğlubiyyətləri də olurdu. Lakin Səlahəddinin igidliyi, gücü 

və qəddarlığı barədə əfsanələr dolaşırdı.  

1191-ci ildə səlib ordusu Akranın divarları qarşısında sahilə çıxdı. Bu 

Yerusəlimə gedən yolda ən vacib qala idi. 1191-ci ilin iyununda Riçard Şirürəkli 

Yerusəlimə gedən yolda ən vacib qala olan Akra şəhərinin yaxınlığına gəlib çıxdı. 

Şəhər səlibçilərin mühasirəsində idi. O, mühasirədə olanlara kömək göstərməyə 

tələsən Səlahəddinin ordusunu qovdu, bundan sonra mühasirəni elə gücləndirdi ki, 

Akranın müsəlman qarnizonu iyunun 12-də Səlahəddinin razılığı olmadan təslim 

oldu. 

Akranın işğalı Suriyada müharibəni dayandıra bilərdi, lakin Səlahəddinin 

sülh şərtlərini vaxtında yerinə yetirməməsi Riçardı qəzəbləndirdi. O, 200 əsir 

müsəlmanın boynunun vurulmasını əmr etdi. Sonra Riçard sahildəki digər qalaları 

da aldı və Askelona və Yaffaya sahib oldu.  

Riçardın Askelona yürüşü vaxtı Arsufdakı böyük qələbədə Səlahəddin 

qoşunları 7 min adam itirdi, qalanları isə qaçmağa üz tutdu. Həmin hadisədən 

sonra Səlahəddin Riçardla açıq döyüşə girməkdən çəkinirdi. 

Riçard taktikada çox güclü idi, strateq kimi isə Səlahəddin ondan üstün idi. 

Səlahəddin geri çəkiləndə yanmış torpaq taktikasını tətbiq edirdi - əkinləri, 

otlaqları məhv edir, su quyularını zəhərləyirdi. Suyun qıtlığı, atlar üçün yemin 

olmaması və səlibçilərin çox millətli ordusunun sıralarında narazılığın artması 

Riçardı belə bir nəticəyə gəlməyə məcbur etdi ki, bütün qoşunlarının praktiki 

olaraq məhvinə risq etmək istəmirsə, Yerusəlimi mühasirəyə almaq iqtidarında 

olmayacaqdır. Ona görə də o, 1192-ci ildə Yerusəlimi tutmaqdan imtina etdi və 

Askelonu idarə etməyə başladı. 

Sülh müharibəsi barədə danışıqlar göstərdi ki, Səlahəddin artıq vəziyyətin 

ağasıdır. 

Askelon da dağıdıldı. Yerusəlim krallığının məhvinin səbəbi isə, heç 

şübhəsiz, islam Şərqinin birliyi oldu.  

Səlib yürüşü uzun çəkdi və taqətdən salan oldu, yürüş əslində əsasən I 

Riçard Şirürəklinin impulsiv hərbi dühasına əsaslanmışdı. Lakin o, demək olar ki, 

heç nəyə nail ola bilmədi. Feodalların  topladığı hazırlıqsız və yorulmuş 

döyüşçülər hər il yalnız məhdud mövsümdə vuruşurdular. Səlibçilər Levant 

sahilində azacıq əraziləri tuta bildilər, 1192-ci ildə kral Riçard üzüb Şərqi tərk 

etdikdə döyüş başa çatmışdı. Səlahəddin öz paytaxtı Dəməşqə qayıtdı və fasiləsiz 

olaraq vaxtını yəhər üstündə keçirməsi onu xəstələndirmişdi və 4 mart 1193-cü ildə 

o, vəfat etdi. 

Qohumları artıq imperiyanı hissələrə parçalamağa hazır olanda, onun 

dostlarına məlum oldu ki, müsəlman dünyasında ən qüdrətli və ən alicənab 

hökmdar olan bu adam öz qəbrinin haqqını ödəmək üçün kifayət qədər pul 

qoymadan dünyadan köçmüşdür. Böyük filosof Mark Avreli demişdi: “Ölüm 

bizim hamımıza gülümsənirsə, yalnız ən igidlər ona cavabında gülümsənə bilirlər”. 
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Səlahəddini məhz belə igidlər sırasına daxil etmək olardı, çünki o, həmişə 

qarşıdakı ölümün üzünə dik baxırdı.  

Qəhrəman olmaq, həm də hər şeydən güclü olan taleyə qarşı vuruşmaq 

deməkdir. Məhz belə dövrlərdə yüksək şəxsiyyətlər yaranır və onlar dünyanın ən 

azı müəyyən hissəsinin taleyini həll etməyə qadir olurlar. Onlar əbədi ulduzlar 

kimi unutqanlıq gecələrində də daim işıq saçırlar.  

Səlahəddin gözəl xarakterə malik idi, xristianlar və müsəlmanlar arasında əsl 

cəngavər kimi şöhrət tapmışdı. Onun alicənablığı Riçarda etdiyi güzəştlərdə və 

əsirlərə münasibətində öz əksini tapırdı. Səlahəddin qeyri-adi dərəcədə xoş 

xasiyyətli insan idi, billur təmizliyə malik idi. O, heç vaxt ruhdan düşmürdü, 

qadınlara, bütün zəif insanlara münasibətində əsl xeyirxahlıq nümunəsi göstərirdi, 

uşaqları çox sevirdi. 

Onun uğurlarının mənbəyi hər şeydən əvvəl onun şəxsiyyətində qərar 

tutmuşdu. O, islam ölkələrini işğalçı səlibçilərə qarşı mübarizə üçün birləşdirmişdi. 

Lakin onun da zəif cəhətləri var idi, taktikada güclü deyildi, həm də onun ordusu 

muzdlulardan ibarət idi. Özü deyirdi ki, “mən onu öz ardımca aparmasam və hər an 

ona nəzarət etməsəm, mənim ordum heç nəyə yaramır”. 

Səlahəddin Şərqin tarixində fateh kimi qaldı, o, Qərbin müdaxiləsini 

dayandırdı və islamın gücünü Qərbə qarşı yönəltdi. O, ram olmayan bu qüvvələri 

bir andaca birləşdirməyi bacaran qəhrəman idi. Nəhayət, o, islamın yüksək 

ideallarını və ləyaqətlərini öz şəxsiyyətində təcəssüm etdirən bir müqəddəs idi. 

Döyüşdə ilk “güc sınaqları”, həm də məğlubiyyətlər Səlahəddinə göstərdi ki, 

səlibçilərlə bacarmaq o qədər də asan məsələ deyildir. Hərbi əməliyyatlarla qələbə 

çalmaq mümkün olmayacaqdır. Bu vaxt Sultana Səlahəddinin iqtisadi dühası 

köməyə gəldi. O, səlibçilərə qarşı iqtisadi müharibə aparmağı qət etdi. Həmin 

vaxtlarda Avropa rıtsarları ədviyyat ticarətindən böyük fayda götürürdülər. 

Ədviyyatın daşındığı yolun baş mərhələsi olan Aralıq dənizi ilə aparılan ticarətə 

bütünlüklə italyan şəhər-dövlətləri nəzarət edirdi. Qırmızı dəniz və karvanların 

getdiyi quru yollar isə Səlahəddinin əlinə keçmişdi. Bundan sonra Avropa feodal 

qəsrləri ədviyyat ticarətində demək olar ki, bütün gəlirlərini itirdilər. İqtisadi 

müharibə hərbi və diplomatik zəfərə də yol açdı və Səlahəddinin müdrikliyini 

göstərdi. 

 

Xristofor Kolumb 

Calamatias virtutis occasio (lat.) – Bədbəxtlik igidlik üçün səbəb rolunu 

oynayır. 

Seneka 

Azad o adamdır ki, yalanı səmimi qaydada həqiət kimi qəbul edir. 

Epiktet 

Yeni  Dünyanı kəşf edən Xristofor Kolumb (ispan dilində Kristobal Kolon) 

bütün dövrlərin ən böyük dənizçilərindən, səyyahlarından biri olmuşdur, lakin 

İspaniyaya məxsus olduğunu iddia etdiyi Qərbi İndiyalardakı despotik və şıltaq 

inzibatçılığı özü haqqındakı müsbət rəyin bir qədər dəyişilməsi ilə nəticələndi. 

Kolumb dəqiq məlum olan səyahətçilərdən biridir ki, Atlantik okeanı şimal 
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yarımkürəsində üzüb keçmiş və ilk avropalıdır ki, Karib dənizinə gedib çıxmışdır. 

O, Cənubi və Mərkəzi Amerikanın başlanğıcını qoymuşdu. Çox sayda adaları kəşf 

etmişdi. Onun qeyri-adi və yüksək təxəyyüllü ağlı yüksək köklənmiş və avtokratik 

xarakteri ilə birləşməklə, onu azmaq yoluna yönəltdi, əvvəlcə ona şöhrət və var-

dövlət gətirsə də, lakin sonradan taleyinin faciəli qaydada dəyişilməsinə səbəb 

oldu, onun Yeni Dünyaya axırıncı səfərindən bu dəniz-okean dənizlərinin admiralı 

və İndiyaların vitse-kralı qandalda qayıtdı. Ömrünün bir hissəsindəki şərəf və 

böyük mülkiyyət qazanmaq üçün ürək ağrıdan cəhdləri onu çaşdırmışdı. 

O, italyan liman şəhəri olan Genuyada yaşayan toxucu kişinin oğlu idi. 

Onun anadanolma tarixi dəqiq bilinmir, güman edilir ki, 1451-ci ildə anadan 

olmuşdur. Belə hesab edilir ki, ilk olaraq atasının sənəti üzrə işləmiş, 14 yaşı 

olanda dənizdə üzməyə yollanmışdı. Yəqin ki, o, 1472-73-cü illərdə dəniz 

quldurunun xidmətində olmuşdu, sonrakı ili isə yunan adası Kosda yaşamışdı. 

Müqəddəs Vinsent burnu döyüşündə iştirak etdikdə onun olduğu gəmi yanmış, 

avarların köməyi ilə o, üzüb Portuqaliya sahilinə çıxmışdı. Genuyaya qarşı 

Portuqaliyanın tərəfində vuruşması onun vətənpərvər olmamasından xəbər verir. 

O, bir daha heç vaxt Genuyaya qayıtmadı, hətta qardaşlarına məktublarını da 

italyanca yazmırdı, yalnız ispan dilində yazmağa üstünlük verirdi. Qardaşları da 

özlərini ispan dili qaydasında Kolon adlandırırdı (onun italyanca soyadını bildirən 

colombo sözü “göyərçin” deməkdir). Bu faktlar göstərir ki, Kolumb Genuyada 

məskunlaşmış ispan-yəhudi ailəsindən idi. 

Kolumb Amerikanı astronomiyadan çox peyğəmbərə möhkəm inanmağına 

görə kəşf etmişdi. O, 1502-ci ildə kral Ferdinand və kraliça İzabellaya yazırdı ki, 

(bu ər-arvad rüşeym halında olan mərkəzləşmiş İspaniyanın – Araqon və 

Kastiliyanın həmhökmdarları idilər), “İndiyalara səfəri icra edəndə nə 

matematikadan, nə də xəritələrdən istifadə etməmişdim. Yalnız İsayyanın 

(peyğəmbər) sözlərini bütünlüklə yerinə yetirmişdim”. O, Bibliyadakı İsayyaya aid 

11:10-12 (ayələrində) abzaslarında ifadə olunan fikri nəzərdə tuturdu. Axı onun 

həyatı dramatik səhnələrlə zəngin idi. Gəmi qəzasından fövqəltəbii qaydada xilas 

olub Portuqaliyaya gəlməsi də, sonra baş verən hadisələr də qəribəlikdən xali 

deyildi. 

Belə güman edirlər ki, hələ 1474-cü ildə astronom və coğrafiyaşünas Paolo 

Toskanelli ona məktubunda yazmışdı ki, onun rəyinə əməl edib, əgər qərbə tərəf 

üzülsə, dəniz yolu ilə Hindistana daha qısa müddətdə çatmaq mümkündür. Elə o 

vaxtlar Kolumb Hindistana səyahət etmək barədəki öz layihəsi barədə fikirləşməyə 

başlamışdı. 

Portuqaliya o vaxt məlum olan dünyanın qərb qurtaracağı idi, Lissabon isə 

(bu şəhər Odisseyin – Ulissin şərəfinə belə adlandırılmışdı, qədim yunan 

mifologiyasının macəraçı qəhrəmanının adını bütünlüklə doğruldurdu) yeni 

torpaqlar kəşf etməklə bağlı olan dənizçilərin mühüm görüş yeri idi. 

Portuqaliyalılar buradan üzüb Madeyranı kəşf etmişdilər, Afrikanın Atlantik 

okeanı sahillərinə gəlib çıxmışdılar. Şəhər həm də artıq incəsənət və elmlər üçün, 

xüsusən kosmoqrafiya və astronomiya üzrə mərkəz rolunu oynayırdı. Güman ki, 
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Xristofor da kiçik qardaşı Bartolomey ilə bura gəlib çıxmışdı. O, dənizə görə 

vətənini tərk etmişdi və kartoqrafçı kimi fəaliyyət göstərirdi. 

Şərqə çatmaq üçün qərb tərəfə üzmək, yuxarıda deyildiyi kimi, ilk dəfə 

florensiyalı bir kartoqrafın ağlına gəlmişdi. Portuqaliyada sahilə çıxdıqdan sonra 

Kolumb İspaniyaya üzmüşdü və bu səfəri vaxtı artıq Qərb yolu ilə “Kataya” (o 

vaxtlar Avropada Çini belə adlandırırdılar) üzmək barədə düşünmüşdü. Sonra o, 

Madeyra adalarında məskunlaşdıqda Cənubi Atlantikaya üzmək istəmişdi, bir ya 

iki dəfə Qızıl sahildəki Portuqaliya ticarət postuna səfər etmişdi. Burada o, şəkər 

qamışlarını və şam ağacının gövdəsini gördükdə qərb üfüqünün arxasında 

torpaqların mövcud olmasının bəzi işarələrinin mövcudluğunu güman etmişdi. 

Lissabona geri döndükdən sonra o, şərq barədəki yazıları, Marko Polonun 

sərgüzəştlərini oxudu. Baxmayaraq ki, o, Ptolomeyi öyrənmişdi – onun Asiyanın 

ölçüsü barədə yanlış nəzəriyyəsi Xristoforda möhkəm bir inam yaratdı ki, qərb 

tərəfə səyahət etməklə Asiyaya gedib çıxmaq olar. Apokrif (dinə görə qeyri-dəqiq 

olan) Bibliyası peyğəmbəri Ezdraya görə yer dəyirmidir. Qərbin qurtaracağı 

(İspaniya ilə) Şərqin qurtaracağı (“Hindistan”, başqa sözlə Asiya) arasındakı 

məsafə çox uzaqdır, lakin İspaniya ilə “Hindistan” arasındakı dəniz yolunun 

məsafəsi çox qısadır. Kolumb buna uyğun olaraq hesablamalar apardı. Bu 

hesablamalara görə “Hindistan” Kanar adalarından 6,3 min kilometr məsafədə 

olacaqdı. Doğrudan da bir qədər çox və ya az, bu məsafədə Amerika yerləşirdi. 

Bu sistem Kolumbun təxəyyülünü alovlandırdı və Qərb yolunun açılması 

üçün onu kəşflərə səslədi. O, yeni yolla köhnə torpaqlara çatmaq istəyirdi. Lakin 

onun cəhdləri əbəs idi.  

Hindistana getmək üçün Qərbə tərəf üzmək barədə müraciətini ilk dəfə 

1475-1480-ci illərdə etmişdi. O, bunu doğma Genuyasının hökumətinə və 

tacirlərinə ünvanlamışdı. 1483-cü ildə o, bu təklifi Portuqaliya kralı II Juana etsə 

də, monaxrdan rədd cavabı almışdı. 1485-ci ildə Kolumb öz oğlu Dieqo ilə birlikdə 

İspaniyaya gəldi. Bir il sonra o, öz layihəsi ilə hersoq Medina-Selini maraqlandıra 

bildi, o, isə öz növbəsində Kolumbu öz dayısı kardinal Mendosa ilə tanış etdi. 

Axırıncı isə katolik krallar olan Ferdinand və İzabella tərəfindən onun qəbul 

edilməsinə köməklik göstərdi. Kolumb eyni təkliflə 1488-ci ildə İngiltərə kralı VII 

Henriyə də müraciət etmişdi. 

1486-cı ildəki görüşdən sonra kraliça bu işi baş müsahibinə həvalə etdi. 

Görüşdə Kolumbun böyük səfərinə kraliça İzabella xüsusilə böyük maraq göstərdi 

və səyyah onu özünün himayəçisi hesab edirdi. 1504-cü ildə sonuncu səfərindən 

qayıtdıqda kraliçanın öldüyünü eşitdikdə çox məyus oldu, axı o, özünün əsl 

himayəçisini, onun kəşflərinə xüsusi qayğı göstərən bir tac sahibini itirmişdi. 

Monarxlar Kolumbun təkliflərini öyrənmək üçün “adamları və dənizçiləri” 

nəzərdən keçirməkdən ötəri xüsusi komissiya yaratdılar. Komissiya onu dörd il 

gözlətdi, bu da komissiyanın lazımınca baş çıxarmaması və üstəlik, onun 

üzvlərinin baxışlarının mühafizəkarlığı ilə əlaqədar idi. Dörd il ərzində Kolumb 

sarayın arxasınca bir şəhərdən digərinə keçirdi. Yalnız Salamanka universitetinin 

professorunun – tacın varisi Don Xuanın müəlliminin köməyi ilə saray 
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xəzinəsindən bir qədər pul aldı və 1489-cu ildə öz səyahəti üçün nəzərdə tutulan 

məbləği saraydan çıxarmağa nail oldu.  

Lakin sonrakı ili komissiya onun xeyrinə olmayan məruzə təqdim etdi. Kral 

və kraliça onu bütünlüklə rədd etməsələr də, Kolumb hiss edə bilərdi ki, bəlkə də 

onun İspaniyada qonaq olması sona çatır. 

Sonra Palosdakı gəmi sahibi Pintson onu partnyorluğa götürmək barədəki 

xahişini qəbul etdi. Səfərin xərci olduqca böyük idi. Ona rıtsar titulu verilməli və o, 

böyük admiral və vitse-kral təyin edilməli idi.  

1491-ci ildə Kolumbun Ferdinand və İzabella ilə görüşü təkrar şəkildə 

Sevilyada baş tutdu. Görüşün nəticəsi yenə də ürək açan deyildi. Bu vaxt tac 

sahiblərinin başı İspaniyada axırıncı müsəlman dövləti olan Qranada ilə 

müharibədə qarışmışdı. 1491-ci ildə Kolumb böyük maqnat, yüzə qədər ticarət 

gəmisinin sahibi Medina-Sidoniyaya müraciət etdi, lakin kömək barədə ondan da 

rədd cavabı aldı.  

1492-ci ildə güman ki, Fransaya və ya İngiltərəyə getmək istədi, lakin 

dostları kral və kraliçanı inandırdılar ki, mərhəmət göstərib onu yada salsınlar və 

bu vaxt onun bütün tələbləri müsbət qarşılandı. 

1492-ci ildə artıq Qranada məğlub edilmişdi. Təntənə sevincini yaşayan kral 

Kolumbun tələblərini “həddən artıq böyük və qəbul edilməyən hesab etdi”. Lakin 

ona qarşı ilk mərhəmətli addımı yenə də kraliça İzabella atdı. Kral əri ilə kraliçanın 

maliyyə işləri ayrılıqda aparıldığından, İzabella bu şansın nə Portuqaliyanın, nə də 

Fransanın əlinə düşməməsi üçün layihənin baş tutmasından ötəri hətta “mən öz 

daş-qaşlarımı girov qoya bilərəm” ehtimalından çəkinmədiyini də bildirmişdi. 

30 aprel 1492-ci ildə kral cütlüyü Kolumba “don” titulu (bu, onu zadəgan 

edirdi) verdilər və onu da bildirdilər ki, okeanın o tərəfinə səyahət layihəsi uğurlu 

olsa o, Dəniz-okean admiralı və kəşf etdiyi və ya ələ keçirdiyi torpaqların vitse-

kralı olacaqdır. 

Kolumba Martin Alonso Pintson çox kömək etdi. Səyahətə çıxan gəmilərdən 

biri – “Pinta” ona məxsus idi və onu öz hesabına səfərə hazırlamışdı. 

Nəhayət, 3 avqustda üç gəmidə - “Santa Mariya”, “Pinta” və “Ninya” adlı 

gəmilərdə Kolumbun komandası Palosdan üzməyə başladı. Doqquz gün sonra 

Kanar adalarına çatdılar və qərb tərəfə istiqamət götürdülər. Bütöv ay ərzində hava  

və əhval-ruhiyyə həm yaxşı, həm də pis tərəfə dəyişilirdi. 12 oktyabr 1492-ci ildə 

gecə yarısı o, “Pinta”nın burnundan torpağı gördü. Səhər şəfəqində bakirə gözəllik 

və təzə rəngli torpaq, tapdıqlarından şadlanan ispanlar qarşısında açıldı. İki 

kapitanla və ekspedisiyanı müşayiət edən qulluqçularla birlikdə Kolumb kral 

bayrağını sahilə çıxardı. O, bayrağı yerə sancdı və torpağı Ferdinand və İzabellanın 

mülkiyyəti elan etdi. Bu yer Baham adalarından “Quanaxani” adası idi, onu 

ispanlar San Salvador adlandırdılar. O, bu yeni torpaqların Şərqi Asiya – başqa 

sözlə, Yaponiyanın və ya Hindistanın ətrafı olduğunu hesab edirdi. Sonralar 

avropalılar bu yeni kəşf edilmiş əraziləri Vest-İndiya, hərfi mənada “Qərbi 

Hindistan” adlandırdılar. Bu Avropada uzun müddət Ost-İndiya və ya hərfi mənada 

“Şərqi Hindistan” adlandırılandan fərqləndirmək üçün belə söz birləşməsi 

işlədilirdi. 
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Gördüyü hər şey Kolumbu inandırırdı ki, o, xəritələrdə aşağı tərəfdə 

göstərilən “Şərqin qurtaracağındakı adalar” arasındadır. Yerli adamların burnunda 

qızıl nümunələrini görəndə, o, buranı tərk etdi ki, “bəlkə də Çipanqu (başqa sözlə 

Yaponiya) ətrafına gələ bilməyi” gerçəkləşdirməyə tələssin.  

Bir həftə ərzində o, ispan adları verdiyi gözəl adaların arasında var-gəl etdi, 

bu vaxt ümid edirdi ki, “Allah ona qızılın harada olduğunu göstərəcəkdir”. Ona 

sahib olmaq müasir dildə iqtisadi inkişaf adlana bilərdi. O, həm də quldarlıq 

barədə, çox sayda qul ələ keçirmək barədə fikirləşirdi. Hər yerdə xaç qaldırırdı. 

Hələ ekspedisiyanın təşkili barədə Kolumb Ferdinanda və İzabellaya 

müraciətində yazmışdı ki, o, Çipanquya üzmək istəyir, oradan Kataya, daha sonra 

isə oradan hər iki Hindistana getmək niyyətindədir. Katay – “Çin” demək idi, 

Çipanqu adı altında isə Yaponiya başa düşülürdü. Yaponiya barədə Marko Polo 

xatirələrində elə uydurmalar söyləmişdi ki, bu istənilən adamı ora yollanmağa 

həvəsləndirərdi. Guya ki, orada “evlərin daşı təmiz qızılla örtülmüşdür”. Beləliklə, 

Kolumb özünün ilk məqsədi kimi, çox vaxt deyildiyi tək heç də Hindistanı deyil, 

Yaponiyanı hesab etmişdi. 

Onun ada sakinləri ilə keçirdiyi “bal ayı” yeddi yerli məskunu zorla 

başqalarından ayırıb, götürməklə sona çatdı. Tuzemlər bu vaxt fikirləşməyə 

başladılar ki, ispanlar öz davranışlarına görə kanniballardan bir qədər az tiran 

xüsusiyyətlərinə malikdirlər. Kanniballar isə cənubdakı uzaq adalardan gəlib onları 

tutub aparır və yeyirdilər. Kolumbu inandırmışdılar ki, həmin kanniballar böyük 

bir xanın təbəələridir. Bu “fakt” onu inandırmışdı ki, ada sakinlərinin Kuba kimi 

xatırladıqları həmin böyük ada Çipanqunun özüdür. O, bir nəfər ispanı göndərdi ki, 

həmin xanla danışıqlar aparsın. 

Lakin elçi nə xanı, nə də qızıl mədənini tapa bilmədi. Lakin Kolumb böyük 

sərvət mənbəyi olan tütünü kəşf etdi. San-Salvador adasında yerli sakinlər olan 

aravaklar ona “quru yarpaqları” – tütünü hədiyyə verdilər. Bu adamların 

bəzilərində qızıl qırıqları görəndə, Kolumb qiymətli metalın mənşəyini öyrənməyə 

can atdı. Cənuba tərəf hərəkət edərək Baham adalarının tərkibinə daxil olan yeni 

adaları kəşf etdi. Onların sakinlərindən də Kuba barədə bəzi şeylər öyrəndilər. 

Sonra onlar Kubaya gəlib çıxdılar. Lakin burada onlar nə qızıl, nə ədviyyat, nə də 

heç bir iri şəhər tapmadılar. 

Donanma yenə üzməyə başladı, güclü şərq küləyi nəticəsində “Pinta” gəmisi 

yoxa çıxdı. Kolumb isə qorxurdu ki, “Pinta” gəmisində üzən Pintson qızıl 

mədənini kəşf edə və beləliklə, şöhrəti onun əlindən qopara bilər. İtmiş gəminin 

kapitanını axtaranda indi Haiti adlanan yerə gəlib çıxdı. Kolumb bu adanın 

gözəlliyinə valeh olub, onun adını dəyişdirərək Espanyola qoydu, bu söz “ispan 

adası” mənasını verirdi. O, ada sakinlərini fərasətlərinə, işgüzarlıqlarına və 

gözəlliklərinə görə tərifləyirdi. 

Güclü külək “Santa Mariya” gəmisini sahilə atdı və gəmi yararsız hala 

düşdü. “Pinta” da artıq onun sərəncamında deyildi. Adamların hamısını “Ninya” 

gəmisində geri qaytarmaq mümkün olmayacaqdı. O, Villa de la Navidad 

məntəqəsini yaratdı və 38 adamı orada qoydu. Kolumb onları bir illiyə tərk edib, 

1493-cü ilin yanvarının əvvəlində İspaniyaya döndü. 
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İki gün sonra “Pinta” gəmisi “Ninya”ya qoşuldu. Kolumb Pintsonun 

izahatını rədd etdi və onu qəsrin qapısından asmaqla hədələdi. Pintson buna belə 

cavab verdi: “Mən ona layiqəm, çünki səni indi qərar tutduğun şərəfə 

qaldırmışam”. Pintson onun adamları arxada, adada qoymasını da qəti şəkildə 

bəyənmədi. Nəhayət, 16 yanvar 1493-cü ildə onlar Avropaya üzdülər. Yolda tufan 

baş verdi. Öz kəşfinin naməlum qalacağını düşünən Kolumb əhvalatı yazıb kağızı 

dənizə tulladığı zənbilə qoydu. Dörd gün ərzində o, yatmadı. Pis qasırğalar 

gəmilərə hücum edirdi. Martın 4-də gəmilər Taq çayına girdi. Portuqaliya kralı onu 

böyük şərəflə qəbul etdi. 

Pintson isə tezliklə Palosa gəlib çıxdı. O, krala və kraliçaya Kolumb barədə 

loyallığı əks etdirən məktub yazdı. Lakin ağır səfərdə taqətdən düşdüyündən o, 20 

martda öldü. Kolumb da krala və kraliçaya məktub yazdı. Onlar, nəhayət, onu 

saraya gəlməyə dəvət etdilər. Portuqaliya kralının belə bir tədbiri görəcəyindən 

qorxub, ikinci ekspedisiyanı nə qədər mümkünsə tez göndərmək istədilər. Roma 

Papasından kəşf edilmiş İndiyaları onlara verən iki bulla qopara bildilər. Papa 

Qərbin hələ kəşf edilməmiş torpaqlarını da İberiyanın iki hakimiyyəti arasında 

böldü. Atlantik okeandan qərbdə olan ərazilər İspaniyaya, şərqdə olanlar isə 

Portuqaliyaya çatacaqdı. 

Aprelin sonunda kral və kraliça onu təntənəli şəkildə qəbul etdilər. 

Monarxlar onu salamlamaq üçün ayağa qalxdılar və ona stul təklif etdilər. Bu, 

imtiyazlar və şərəf axınının yalnız başlanğıcı idi. 

Onun narahatlığı “İndiya” işlərinə yepiskop Xuan de Fonsekanın başçı təyin 

edilməsi ilə başlandı. Saray məktubları Kolumbu və yeni rəisi tələsməyə çağırırdı. 

İkinci səfərdə 17 gəmi, 1000-dən 1500-ə qədər adam iştirak edəcəkdi. Maddi 

maneələr kifayət dərəcədə qorxulu idi, lakin əsas narahatlıq bu iki adamın 

arasındakı, həm də onların iki qulluqçusunun arasındakı fərqlər idi. Kolumb 

bütövlükdə ona nəzarət edilməsinə qarşı çox səbirsiz idi.  

Kral və kraliça əlavə olaraq İndiyaların xristianlaşması və əhalinin maddi 

rifahına nail olunması vəzifələrini qoymuşdular. 25 sentyabr 1493-cü ildə donanma 

Kadisdən yola düşdü. 3 noyabrda sahili gördülər. Lövbər saldıqdan sonrakı gün 

onlar Qvadelupa adalarını kəşf etdilər. Lakin Kolumb qitəni axtarırdı. O, həmçinin 

Espanyolada qoyub getdiyi adamlar barədə həyəcan keçirirdi. Nəhayət, ora gəlib 

çatanda yerli başçılar tərəfindən ispanların məhv edildiyini öyrəndilər. O, göstəriş 

verdi ki, qırılmış adamların basdırdıqları qızılları axtarsınlar. Sonra o, adada daha 

yaxşı baza yaratmaq üçün üzdü, bir aya qədər hərəkət etdi və axırda bir tərəfi seçib 

orada Yeni Dünyadakı ilk Avropa şəhəri olan İzabellanı saldı (bu ad sonra 

Dominikan respublikasının şimal sahilindəki yaşayış məntəqəsinə verildi). 

La Navidaddakı xəstəlik barədəki xəbərlər sarayda ona olan etimadı azaltdı. 

Kəşf belə bəlaya və ağır haqq ödənilməsinə layiq idimi? 29 martda İzabellaya geri 

dönəndə ərzağın istidən xarab olduğunu, adamların ac və hirsli olduğunu gördü. O, 

çalışdı ki, onları dəyirman tikməyə məcbur etsin, onda gətirdiyi buğda üyüdülməli 

idi. Bundan imtina edənləri o, cəzalandırdı. Kolumb bir neçə adamı dar ağacından 

asmışdı. 
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Plutarx yazır ki, onu vicdansız adlandırmaqla söyən arqoslulara Sparta çarı 

Kleomon demişdi: “Siz məni söyə bilərsiniz, sizin cəzanızı vermək isə mənim 

səlahiyyətimdədir”. Kolumb heç də Kleomondan geri qalmırdı, daha sərt cəza 

növlərini seçirdi. 

Baxmayaraq ki, vəziyyət İzabellada və Santo Tomasda heç də yaxşı deyildi, 

Kolumb üç karavella ilə İspaniyaya yola düşdü, yenidən İzabellanı qardaşının 

himayəsi altında qoydu. Kolumb Kubanı tədqiq etmək istəyirdi, lakin xristianlığa 

keçirilmiş hinduların təkidi ilə cənub tərəfə üzüb 5 mayda Yamaykanı kəşf etdi və 

onu Santyaqo adlandırdı. Bir neçə günə Kubaya qayıtdı ki, onun materik olub 

olmadığını öyrənsin. Onun qərarı tezliklə sona çatdı, o, qərara gəldi ki, Kuba 

qitədir. Hər bir adama and içdirdi ki, onlar bu fikirdən üz döndərsələr dillərini 

qoparıb çıxaracaqdır. Yamaykanın cənub sahilləri boyu üzməyə başladı. O, 

xəstələndi və bir neçə gün ölüm təhlükəsi altında idi. Kralın və kraliçanın buraya 

gələn nümayəndəsi Espanyolada yerli əhalinin qiyam ərəfəsində olduğunu gördü, 

çünki Kolumb onlara qızıl vergi qoymuşdu. Nümayəndə ilə Kolumbun münaqişəsi 

beş ay çəkdi və vitse-kralın məğrurluğu xeyli dərəcədə alçaldı. Kolumb adalar 

arasında bir neçə həftə qaldıqdan sonra Avropaya üzüb Kadisdə lövbər saldı. 

Kolumbun düşmənləri krala və kraliçaya bəzi şeyləri çatdırdılar. Lakin iyul 

ayında o, saraydan salam məktubu aldı. O, düşmənlərinə qalib gəldi, onun bütün 

imtiyazları təsdiq edildi, maddi vəziyyəti xeyli yaxşılaşdı. Espanyola royal 

malikanəsinin ona verilməsi, həmçinin hersoq və ya markiz titulu verilməsi 

barədəki təkliflərdən imtina etdi. Çünki hiss edirdi ki, malikanə nə qədər böyük 

olsa da (172 mil x 86 mil), Yeni Dünyadan çox kiçikdir. 

Maliyyə çətinlikləri üçüncü ekspedisiyaya yollanmağı ləngidirdi. 30 may 

1498-ci ildə bu səfərə yola çıxıldı. Altı gəmi 200 adamı daşıyırdı, bura dənizçilərin 

özü daxil deyildi. O, axtardığı qitəyə paralel istiqamətdə üzürdü, lakin istiqaməti 

dəyişib şimala döndü, Dominikaya tərəf üzdü. O, bu yeni torpağı Trinidad 

adlandırdı. O, ada ətrafında üzüb qitəyə ayaq basdı. Lakin onu ada hesab edərək 

tez oranı tərk etdi, axı o, Kubanı “qitə” hesab edirdi. Pariya yarımadasında olanda 

ispanlar yerli qadınlarda boyunbağı gördükdə sevindilər ki, bu, həqiqətən də 

onların Şərqdə olmalarının sübutudur. Kolumb isə müşahidə etmişdi ki, boğaz 

nəhəng və güclü şirin su axını qəbul edir. Bu Orinoko çayının mənsəblərindən biri 

idi. Bu müşahidəsindən belə bir fantastik nəzəriyyə qurdu ki, o, cənnətdəki dörd 

çaydan (Bibliyada təsvir olunanlardan) birinin mənsəbində dayanmışdır. Bu cənnət 

yerin yuxarısında yerləşir, yer isə dəyirmi deyildir, armud şəklindədir. 

Kolumb Espanyolaya gəlib çıxanda gördü ki, onun İzabellaya təyin etdiyi 

mer 70-ə yaxın öz ardıcılı ilə Kolumba qarşı qiyam qaldırmışdır. 

Kral və kraliça könülsüz olaraq və yavaş-yavaş belə bir rəyə gəldilər ki, 

Kolumb yaxşı admiral olsa da, pis qubernatordur. Ona görə də Espanyolaya başqa 

qubernator təyin edildi. Kolumb artıq bu qubernatora tabe olmalı idi, bütün royal 

əmlakı, qəsrləri, silahları və anbarları ona təhvil verməli idi. Həmin qubernator 

Bobadilla 1500-cü ildə Espanyoladakı Santo Dominqoya gəlib çıxdı. Ona 

çatdırdılar ki, Kolumbun qardaşı Dieqo bir neçə ispanı dar ağacından asmış, beş 

nəfər isə hələ də bu cəzanı gözləyir. Qubernator dustaqların ona verilməsini tələb 
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etdikdə, Dieqo imtina etdi. O, qalaya girdi və dustaqlara nəzarəti öz üzərinə 

götürdü. Kolumbla görüşdükdə isə admiral onun təyinatını tanımaqdan imtina etdi 

və dedi ki, kral və kraliça onu vəzifədən məhrum edə bilməz. Qubernator onu və 

Dieqonu dustaq edib onları qandalladı. Kolumb onu İspaniyaya göndərəndə qorxdu 

ki, yəqin onu dar ağacına aparırlar. Səfər vaxtı ona hörmətlə yanaşılsa da, 

zəncirdən azad edilməsindən imtina etdi. 1500-cü ilin noyabrında o, Kadisdə sahilə 

çıxdı. Kral və kraliça bu vaxt Qranadada idilər, bu xəbərlərdən mütəəssir oldular. 

Onun azad edilməsi əmrini verdilər, ona 2 min dukat pul göndərdilər, qardaşı ilə 

birlikdə saraya dəvət etdilər. Kolumb öz royal himayəçilərini görəndə diz üstə 

çökdü və göz yaşları onu boğdu. 

Kralın və kraliçanın ona yazığı gəldi, müəyyən alicənablıq göstərdilər, lakin 

admiralın siyasi qabiliyyəti barədə öz rəylərini dəyişdirmədilər. Kolumbun Yeni 

Dünyadakı arzuları puça çıxmışdı. 

Digər kəşf edənlər kütləsi onun dənizlərində üzür, onun torpaqlarında sahilə 

çıxırdılar. Kral və kraliçanın iradəsi ilə o, Espanyolaya qayıtmadı, bundan sonra o, 

digər dənizlərdə yeni kəşflər etmək barədə düşünürdü. 

Bobadillanı yeni qubernator əvəz etdi, o, Kolumbun müsadirə edilmiş 

mülkiyyətini bərpa etmək göstərişini verdi. Kolumb isə yeni səfərə hazırlaşırdı. 

Dördüncü səyahətinə o, dörd gəmi götürdü və 146 adam seçdi. Böyük oğlu 

Dieqonu sarayda onu təmsil etmək üçün İspaniyada saxlatdı. 1502-ci ildə Kolumb 

Kadisdən yola düşdü. İyun ayında kəşf etdiyi adanı Santo Dominqo adlandırdı. 

Sonra o Yamaykaya üzdü, Honduras sahili boyu dolaşdı. O, krala və kraliçaya 

yazırdı ki, “buradan Qanq çayına on günlük məsafə vardır”, buranı da o, yerüstü 

cənnət kimi qəbul edirdi. 

1503-cü ilin martında Panamadakı Manqo əyalətində oldu, buranı o, Katayın 

yanı hesab edirdi. Xristofor Kolumb özünün dördüncü ekspedisiyası vaxtı hələ də 

yeni kəşf edilmiş torpaqlardan Cənubi Asiyaya, ədviyyatlar mənbəyinə yol tapmaq 

istəyirdi. 1453-cü ildə Osmanlı imperatoru Mehmet Fateh Konstantinopolu işğal 

edib, Bizansı tarix səhifəsindən sildikdən sonra, ərəb tacirlərinin köməyi ilə 

ədviyyat ticarətini Avropaya aparan yol türklər tərəfindən bağlanmışdı. Ona görə 

də Hindistana yeni yollar axtarışı zərurəti yaranmışdı. Vasko da Qama da Xoş 

Ümid burnunu keçməklə Hind okeanına, Hindistana gedən yolu kəşf etmişdi. Xoş 

Ümid burnuna portuqaliyalılar ağalıq edirdilər, ona görə də ispanlar başqa yol 

tapmağa can atırdılar. Bu səbəbdən də Kolumb qərbə tərəf üzüb, Hindistana, 

bütövlükdə Cənubi Asiyaya yeni yol açmaq istəyirdi. Buna möhkəm inandığından 

Kolumb Yeni Dünyanı kəşf etdiyini heç ağlına da gətirmirdi.  

Bütöv bir il ərzində Kolumb adətən qarşılaşdığı bütün bəlalara qarşı 

mübarizə apardı, səhhəti pis idi, sığınacağı və ərzağı yox idi, həm də artıq arzuları 

puç olmuşdu. 1504-cü ilin sentyabrında o, İspaniyaya yola düşdü. Artrit xəstəliyi 

ucbatından o, çətinliklə hərəkət edirdi və Sevilyaya aparılmalı idi. Kolumb ümid 

edirdi ki, “İndiyalardakı əldə etdiklərini bərpa edəcəkdir”. Lakin onun ümidi boşa 

çıxdı. O, İndiyalar və onların qızılı barədə bir-birinin ardınca memuarlar yazırdı. 

Nəhayət, 1505-ci ildə Ferdinand tərəfindən Seqoviyada qəbul edildi və xahiş etdi 

ki, “mənim şərəfimə paytaxt, hökumət və İndiyaların mülkiyyəti” bərpa edilsin. 
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Kral rəhmdil idi və Kolumba yaxşılıq etmək istəyirdi. Lakin məsuliyyətli bir 

monarx kimi Ferdinand ehtirasla coşan admiralı yenidən qubernator təyin edə 

bilməzdi. Kolumbun səhhəti daha da pisləşmişdi. O, 19 may 1506-cı ildə 

Valyadoliddə vəsiyyətini yazdı və sabahısı günü öldü. Kolumbun ölümündən 

əvvəlki axırıncı sözləri belə olmuşdu: “Allah, öz ruhumu sənin əlinə təqdim 

edirəm”.  

Kolumbu Amerikanı birinci kəşf edən kimi yalnız müəyyən düzəlişlə 

adlandırmaq olar, axı hələ orta əsrlərdə avropalılar island vikinqlərinin timsalında 

Mərkəzi Amerika ərazilərində olmuşdular. Lakin bu səfərlər barədə məlumat 

Skandinaviyadan kənarda heç kəsə məlum deyildi. Məhz Kolumbun ekspedisiyası 

ilk dəfə həmin torpaq barədə məlumatları bütün Qərbə çatdırdı və bundan bir qədər 

sonra Amerikanın avropalılar tərəfindən məskunlaşmasına başlandı. Bu gün çox 

işlənən dünyanın qlobalizasiyası prosesi də başlanğıcını Kolumbdan və 

avropalıların müstəmləkə imperiyalarını yaratmasından götürür. 

Xristofor Kolumbun adı Amerikalarda əbədiləşdirilmişdir, Cənubi 

Amerikadakı Kolumbiya ölkəsi onun adını daşıyır, ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqton 

şəhərinin yerləşdiyi mahal da “Kolumbiya” adlanır. Nyu-Yorkun onun adını 

daşıyan meydanında möhtəşəm heykəli qoyulmuşdur. 

Tanınmış amerikan yazıçısı Vaşinqton İrvinq 1830-cu illərdə İspaniyada 

olarkən Xristofor Kolumb barədə geniş məlumat toplamış, onun əsasında böyük 

səyyahın tərcümeyi-halını bədii şəkildə yazmışdı. 

Lakin Cənubi Amerikada Kolumba münasibət birmənalı deyildir, ona görə 

də 1992-ci ildə onun kəşfinin 500 illiyi həmin qitədə təntənəli qaydada qeyd 

olunmadı. Karakasda Kolumbun heykəlinin uçurulduğunu eşidən Venesuela 

prezidenti Uqo Çaves bu qərarı bəyənmiş və bəyan etmişdi ki, beş əsr bundan 

əvvəl Amerikaya gələn Kolumb hindu əhalisinin genosidinin başlanğıcını 

qoymuşdu. Bu sözlərdə həqiqət də vardır, axı Kortesin Meksikada, Pisarronun 

Peruda etdiyi qırğınlara, kütləvi cinayətlərə yolu məhz Kolumbun kəşfi açmışdı. 

 

Mikelancelo 

Özünə elə var-dövlət yığ ki, onu oğrular oğurlaya bilməzlər, tiranlar onu 

qəsb edə bilməzlər. Öləndən sonra da osəninki kimi qalacaq, heç vaxt azalmayacaq 

və məhv olmayacaqdır. 

Hind zərb-məsəli 

Ars longa, vita brevis (lat.) – İncəsənət əbədidir. Ömür isə gödəkdir. 

Latın zərb-məsələsi 

Bütün dövrlərin ən böyük heykəltəraşı Mikelancelo Buanorotti Renessans 

ərzində heykəltəraşlıqda, rəssamlıqda və arxitekturada müqayisə edilə bilməyən bir 

şöhrət qazanmışdı. O, həm də öz əsrinin görkəmli şairi idi. Renessans (italyan 

dilində “dirçəliş” deməkdir) adlanan rəssamlıq tarixinə o, qeyri-adi bir təsir 

göstərmişdi. Bu dövrdə Mikelancelonun və Rafaelin başçılığı altında yüksək 

rəssamlığın nümunələri yaranmışdı. 

Tsitseron deyirdi ki, “Aurum recludit cuneta” (lat.) – “Qızıl hər şeyi aşkara 

çıxarır”. Mikelancelonun timsalında demək olar ki, qızıldan da qiymətli olan nadir 
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istedad onun sahibinin dühasının geniş üfüqlərini, əlçatmazlığını aşkara çıxardı. O, 

İntibahın elə böyük sənətkarlarından biridir ki, insan varlığının bütün 

rəngarəngliyini dərk etmiş, qeyri-adi istedadı hesabına onu öz yaradıcılığında əks 

etdirmişdir. 

Reformatsiya da öz mövcudluğuna görə müəyyən mənada Mikelanceloya 

borclu idi. Roma Papası II Yuli indulgensiyaları satmağı o qədər çoxaltmışdı ki, 

özünə füsunkar bir sərdabə tikdirə bilsin, bunu isə Mikelancelo yaratmalı idi. 

İndulgensiyalara, bu vasitə ilə kilsənin adamlardan pul yığmasına etiraz əlaməti 

olaraq Martin Lüter və digərləri qiyam qaldırdılar və xristian kilsəsi nəticədə iki 

hissəyə bölündü. Mikelancelo özü də deyirdi ki, Allahın mərhəmətini pulla satın 

almaq olmaz, onu qazanmaq da olmaz. Allah, bəndəsinə özü mərhəmət göstərir. 

Mikelancelo həm də barokko üslubunun atası hesab olunur. Çünki o, Sikstin 

kapellasının plafonunda olan kimi qəribə görünüşlü obrazlar yaratmışdı. Bütün 

bunları nəzərə aldıqda, Mikelancelo rəssamlıq tarixində çox təsirli rol oynamışdır. 

Uilyam Şekspir anadan olan ildə Mikelancelo ölmüşdü və heykəltəraşın 

həyatı həftəbəhəftə olmasa da, aybaay yenidən təsvir oluna bilərdi. Bu təfsilatlar 

onun başqalarına yazdığı və özünə yazılan məktublardan çıxarıla bilərdi. Müasiri 

Corco Vazari isə onun maraqlı tərcümeyi-halını yazmışdı. Görkəmli amerikan 

yazıçısı İrvinq Stounun 1961-ci ildə yazdığı “Əzablar və sevinclər” romanı 

Mikelanceloya həsr olunmaqla, əsərdə Vazarinin qələmindən çıxan təcrümeyi-

haldan geniş istifadə edilmişdir. 

Mikelancelo 1475-ci ildə Toskana əyalətindəki Apetso yaxınlığındakı kiçik 

Kapreze şəhərində yoxsullaşmış zadəgan Lyudovik Buanopottinin ailəsində anadan 

olmuşdu, indi şəhərin adına rəsmi qaydada “Mikelancelo” sözü də əlavə 

olunmuşdur. O, anadan olandan sonra ailə Florensiyaya köçmüşdü. Altı yaşı 

olanda anasını itirmişdi. O, həyatı boyu atasına və beş qardaşına çox bağlı 

olmuşdu. Kənddəki dayənin himayəsinə verilmiş, burada ər və arvad Topolinolar 

onu tərbiyə etmişdilər. Bu oğlan yazmaqdan və oxumaqdan əvvəl gili qatıb 

yoğurmağı və tişədən istifadə etməyi öyrənmişdi. Bunu o, dostu Vazariyə sonralar 

özü danışmışdı. On üç yaşında Domeniko Girlyando onu emalatxanasında 

şagirdliyə götürmüşdü. Bir ildən sonra o, digər heykəltəraşın məktəbinə keçdi, bu 

məktəb isə Florensiyanın həqiqi ağası Lorentso de Mediçinin himayəsi altında idi. 

Mediçi Mikelancelonun istedadına bələd olur və ona himayəçilik göstərir. 

İki il (1490-1492-ci illər) ərzində o, Mediçilərin sarayında qalır. 

Onun “birinci rəssamlıq” adlandırdığı heykəltəraşlığa güclü sevgisi 

yaranmışdı. Bu müddətdə o, “Pilləkənlər yanında madonna” və “Kentavrların 

döyüşü” heykəllərini yaratmışdı. O, Lorentso Mediçidən kiçik məbləğdə təqaüd 

alırdı. Lorentso 1492-ci ildə öldükdən sonra Mikelancelo sakitcə Bolonyaya qaçdı 

və orada yaşadı. Burada üç kiçik heykəl yondu. Yenidən Florensiyaya qayıtdıqdan 

sonra “Müqəddəs Yoxannes” və “Yatan Kupidon” heykəllərini yaratdı. Ağacdan 

“Çarmıxa çəkilmə” heykəlini yondu.  

Mərmər “Kupidonu” satın alan kardinal Rafael Riario rəssamı işləmək üçün 

1496-cı ildə Romaya dəvət edir. Ona görə ki, Roma “adamın nəyə layiq olduğunu 

nümayiş etdirmək üçün geniş meydan” idi. Burada o, bir bankir üçün “Vakx” 
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heykəlini yondu. Sonra isə yaradıcılığında mühüm yer tutan xristian mövzularına 

keçdi. O, mərmərdən “Pyeta” – “Xristə yas tutmaq” heykəlini yondu və heykəl 

indiyədək Müqəddəs Pyotr kilsəsini bəzəyir. Burada oğlu İisusu ağlayan və elə bil 

ki, gəncliyə məxsuz cizgiləri olan bakirə qadın təsvir olunur. “Pyeta”sında (“Xristə 

yas tutmaq”) Mikelancelo elə bir mövzuya müraciət etmişdi ki, həmin vaxta qədər 

bu mövzu daim yalnız günahı yumaq ideyası ilə əlaqələndirilirdi. 23 yaşlı sənətkar 

isə, əksinə, Madonnanın doğma ölü oğlu ilə əvvəllər heç vaxt rast gəlinməmiş 

təsvirini təklif edir. Bu qadının gənc qız sifəti vardı, lakin bu, heç də yaşın əlaməti 

deyildir, bu təsvir elə bil ki, zamandan kənar bir təsəvvür yaradır. Yaşlı oğlu ölən 

qadın bakirəlikdən xəbər verir. Vazari Madonnanın məhz “ilahi gözəlliyi” barədə 

söhbət açır. Mikelancelo özünü və bizi təsvir edilən fiqurların ilahi təbiətinə və 

ilahi təyinatına inandırır. Gözəllik barədəki insan meyarlarına uyğun olaraq onlara 

kamil füsunkarlıq və bunun nəticəsi kimi ilahi gözəllik bəxş edir. Burada günahın 

yuyulmasının şərti kimi əzab o qədər də göstərilmir, bunun əvəzində ona 

yiyələnmənin nəticəsi kimi məhz gözəllik meydana çıxır. 

1501-ci ildə Florensiyaya döndükdən sonra Madonnanın 4 heykəltəraşlıq 

obrazını yaradır. 1504-cü ildə mərmərdən “David” heykəli üzərində işini başa 

çatdırır. Ona bağışlanmış iri mərmər daşında çat olduğundan sol çiynini nisbətən 

qısa etmiş və bunun üstünü örtmək üçün həmin çiyninə qaldırılmış əlində sapand 

tutduğunu təsvir etmişdi. Əslində heykəltəraş bu yaraşıqlı obrazda Bibliya 

təsvirlərindən uzaqlaşmışdır. Çünki “Köhnə Vəsiyyət”də David cılız bədənli bir 

çoban uşaq kimi göstərilir, heykəldə isə qəddi-qamətli, düzgün proporsiyalara və 

cazibədar sifətə malik olan bir gənc təsvir edilir. Mikelancelo qəsdən bu yolu 

seçmişdi, heykəl Florensiyanın mənəvi qüdrətinin alleqoriyası idi. 

1505-ci ildə Papa II Yuli tərəfindən heykəltəraş Romaya çağırılır və Papa 

ona özü üçün qəbirüstü düzəltməyi sifariş verir. Mərmərlə işləmək üçün səkkiz ay 

ərzində Toskanadakı məşhur Karrar ağ mərmər karxanasında olur. 

1505-1545-ci illərdə fasilələrlə qəbirüstü heykəllər üzərində işləyir, bu vaxt 

“Moisey”, “Əli-qolu bağlanmış qul”, “Ölən qul” və “Liya” heykəllərini yaradır. 

1506-cı ildə sözləşdiyi Papa II Yuli ilə Bolonyada barışır və Pontifik ona 

özünün bürünc heykəlini tökməyi sifariş verir. Sonrakı ili o, həmin sifariş üzərində 

işləyir. 

1508-ci ilin mayında II Yulinin xahişi ilə Sikstin kapellasının tavanında 

freska çəkmək üçün Romaya gedir. Bu iş üzərində o, 1512-ci ilin oktyabrına qədər 

işləyir. 

XVI əsrin erkən dövrünün böyük rəssamı olan Mikelancelo və “Döyüşçü 

Papa” olan II Yuli bir-birinə bənzəyən titanlar idi. Rəssamın temperamenti və 

Papanın mülayimliyi bu iki adam arasında uzun sürən və çox hallarda ucadan 

səslənən sözləşmələrə səbəb olurdu. Papa Mikelanceloya sifariş verdi ki, Romada 

Sikstin kapellasının tavanına freska çəksin, lakin o, heykəltəraş olduğuna görə, bu, 

onun üçün olduqca çətin bir tapşırıq idi. 

Heykəltəraşlıq əvəzinə, bədbəxtlikdənmi ya xoşbəxtlikdənmi o, rəngkarlıqla 

məşğul olmağa məcbur edildi. Bu əslində Herkules vəzifəsi hesab oluna bilərdi. 

Dostu bu hadisəni belə izah etmişdi ki, o, “heç də düz yerində  deyildir və həm də 
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rəssam deyildir”. Lakin bəzi tarixçilər onun rəssamlığını heykəltəraşlıq bacarığı ilə 

müqayisə edirlər. Panorama şəklindəki tavan xristianlıqdan əvvəlki peyğəmbərləri 

bütpərəst sivillalarla tarazlıqda təsvir edirdi. Burada “Köhnə Vəsiyyət”dən doqquz 

tarixi əhvalat nəql edilirdi, onlar Xristin əcdadları kimi göstərilirdi. 

Mikelancelo layihəni öz üzərinə götürməyə məcbur oldu, lakin uzun müddət 

Papa da daxil olmaqla, heç kəsə öz işinə baxmağa icazə vermədi. Yulinin 

narahatlığı artırdı, tavandakı işin nə vaxt qurtaracağını gözləmək onu boğaza 

yığmışdı. Nəhayət, Mikelancelo Papanın tələblərinə cavab verdi ki, tavandakı iş o 

vaxt başa çatacaqdır ki, “bu məni bir rəssam kimi məmnun etsin”. Papa bu sözlərə 

belə cavab qaytardı: “Və siz istəyirsiniz ki, bizi məmnun edəsiniz və işi tezliklə 

qurtaracaqsınız”. Həm də Mikelanceloya hədə gəldi ki, əgər “tezliklə tavandakı işi 

qurtarmasan” Papa “onu üstündə işlədiyi nərdivandan aşağı atacaqdır”. Papanın 

hiddətindən qorxan Mikelancelo “vaxtı itirmədən bütün lazım olan işləri gördü” və 

tavandakı işi tezliklə başa çatdırdı. Bu əsər Qərb rəssamlığı tarixində ən böyük 

incilərdən biri oldu. 

Bu əsərində o, insanın ilk günaha batmasını Bibliyanın “Başlanğıc” 

kitabından götürdüyü doqquz səhnə kimi təsvir etmişdi. Buradakı “Adəmin 

yaranması” səhnəsində yaxşı, dəqiq proporsiyalanmış fiquralı Adəmin ilahi 

qığılcımı gözlədiyini göstərir. Adəm, digər kişi fiquraları kimi insan varlığının 

ideal tipini açır. Yaxşı neoplatonik dəbdə olan bu fiquraların gözəlliyi ilahi 

füsunkarlıq mənasını verməli idi. Ən gözəl bədən isə Allaha daha çox bənzəyən 

fiqura idi.  

Sikstin kapellasının tavanındakı rəngkarlıq siklində rəssamın yaratdığı 

möhtəşəm, təntənəli, bütövlükdə və detallarda çox asanlıqla müşahidə edilən 

kompozisiya, fiziki və ruhi gözəlliyə bir himn kimi, Allahın və onun özünə bənzər 

şəkildə yaratdığı insanın yaradıcılıq imkanlarının təsdiqi kimi qəbul edilir. O, dörd 

il ərzində nəhəng plafonun divar naxışı üzərində heç bir köməyə ehtiyac duymadan 

yalnız öz əli ilə işlədi. Bu plafonun sahəsi 600 kv. metr idi. Bibliyadakı süjetlərdən 

doqquz kompozisiya çəkilmişdi, burada dünyanın yaranmasından tutmuş, yer 

üzərindəki ilk insanlara qədər hər şey təsvir olunurdu: “İşığın qaranlıqdan 

ayrılması”, “İlk günaha batma”, “Daşqın”, “Nuhun sərxoş olması” və s. Hətta allah 

obrazında təsvir olunan əzəmətli nəhəng qocada hər şeydən əvvəl yaradıcı 

coşqunluq diqqətə çatdırılır. Bu onun əlinin hərəkətlərində ifadə olunur. Elə bil ki, 

bu əllər həqiqətən dünyanı yaratmağa və ilk insana həyat verməyə qadirdir. Titan 

qüvvəsi, intellekt, uzağı görən müdriklik, əzəmətli gözəllik peyğəmbərlərin – 

hüznlü İeremiyanın, poetik ilhamlı İsayyanın obrazlarını xarakterizə edir. 

Romadakı bazilikanın Sikstin kapellasının plafonunda çılpaq kişi rəsmləri ilə 

o, möhtəşəm yaradıcılığının apogeyinə çatdı. O, kişi fiquralarını şöhrətləndirirdi. 

Bunun üçün uzun müddət anatomiyanı öyrənmişdi. O, hesab edirdi ki, bunlar 

“Allahın özünü açıb göstərən bir rübənddir”. 

Mikelancelonun ideal gözəllik axtarışını biz mərmərdən yonulmuş “David” 

heykəlində də görürük. Heykəltəraş yaradıcılığında inqilabi tapıntılardan 

yorulmurdu, burada da Bibliya mətninə məhəl qoymayaraq Qoliafı məğlub edən bu 

zəif bədənli çoban oğlanı gözəl bədənə və cazibədar sifətə malik olan bir gənc kişi 
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kimi təsvir etmişdir. Mikelancelo bu əsəri ilə insan bədəninin gözəlliyini vəsf 

edərək, insan varlığını şərəfləndirirdi. 

1514-cü ildə Florensiyada ona Mediçi San Lorentso kilsəsinin fasadını 

yaratmaq sifarişini verirlər və o, artıq dünyadan köçmüş Papa II Yulinin 

qəbirüstünü yaratmaq üçün üçüncü müqaviləni imzalayır. 

1534-1541-ci illərdə elə həmin Sikstin kapellasında Papa III Pavel üçün 

dramatizmlə dolu olan, möhtəşəm “Qiyamət günü” freskasını yaradır. Öz gözəlliyi 

və əzəməti ilə Mikelancelonun arxitektura işi olan Kapitoli meydanının ansamblı 

və həmçinin Vatikan kilsəsinin qübbəsi hələ də heyranlıq obyekti kimi qalır. 

Bu dövrdə onun şəxsi həyatında da əlamətdar hadisə baş verir. 1536-cı ildə 

Romaya gələn 43 yaşlı şairə Vittoriya Kolonna – markiza Peskara ilə 61 yaşlı 

Mikelancelonun ehtiraslı məhəbbət macərası başlanır. Öz böyük platonik 

məhəbbətinə Mikelancelo bir neçə alovlu sonet həsr etmişdi. O, bu qadının yanında 

bir çox saatlarını keçirirdi. Vittoriya yeganə qadın idi ki, Mikelancelo ona möhkəm 

bağlı idi. “O, bu qadını pyedestala çıxardı, lakin ona olan məhəbbətini çətin ki, 

fiziki yaxınlıq saymaq olardı. O, rəfiqəsini “qadında kişi” (un uoma in una donna) 

adlandırırdı. Bu, fikirlərin, bütöv ağılın, zərif müşahidənin və istehzanın canlı 

mübadiləsinin nadir nümunəsi idi”.  

1546-cı ildən həyatının sonuna qədər Mikelancelo Müqəddəs Pyotr 

kilsəsinin və Romadakı Kapitoli ansamblının tikintisinə rəhbərlik etdi. Onu gözü 

götürməyənlər böyük heykəltəraşı biabır etmək üçün Papanı dilə tutub kilsənin 

tikintisini ona tapşırmağa inandırmışdılar, axı vaxtilə rəssamlığa da o, məcbur 

edilmişdi və onun üçün yeni olan arxitektura işindən nəinki qorxmadı, ona 

girişməklə əslində bu sahədə də dühasının yeni bir zəfərini çala bildi. Onun 

layihəsi əsasında kilsə binasının çox iri və analoqu olmayan qübbəsinin tikilməsi 

ilə Mikelancelo memarlıqda da öz adını əbədiləşdirdi. 

Mikelancelonun poetik əsərləri 343 sonetdən, madriqaldan ibarət olmaqla 

“ruhi tərcümeyi-hal” xarakteri daşıyır. Corco Vazariyə yazdığı sonet “onun ikinci 

uşaqlıqda olduğunu sübut etmək üçün” idi. Mikelancelo vaxtından çoxunu 

məhəbbət şeirləri yazmağa həsr edirdi. 50-yə qədər epitafiya yazmışdı. Vazariyə 

göndərdiyi məktubunda yazırdı: “Sən deyəcəksən ki, mən qocayam və 

sərsəmcəsinə sonetlər qoşuram. Lakin o vaxtdan çoxları deyir ki, mən ikinci 

körpəliyimdəyəm, arzu etmişəm ki, özümə aid olan işi görüm”. O, yazdıqlarının 

nəşr edilməsinə icazə verməkdə tərəddüd edirdi. Yalnız ölümündən sonra əsərləri 

çap olundu və o, şair kimi tanındı. 

Onun ömür yolu adlanan xalçanın uzun toxunuşu hesabına Mikelancelo 

özünün arzusuna zidd olaraq Renessans adamı idi və Vazari Renessansda onu 

inkarnasiya kimi görürdü. Humanist eranın məhsulu olmaqla Mikelancelonun 

zənginləşmiş maraqları onu geniş və universal qaydada bu eranı ağuşuna almağa 

aparıb çıxardı. O, öz ömrü boyu bütpərəst humanizm ilə xristian ortodoksiyasının 

arasındakı ziddiyyətləri barışdırmağa çalışmışdı. Gəncliyində və yaşlı vaxtında 

yunan-roman mifologiyasının obrazlarını xristian teoqoniyasının şəxsiyyətləri ilə 

tarazlaşdırırdı. 
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Onun ən ciddi fərqləndirici cəhəti üç ayrıca sənət arasında barışıq yaratması 

idi. Gəncliyində o, əsasən heykəltəraşlıqla məşğul olmuşdu, lakin artıq 1546-cı ildə 

deyə bilərdi ki, “hər kəs bilir ki, mən heykəltəraşam, rəssamam və arxitektoram”. 

O, təkcə bu üç sənətdə sadəcə uğur qazanmamışdı, onların hər biri üzrə dahilik 

zirvəsinə yüksəlmişdi. Bu Renessans mütəfəkkiri rəssamlara yol göstərirdi. Rafael 

onu cəllad adlandırmışdı. O, asketik və fəlsəfi zonaları barışdırmış, rəssamlıq 

nəzəriyyəsini və praktikasını birləşdirmişdi. 

Borciaların qovulması ilə Mediçilər hakimiyyətə qayıtdıqda o, yenidən 

iyirmi il müddətində Florensiyada yaşadı, sonra isə ölənə qədər Roma sakini oldu. 

Romada o, “Moisey” və iki “Qul” heykəllərini yaratdı, onlar Papaların qəbir 

üstlərini bəzəyəcəkdi. 

Ona həm Papadan, həm də mərhum II Yulinin varislərindən təzyiq 

güclənirdi. Mikelancelo məktubunda bu barədə yazırdı ki, “mənə elə çox təzyiq 

edirlər ki, çörək yeməyə də vaxt tapa bilmirəm”. 

Mikelancelo 1321-ci ildə vəfat etmiş italyan şairi Danteyə çox vurulmuşdu. 

O, yazırdı: “Əgər ki, mən onun yerində olsaydım! Belə seçimlə doğulsaydım, 

yalnız onun ləyaqətinə malik olmaq, dünyanın bütün xoşbəxtliklərindən hətta acı 

sürgünə görə də imtina edərdim”.   

Sonrakı illərdə Mikelancelo əsasən arxitektorluqla məşğul olurdu, çünki 

onun qolları çəkic və tişədən yorulmuşdu. O, Müqəddəs Pyotr bazilikasının 

qübbəsinin layihəsindən başqa Florensiyada kilsənin layihəsini hazırlamışdı. Ona 

bu işlər tapşırılanda özü Papaya demişdi ki, o, heç də arxitektor deyildir. 

Mikelancelonun spartan adətləri və ağır zəhmət cədvəli sənətdəki uzun 

həyatı üçün onu dözümlü etmişdi. Əlbəttə o, öz sağlamlığından şikayət edirdi. Çox 

sayda xəstəliklərə tutulmuşdu. Onun məhsuldarlığı həm də bir növ sınaq rolunu 

oynayırdı. Ömrünün son günlərində yenidən sevimli qəbir üstü işlərinə qayıtdı, 

“Palestrina Pyetası”nı yondu. 

O, demək olar bütöv 89 il yaşadı, 1564-cü ildə həyatdan getdi. Onun 

kardinala son etirafı belə idi: “Mən peşimanam ki, öz ruhumu xilas etmək üçün 

kifayət qədər çalışdım və mən öz sənətimin əlifbasını öyrənməyin başlanğıcında 

olanda ölürəm”. 

Corco Vazari Mikelancelo barədə yazırdı: “O, (Yaradıcı-Tanrı) ona vətən 

kimi Florensiyanı vermişdi ki, bu vətən layiqincə kamilliyin zirvəsinə, bütün 

şücaətinə özünün yalnız bircə vətəndaşının qüvvəsi ilə nail olsun”. 

Mikelancelo Buanorottinin həyatı və fəaliyyəti demək olar ki, bütöv bir əsr, 

1475-ci ildən 1564-cü ilə kimi davam etdi. Bu zamanın fiziki ölçüsüdür, onun irsi 

isə çox-çox əsrlərə bərabər olan zəhmətin bəhrəsi hesab edilə bilərdi. 

Mikelancelo istər heykəltəraşlıq, istərsə də rəngkarlıq əsərlərində insana, 

onun zəkasına və əməllərinə əslində bir himn qoşur, insan ruhunun təntənəsini vəsf 

etməklə hamıya bir nikbinlik bəxş edirdi. Hamıya sevinc, digər ülvi hisslər, ümid 

bəxş edən bir insanın özü heç də şəxsi həyatında xoşbəxt deyildi, onun yaradıcılığı 

təkcə həyatının mənası deyil, həm də onu qayğı və təsəlli ilə mükafatlandıran bir 

qüvvə idi. Heç kəsə qəribə görünməməlidir ki, hamımızda ali hisslər oyadan bu 

adam özü tənhalığı sevirdi, ümumi şəkildə anlaşılan ünsiyyətlərdən qaçırdı. Öz 
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sənətinə dəlicəsinə vurulmuş bir adam kimi o, buna axıradək bütünlüklə sədaqətli 

idi, özünü, bütöv həyatını məhz qeyri-adi sənətinə, nəhəng istedadının ifadə 

olunmasına həsr etmişdi. 

Ferdinand Magellan 

İradə - düzgün mülahizə ilə birləşmiş məqsədə can atmaqdır. 

Platon 

Həqiqi ləyaqət heç vaxt öz kölgəsi olan şöhrətə baxmaq üçün geri 

boylanmır. 

Höte 

Ferdinand Magellan çox vaxt Yer kürəsinin ətrafına ilk dövrə vuran dənizçi 

hesab olunur, lakin o, dünya ətrafına ilk səyahətini başa çatdırmamışdan əvvəl 

öldüyündən, bu daha dəqiq olardı ki, o, Magellan-Elkano ekspedisiyasının 

təşəbbüsçüsü və lideri kimi təsvir edilsin. Çünki səfər bask dənizçisi Xuan 

Sebastyan de Elkano tərəfindən uğurla başa çatdırıldı. Magellan portuqal 

kübarlığına məxsus idi və o, Lissabonda kraliça Leonoranın pajı kimi xidmət 

etmək üçün anadan olduğu şəhəri tərk etmişdi. Magellan 1480-ci ildə 

Portuqaliyada anadan olmuş, 1517-ci ildə isə vətənini tərk edib İspaniyaya 

yollanmışdı. O, naviqasiya və coğrafiyanı dərindən öyrənmişdi. 

1506-cı ilin başlanğıcında o, Şərqdəki ilk Portuqaliya vitse-kralı olan 

Almeydanın donanma komandasına daxil olmuşdu. Kral Manuelin onun başçılığı 

altında göndərdiyi ekspedisiya Afrikada və Hindistanda müsəlman dəniz 

qüvvələrinin qabiliyyətini yoxlamalı idi. Onlar Hindistanın Malabar sahilində 

Kannanorda dəniz postu yaratdılar. Magellan burada yaralanmışdı. Burada 

həmçinin naviqasiya barədə biliklərə yiyələnmiş, sonra isə ayrı-ayrı komandaların 

tərkibində o, Mozambik sahilinə gəlmişdi. Portuqaliyalılar burada fort 

qurmuşdular. 

1508-ci ildə o, Hindistana qayıtmış, bir il sonra böyük Diu döyüşündə iştirak 

etmişdi. Bu döyüş Portuqaliyaya Hind okeanının əksər hissələrində ağalıq 

səlahiyyətləri qazandırmışdı. Sonra o, hərbi gəmidə Malakkaya üzmüşdü. 11 

sentyabr 1509-cu ildə portualiyalılar Malakkaya girdilər, ərazini işğal etdikdən 

sonra Molukkalara (Ədviyyat adalarına) tərəf üzdülər. Dostu  Serran Mollukadan 

(Ədviyyat adalarından) ona məktub yazaraq bildirmişdi ki, Ədviyyat adaları 

Şərqdə, çox uzaqda yerləşir, müqayisədə götürdükdə Amerikaya yaxındır. 

Magellan cavabında ona yazmışdı ki, əgər Portuqaliyadan olmasa da, Kastiliyadan 

həmin adalara gəlib çıxa bilər. 

Həmin mövsümdə onlar Qoa adasını götürməyin planını hazırlamışdılar. 

Magellan məsləhət gördü ki, bu mövsümdə iri gəmilərdən istifadə etməsinlər, yeni 

vitse-kral elə də etdi və şəhər təslim oldu. Lakin Magellanın adı vuruşanların 

siyahısında çıxmamışdı. Onun kapitan rütbəsində xidmət etməsi barədə də elə bir 

məlumat yoxdur. 

Afrikanın şərq sahilində və Hind okeanının qərb sahilində portuqaliyalıların 

qələbələri Hind okeanında müsəlmanların hakimiyyətini məhv etdi. Almeyda 

ekspedisiyası ərəbləri dəniz ticarətinin mühüm məntəqələrindən uzaqlaşdırmaq 

niyyətinə də nail oldu. Lakin Malakkaya nəzarət etmədən, bu nailiyyət tam hesab 
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oluna bilməzdi. Donanma 1511-ci ildə Malakkaya döndü və altı həftədən sonra 

onu tutdu. Magellanın iştirak etdiyi bu hadisə portuqaliyalıların Şərqdəki 

qələbəsini taclandırdı.  

Malakkadan keçməklə Şərqin sərvəti Qərbin limanlarına çatdırılırdı. 

Malakka boğazına ağalıq edən portuqaliyalılar dənizlərə, Malayziyanın limanlarına 

açarı əllərində saxlayırdılar. Sərvət mənbəyi olan Malukkaları (Ədviyyat adalarını) 

tədqiq etmək vəzifəsi qalırdı (bu adalar indi İndoneziyaya məxsusdur). Buna 

müvafiq olaraq 1511-ci ilin dekabrında onlar kəşfiyyat səfərinə yollandılar və 

Bandaya çatdıqdan sonra ədviyyatla qayıtdılar. 

1512-ci ildə Magellan Lissabona geri qayıtdı, sonrakı ili Mərakeş 

istehkamına qarşı göndərilən qüvvələrə qoşuldu, istehkam təslim olduqdan sonrakı 

toqquşmada o, yaralandı və ömrünün sonuna qədər axsaq qaldı. 1514-cü ildə 

Lissabona qayıtdıqda kral Manueldən onun pensiyasını artırmaq üçün bir əlamət 

xahiş etdi, bu isə onun rütbəsinin böyüməsi demək idi. Lakin onun döyüşdə 

nizamlı qaydada iştirak etməməsi barədə məlumatlar krala çatdıqda, o, xahişi rədd 

etdi və Magellanı yenidən Mərakeşə göndərdi. İki il sonra o, krala xahişini təkrar 

etdi. Kral bir daha təklifi rədd etdikdən sonra ona dedi ki, öz xidmətini istədiyi 

yerə təklif edə bilər. 

Magellan İspaniyaya yollandı və 1517-ci ildə bir qrup portuqal dənizçisi ilə 

birlikdə Sevilyaya gəldi. O, buradakı portuqal kosmoqrafına qoşuldu və onlar 

birlikdə Valyadoliddəki saraya səfər etdilər. Onlar burada öz milli mənsubluqlarını 

elan etdikdən sonra kral I Karla öz xidmətlərini təklif etdilər. Onun əvvəlki 

Maqalhaes adı ispan versiyasında Ferdinando de Magellana çevrildi. 

1493-cü ildə qəbul edilmiş Papa bullasına görə kəşf edilən bütün yeni 

ərazilər və gələcəkdə kəşf olunacaqlar da Atlantik okeanından keçən demarkasiya 

xəttindən şərqdə Portuqaliyanın, bütün qərb isə İspaniyanın olmalı idi. Magellan və 

dostu Faleyro bu vaxt öz iddialarından praktiki fayda götürmək üçün qərbə tərəf 

üzməyi təklif etdilər. Guya ki, böyük sərvət gətirən Ədviyyat adaları demarkasiya 

xəttindən qərbdə yerləşir, beləliklə Portuqaliyaya deyil, İspaniyaya məxsus olan 

yarımkürədə olacaqdır. Kolumb da Yerin kürə şəklində olduğunu bildiyindən 

Hindistana Afrika ətrafı ilə deyil, qərbə üzməklə yol açmaq istəmişdi. İndi isə 

onların özləri bu risqli işdən əldə ediləcək maddi faydanın on ikidə birini almalı 

idilər. Hər ikisinə Santyaqo ordeni pul buraxdı. Magellan inanmışdı ki, o, öz 

gəmilərini Atlantik okeandan, möhkəm torpaqdan keçən boğazı kəşf etməklə 

“Cənub dənizinə” keçirəcəkdir.  

Bu ideya onun üçün prinsipial deyildi. Digərləri də keçidi axtarırdılar ki, 

gəmilərlə uzun müddət qərbə tərəf üzməklə Şərqə çatacaq və beləliklə, Xoş Ümid 

burnundan keçən marşrutdan imtina edəcəklər. Çünki həmin buruna 

portuqaliyalılar nəzarət edirdilər. Kral müqaviləsində də Magellan və partnyoru 

“boğazı” tapmağa istiqamətlənmişdi. 

Şərqi İndiya işlərinə inanan rəsmi qulluqçular ekspedisiya üçün beş gəmini 

hazırlamaq barədə təlimat aldılar. Bu işlər Sevilyada görülürdü, burada 

portuqaliyalıların qurduğu layihəni pozmaq üçün göstərilən cəhdlər uğursuz oldu. 

Magellanın flaqman gəmisi başda olmaqla “San Antonio”, “Konseption”, 
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“Viktoriya” və “Santyaqo” gəmiləri səfərə hazır idi. Magellanın partnyoru Faleyro 

dəlilik tutması xəstəliyinə görə üzə bilmədi. 

Magellan yəqin ki, “Espana, Espana, la de las bellas mujeres”- “İspaniya, 

İspaniya – gözəl qadınlar ölkəsi”  nəğməsini eşitmişdi, ona görə də ispan qızına 

evlənmişdi. Bu nikahından iki il sonra  ispan arvadına və körpə oğlu Rodriqoya 

Seviliyada bəlkə də birdəfəlik əlvida deyib, 20 sentyabr 1519-cu ildə doqquz 

ölkəni təmsil edən 270-ə yaxın adamla Qvadalkvivr çayının mənsəbindəki 

Sanlukar de-Bar limanından səfərə yollandı.  

Donanma bir həftəyə Tenerifə çatdı, sonra Braziliyaya tərəf üzdü. 29 noyabr 

1519-cu ildə donanma Braziliya sahilinə gəlib çıxır. Onlar xəttə düzləndikdə tufan 

başladı. Dekabrın 13-də Magellan Rio de Janeyro körfəzinə girdi, cənuba tərəf 

üzüb boğazı axtardı. Sonra eskadra sahili tədqiq edəndə, avropalılar Cənubi 

Amerikadakı, indiki Argentina və Uruqvay sahilindəki Parana çayının mənsəbi 

olan La-Plata körfəzinə gəlib çıxdılar, bunun boğaz olmadığı qənatinə gəldilər. La-

Plata sahilindən xeyli cənubda ilk dəfə pinqvinləri gördülər. 30 mart 1520-ci ildə 

ispan dənizçiləri Pasxa günü portuqal general-kapitanına qarşı ciddi qiyam 

qaldırdılar. Magellan qətiyyətlə, rəhmsizliklə gəmi kapitanlarından birini edam 

etdi, digərini isə bəxtini sınamaq üçün sahilə atdı. Həmin gün, 1520-ci ilin 24 

avqustunda donanma Müqəddəs Xulianı tərk etdi. Magellanın donanması Cənubi 

Amerika sahilləri ilə aşağı tərəfə üzürdü, digər okeana keçmək üçün boğazı 

axtarırdı. İspan gəmi kapitanları onu dəli hesab edir, deyirdilər ki, “Dəli, boğazı 

axtarmaq xəstəliyinə tutulmuşdur”. 

Santa Krusun mənsəbinə çatdıqdan sonra Magellan yenə də cənuba tərəf 

üzdü.Onlap yeddi auı qışlamağı keçirməklə məşğul oldular. Pataqoniya sahilləri ilə 

üzdükdə sahildə balina sümüklərini gördülər,bu balinaların bir okeandan digərinə 

keçməsi üçün  boğazın oması inamını artırdı. Buradakı suyu yoxladıqda, suyn 

duzlu oması, onun hasısa çayın mənsəbi deyil,  boğaz  olduğunu göstərdi. Nəhayət, 

gəmilər 1520-ci ilin oktyabrında axtardığı boğaza girdi, onun uzunluğu 530 km idi. 

Sonralar bu boğaz onun adını daşıyacaqdı. Boğazla üzmək 38 gün sürdü. Uzun 

illər boyu Magellan yeganə kapitan idi ki, bu boğazı bir gəmi də itirmədən 

keçmişdi. Ancaq “San Antonio” gəmisi qaçdı, yalnız gəmilərdən üçü (digəri, 

“Santyaqo” gəmisi əvvəllər qəzaya uğramışdı) keçidin qərb qurtaracağına gəlib 

çıxdı. Dəmir iradəli admiral okeanın görünməsi xəbərlərini eşitdikdə, yerə yıxılıb 

sevincindən ağladı. 

28 noyabrda “Trinidad”, “Konseption” və “Viktoriya” “Cənub dənizinə” – 

okeana daxil oldular. Bu nəhayətsiz sulardan onların sakit, tufansız keçməsi, 

sonralar onu “Sakit okean” adlandırmağa səbəb oldu. Susuzluqdan əziyyət çəkərək 

siçovulların xarab elədiyi biskvitləri, sonralar isə dadlı xörək kimi siçovulların 

özünü yeyərək, axırda dəri qayışlarla  qidalanaraq komanda əvvəlcə Peru axınına 

düşdü, nəhayət, Sakit okeanı üzüb keçməyə can atdı. 18 dekabra qədər onlar Çili 

sahili ilə üzürdülər. Onlar Sakit okeanda üzəndə quruya nə vaxt yan alacaqlarını, 

ümumiyyətlə torpağı yenə nə vaxtsa görəcəklərini bilmirdilər. Hətta Magellan da 

qurunu bir daha görəcəklərinə şübhə etməyə başlamışdı.  O, göy cisimlərinin 

köməyi ilə hesablamalar apararaq Qərblə Şərq arasındakı məsafənin ölçüsündə 
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Ptolomeyin 11 min km. səhv etdiyini üzə çıxardı.  Sonra Magellan şimali-qərbə 

tərəf istiqamət götürdü və 6 mart 1521-ci ildə, 5 ay davam edən üzməkdən sonra 

Mariana adalarından olan Quamda ilk dəfə quru torpağa ayaq basdılar. Donanma 

Sakit okeanla 17 min km üzmüşdü. Bu vaxt dənizçilər böyük məhrumiyyətlərlə 

üzləşmişdilər. 99 gün ərzində onlar ilk dəfə təzə qida əldə etdilər. Yerli sakinlərlə 

ticarət başlandı. Lakin onlar çox oğru idilər, hər şeyi oğurlamağa cəhd edirdilər. 

Magellanın kral Karla hələ İspaniyanı tərk etməmişdən əvvəl göndərdiyi 

“memorial”da güman edilirdi ki, o, Molukkaların (Ədviyyat adalarının) yerini 

təqribən bilir. Bu vaxt Marianlardan Filippinə tərəf üzəndə birbaşa Ədviyyat 

adalarına istiqamət götürmək əvəzinə, görünür o, şübhə etmədən əvvəlki ideyasının 

təsiri altında idi və Molukkalara (Ədviyyat adalarına) girməmişdən əvvəl baza 

yaratmaqdan faydalanmaq fikrinə düşdü. 

9 martda oranı tərk edib Magellan qərbə, cənubi-qərbə istiqamət götürdü, bu 

isə onu sonralar Filippin adlanacaq adalara gətirib çıxardı. Onlar buraya ayaq 

basan ilk avropalılar idilər. Adaları Magellan Müqəddəs Lazar adlandırdı. 

Massavada o, İspaniya naminə ilk ittifaq yaratdı, Sebuda isə hökmdarı və onun 

yaxın adamlarını xristianlığa keçirdi. Bir kiçik adadakı Sebu limanında qızğın 

ticarət başlandı. Yerli sakinlər dənizçilərdən dəmir almaq üçün qızıl və ərzaq 

verirdilər. Hökmdar raca Xumabon ispan kralının himayəsini qəbul etdi. Lakin 27 

aprel 1521-ci ildə Magellan 50 adamla Maktan adasına sebulu yerlilərlə gəldi ki, 

yerli sakinləri ram etsin, çünki həmin adanın tayfa başçılarından biri Xumabona 

tabe olmaq istəmirdi. İspaniyanın qüdrətini onlara göstərmək üçün Magellan tayfa 

başçısına qarşı ekspedisiya hazırladı. Lakin döyüş uğurlu olmadı, onlar həmin 

adaya dənizdə təbii çəkilmə vaxtı gəlmişdilər, ona görə də gəmilər və toplar 

sahildən uzaqda qalmıçdı. İspanlar geri çəkilməyə başlayanda Magellanı tuzemlər 

ayağından yaraladılar, sonra üstünə tökülüb onu öldürdülər. Böyük ağıl və iradə 

sahibi olan bu adam qonaq olduğu adanın sakinlərinin xahişi əsasında onlara 

qoşulub, qonşu adanın adamları ilə vuruşmağa yollandı və burada aldığı nizə ilə 

yaralanıb, güman edilir ki, nizənin ucu zəhərli imiş, sonra isə öldürüldü. Magellan 

arzusnda olduğu Ədviyyat adalarını görmədən öldü. Onun arzusu da özü kimi 

torpağa kömüldü. Görkəmli Avstriya yazıçısı Stefan Tsveyq onun səyahətini və 

ölüm səhnəsini olduqca maraqlı şəkildə “Bəşəriyyətin ulduz saatları” seriyasında 

təsvir edir. 

Magellanın ölümü bütün komandanın sonu ola bilərdi. Lakin Elkano 

komandanlığı öz üzərinə götürdü və onlar Ədviyyat adalarına üzdülər. Onlar 

adaları tapdılar. Axı hər şey bu ədviyyatlardan başlamışdı. Onlar gəmilərini 

ədviyyatlarla yüklədilər.  

İspanlar isə Magellanın sahilinə qədəm basdığı Filippinlərdə sonralar 

özlərini möhkəmləndirdilər, oradan həm sərvət əldə edir, həm də Asiya regionunda 

məskunlaşırdılar. Bura Sakit okean ətrafında ispanların başlıca bazasına çevrildi. 

İspan gəmiləri ipəyi və digər qiymətli malları Meksikaya aparır, əvəzində isə 

Meksika mədənlərindən gümüş daşıyırdılar. 

Magellanın ölümündən sonra gəmilərdən yalnız ikisi – “Trinidad” və 

“Viktoriya” Molukkalara gəlib çıxmışdı. Ədviyyatla dolu bir gəmini 
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portuqaliyalılar tutub, özlərinə götürdülər. . Yalnız bir gəmi – “Viktoriya” 

Elkanonun komandanlığı altında İspaniyaya qayıtdı. Yolda yenə də onlar böyuk 

çətinliklərlə üzləşmişdilər. Sınmış dor ağacını bərpa edə bilmişdilər. Yenə də qida 

yox idi. Dənizçilər sinqa ilə xəstələnir, sinqadan və aclıqdan ölürdülər. Gəmidəki 

ədviyyatlardan mixəyin tərkibində “c” vitamini olduğundan, o sinqadan dənizçiləri 

qoruya bilərdi. Lakin onlar bu sirri bilmirdilər, agah olsalar özlərini müalicə 

edərdilər. Kapitan Elkano gəmidəki heyva mürəbbəsini yeməklə sinqadan xilas ola 

bilmişdi.  

8 sentyabr 1522-ci ildə zədələnmiş, lakin ədviyyatla yüklənmiş gəmi 

başlanğıcdakı 277 komanda üzvündən sağ qalmış yalnız 17 avropalı və 4 hindli ilə 

vətənə gəlib çatdı. Onlar Sevilyaya gəlib çatanda 40 min km. uzunluğunda dəniz 

yolu qət etmişdilər. “Əvvəllər mövcud olmuş adamlardan zəif olan” Elkano 

imperatordan hədiyyə kimi qlobus aldı, onun üzərində “Primus circumdedisti me” 

– “Siz mənə ilk dəfə dövrə vurdunuz” sözləri nəqş edilmişdi. Lakin dənizçilər 

gətirdikləri ədviyyatdan varlana bilmədilər. Ədviyyatın hamısı satıldı, satışdan əldə 

edilən pul bütünlüklə krala çatdı. 

Magellandan sonra 1577-ci ildə ingilis dənizçisi Frensis Dreyk ikinci dünya 

ətrafı səyahətini uğurla başa çatdırdı. Bu hadisədən on bir il sonra, 1588-ci ildə 

ispan “Məğlubedilməz Armadasının” ağır məğlubiyyətə uğradılmasında keçmiş 

dəniz qulduru, sonralar admiral titulu alan Frensis Dreyk xüsusilə fərqlənmişdi.  

Magellanın xidməti təkcə Yer ətrafına üzməsi deyildi, həm də cəsarətli 

konsepsiya hazırlaması və bu işi ustalıqla başa çatdırması idi. İlk dənizçi Sakit 

okeanı Qərbdən Şərqə keçmişdi və belə bir fikri boşa çıxarmışdı ki, Yeni 

Dünyadan qərb tərəfə bir neçə günlüyə üzdükdə gəmilər Şərqi İndiyalara gəlib 

çıxacaqdır. Bunun əvəzinə Sakit okeandan keçid üç aydan çox çəkdi. 

Magellan mürəkkəb xarakterə malik idi və ziddiyyətli adam idi. O, bir 

müəmma kimi qala bilərdi. Psixoloji cəhətdən o, özünə yer tapa bilmirdi. Onun öz 

ağasına loyallığı Allaha loyallıqdan sonra ikinci yerdə idi. Portuqaliyalıların hamısı 

onu “özününkü” hesab edir. 

 Bu olduqca görkəmli bir səyahət idi, böyük coğrafi, iqtisadi və siyasi 

əhəmiyyət kəsb etdi. Belə səyahətlər bütün dünyada siyasi, iqtisadi və mədəni 

həyatın radikal şəkildə dəyişilməsinə aparan prosesin başlanğıcı idi. XVI əsrin 

əvvəlində Avropa macəraçıları Magellan kimi kiçik donanmada Atlantik okeanın 

geniş həddlərinə daxil olurdular. Onlar çətinliklə agah ola bilərdilər ki, yeni eranın 

başlanğıcındadırlar. Özü də bu yeni era təkcə Avropa üçün deyil, Asiyanın, 

Afrikanın və Amerikanın xalqları üçün idi. 1500-cü və 1800-cü illərin arasındakı 

dövrdə avropalıların hakimiyyəti bütün dünyanı əhatə etdi. Amerikalarda 

avropalılar müstəmləkələr yaratdılar və bu, onların qanunlarını, dillərini, 

mədəniyyətlərini yaydı. 

Cənubi-Şərqi Asiyanın ada regionlarında avropalılar öz möhkəm 

idarəçiliyini qurdular. Asiyanın digər hissələrində və Afrikada onların fəallığı 

ticarət mallarından tutmuş qul ticarətinə qədər təsnifləşirdi, daim yerli xalqların 

həyatlarını dəyişdirirdi. Avropa ekspansiyasının toxunduğu bütün regionlarda 
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xalqlar yeni xəstəliklərə sirayətlənməklə yanaşı, dillərinin və adətlərinin 

dəyişilməsi ilə və həmin ərazilərdə yeni qanunların bərqərar olması ilə üzləşdilər. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Magellanın dünya ətrafına səyahətindən 

sonra Yeni Dünyanın bölünməsi barədə Papa bullası, onun əsasında yeni 

torpaqların iki dövlətin təsir zonasına bölünməsi və demarkasiya xətti öz 

əhəmiyyətini itirdi. Bu müqavilə hər iki tərəfə dar gəlirdi, onun ziddinə Portuqaliya 

Braziliyanı tutdu. 

İlk dəfə 1504-cü ildə Ameriqo Vespuççi belə bir fikir söyləmişdi ki, 

Amerikadakı torpaqlar Asiyanın bir hissəsi olmayıb yeni materikdir və o, 

Kolumbun fikrini təkzib etməklə yanaşı, bu torpaqları “Yeni Dünya” adlandırdı. 

Alman kartoqrafı Martin Valdzmyuller isə özünün tərtib etdiyi dünya xəritəsində 

materiki Vespuççinin şərəfinə “Amerika” adlandırdı. Vespuççinin ideyasını 

Ferdinand Magellan, 1519-1522-ci illərdə həyata keçirdiyi ilk Yer ətrafı səyahətdə 

təsdiq etdi. Cənubi Amerikanı və Odlu torpaq adalarını dolaşıb keçən Magellan 

Sakit okeana aparan boğazı tapdı, Sakit okeanın sularında Magellan Asiya 

sahillərinə etdiyi uzun səfər boyu heç bir qasırğa ilə üzləşmədiyindən okeanı belə 

adlandırmışdı. Buradan isə Asiya sahillərinə çatmaq mümkün oldu. Yerin kürə 

şəklində olması qərb yolu ilə də Asiya qitəsinə və Molukka adalarına çatmağın 

mümkün olduğunu sübut etdi. 

Magellan bəşəriyyətə böyük xidmət göstərmiş oldu, lakin o, bu qeyri-adi 

nailiyyətinin bəhrəsini dada da bilmədi. Tarix isə onu unutmadı. Hötenin “Həqiqi 

ləyaqət heç vaxt öz kölgəsi olan şöhrətə baxmaq üçün geri boylanmır” sözləri onun 

taleyinin timsalında açıqca öz təsdiqini tapır. 

 

 

XIV Lui 

Tardiora sunt remendia quammala (lat.) – Müalicə xəstəlikdən ləng gedir. 

Tatsit 

Bir boşboğaz cəsarətdən danışanda Sparta çarı Kleomon onun sözlərinə 

istehza ilə gülərək dedi: “Əgər cəsarət barədə qaranquş söhbət açsaydı mən 

gülərdim, ancaq bu barədə qartal danışsaydı, mən ona diqqətlə qulaq asardım”. 

Plutarx 

XIV Luinin şöhrəti və nüfuzu ona Günəş Kral adını qazandırmışdı. O, 

Fransanı ölkənin parlaq dövrlərindən birində idarə etmiş və klassik eranın 

mütləqiyyət monarxiyasının simvolu kimi tarixdə qalmışdır. Ölümündən sonra da 

o, bütün Avropanı əhatə edən yaşayış üslubu və tərzi vasitəsilə insanları 

ilhamlandıra bilmişdi. Ona müstəsna qaydada vurulur və nifrət edirdilər. Onun 

tarixi böyük nailiyyətlərlə və acı səhvlərlə doludur, bunlar isə əlbəttə ki, 

qələbələrin sevinci kimi, həm də məğlubiyyətlərdən əzab çəkməklə əlaqədar idi. 

Avropada ağalıq etdikdən sonra o, öz ölkəsini zəifləmiş və dilənçi vəziyyətində 

qoyub getdi, lakin onun hökmranlığı altında Fransa bir neçə əyaləti aldı və əslində, 

sivilizasiya modelinə çevrildi. 

O, 1638-ci ildə XIII Luinin və onun ispan mənşəli kraliçası Anna 

Avstriyalının ailəsində doğulmuşdu. 1643-cü ildə XIV Lui atasının ölümündən 
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sonra fransız taxt-tacına çıxdı, bu vaxt onun 4 yaşı var idi. Regent XIII Luinin dul 

arvadı, öz anası Anna Avstriyalı olsa da, bu dövrdə Fransanın dövlət siyasətini 

birinci nazir, kardinal Culio Mazarin müəyyən edirdi (bu italyan keşiş öz vətənində 

Mazarini kimi tanınırdı). Dörd yaş səkkiz aylığında XIV Lui, krallığın qanunlarına 

müvafiq olaraq 19 milyon adamın təkcə ağası deyildi, həm də onların canının və 

mülkiyyətinin sahibi idi. Onu “görünən ilahi” kimi salamlamalarına baxmayaraq, 

o, əslində nökərlərin qayğısına buraxılmış və laqeydlik hiss edən bir uşaq idi. Heç 

kəs ona nəzarət etmədiyindən bir dəfə az qala kiçik gölməçədə batmışdı. 

Bu laqeydliyə görə məzəmmətə layiq olan Anna Avstriyalı isə oğlunu yalnız 

“Allaha qarşı edilən cinayətlərdən” daim qorxutmaqla kifayətlənirdi.  

Luinin doqquz yaşı olanda nifrət edilən kardinal Culio Mazarin tərəfindən 

təqib edilən kübarlar və Paris parlamenti (bu, qüdrətli qanun məhkəməsi idi) 1648-

ci ildə taxt-taca qarşı mübarizəyə qalxdılar. Bu, Fronda kimi tanınan uzun müddətli 

vətəndaş müharibəsinin başlanğıcının nişanəsi oldu. Bunlara görə Lui 

yoxsulluqdan, bədbəxtlikdən, qorxudan, alçalmaqdan, soyuqdan və aclıqdan 

əziyyət çəkdi. Fronda (hərfi mənada “sapand” deməkdir) sadə parisliləri, Paris 

parlamentinin (məhkəmə palatası) üzvlərini və imkanlı adamları əhatə edirdi, 

onları isə kraliça-ana bir sıra imtiyazlardan məhrum etmişdi. 

XIII Lui 1643-cü ilin martında öldükdən sonra Mazarin kraliça-ananın 

siyasətinə nəhəng qaydada təsir göstərirdi. Daim artan xərclərin öhdəsindən 

gəlmək üçün kəndlilərdən yığılan vergini tez-tez artırmaq lazım gəlirdi. Nazir 

kürsüsündə nifrət edilən “yada” (Mazarin italyan idi) qarşı çox sayda üsyanlar 

qalxırdı. Lakin Mazarinin böhranlı vəziyyəti o vaxt baş verdi ki, Paris parlamenti 

(qanunvericilik hakimiyyətinə malik deyildi) parlamentin vergi siyasətində iştirakı 

ilə yanaşı, polisin və məhkəmələrin islahatı barədə də tələblər irəli sürdü. Kraliça-

nanın parlamentin bəzi liderlərinin həbs edilməsi barədə verdiyi göstərişə cavab 

olaraq Parisdə üsyan (“Barrikadalar günü”) qalxdı. Xalq həbs edilənlərin azad 

olunmasına nail oldu, lakin bu yalnız müvəqqəti qələbə idi. Hər halda Fronda 

Mazarini 1649-cu ildə Fransanı tərk etməyə məcbur etmişdi, lakin o, 1653-cü ildə 

Köln sürgünündən geri qayıtdı.  

Bu hadisənin izi yeniyetmə kralın sonralar xarakterinə, davranışına və 

düşüncə tərzinə öz təsirini göstərməmiş qalmadı. O, heç vaxt nə Parisi, nə 

kübarları, nə də ümumən həmin adamları yaddan çıxarmadı. 

Frondaçıların üsyanı fransız mütləqiyyəti üçün ciddi sınaq olsa da, onu 

bərkitdi və möhkəmləndirdi. 1653-cü ildə Mazarin qiyamçılar üzərində qələbə 

çaldı və bu vaxt Lui ilə birlikdə öz şagirdlərindən qeyri-adi inzibati aparat 

düzəltməyə girişdi. 

Gənc kral Mazarindən həmçinin incəsənətə, eleqantlığa bağlılıq və özünü 

nümayiş etdirmək xüsusiyyətlərini götürmüşdü. Dövrünün ağası kimi elan 

edilməsinə baxmayaraq, kardinalın mütləq hakimiyyətinə qarşı etiraz etməyi kral 

heç ağlına da gətirə bilməzdi. 

Fransa ilə İspaniya arasında 1635-ci ildə başlanan müharibə özünün son 

fazasına daxil olmuşdu. Müharibənin nəticəsi Avropada hegemonluğu 
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Habsburqlardan Burbonlara keçirəcəkdi. Fransa kralı sərkərdə olmalı idi və Lui 

döyüş səhnəsində şagird kimi xidmət edirdi. 

1658-ci ildə o, məhəbbətlə taxt-tac borcu arasındakı böyük münaqişə ilə 

üzləşdi. Bu, həmin dövrün hökmdarlarının əksəriyyəti üçün oxşar bir hadisə idi. İki 

il ərzində o, Mazarinin qohumu olan Mariya Mançini adlı qıza məhəbbəti naminə 

özü ilə mübarizə aparırdı. Nəticədə o, siyasətin zərurətinə tabe oldu və 1660-cı ildə 

Mariya Tereza Avstriyalıya evləndi. Bu qız İspaniya kralı IV Filippin qızı idi və 

nikah iki ölkə arasındakı sülhün ratifikasiya edilməsinə xidmət etdi. Onların nikahı 

çox dəbdəbəli qaydada bayram edildi. Fransız monarxının Habsburq sülaləsindən 

olan ispan infantası ilə nikah ittifaqı Pireney sülhünü möhkəmləndirdi. Fransa ilə 

İspaniya arasında 1659-cu ildə bağlanan bu sülh iki dövlət arasında sərhədləri qəti 

şəkildə müəyyənləşdirdi. 

XIV Luinin uşaqlığı sona çatdı, lakin heç kəs inanmırdı ki, o, hakimiyyət 

yüyənini əlində saxlamağa qadirdir. Sonrakı dövrlər göstərdi ki, onun ambitsiyaları 

daha böyükdür. O, öz memuarlarında yazırdı: “Mən ürəyimdə hər şeydən çox 

şöhrəti seçirəm, hətta həyatın özündən də. Şöhrət sevgisi ehtirası seçmək kimi bir 

şeydir... bütövlükdə yer üzərində ilahi funksiyanı yerinə yetirdikdə, biz onu 

alçaldan qarışıqlığın bacarıqsızlığını üzə çıxarmalıyıq”. 

1661-ci ildə Mazarin öldü. Bir gün sonra, martın 10-da saray dramatik bir 

zərbə ilə üzləşdi. Kral təəccüblənən nazirlərinə bildirdi ki, krallığın idarə 

edilməsinin bütün məsuliyyətini öz üzərinə götürmək niyyətindədir. IV Henrinin 

hökmdarlığından sonra belə bir şey olmamışdı. Bu o demək deyildir ki, XIV 

Luinin  hərəkəti ənənəyə uyğun gəlmirdi. İlahi hüquqla icra edilən diktatorluq 

konsepsiyası isə onun özünə məxsus idi. İnamına görə Lui özünü Yer üzərində 

Allahın təmsilçisi kimi görürdü və hesab edirdi ki, bütün növ tabe olmamaq və 

qiyam günah sayılmalıdır. Bu inamdan o, təkcə təhlükəli günahsızlıq hissiyyatını 

qəbul etmədi, həm də xeyli sakitlik və mülayimlik qazandı. Fronda başa çatdıqdan 

sonra fransızların böyük əksəriyyəti belə bir qərara gəlmişdi ki, Fransanın stabilliyi 

üçün ümid taxt-taca əsaslanır. Həmin vaxt 23 yaşlı monarx əsl kral olmaq barədə 

öz qətiyyətini belə ifadə etdi: 

“Bu vaxta qədər mən öz işlərimin idarə edilməsini mərhum kardinala etibar 

etməkdən faydalanırdım. Bu vaxtdan isə onları özüm idarə edəcəyəm. Siz (katiblər 

və dövlət nazirləri) yalnız özüm xahiş etdikdə, məsləhətçilərim kimi mənə kömək 

edəcəksiniz. Mən tələb və əmr edirəm ki, mənim göstərişim olmadan heç bir qayda 

sənədinə möhür vurmayasınız... Mən əmr edirəm ki, heç nəyə, hətta mənim 

göstərişim olmadan pasporta da imza atmayın, hər gün heç kəsi yox, şəxsən məni 

nəzərə alaraq hərəkət edin”. 

Onun anası Luinin bu sözlərinə bərkdən güldü, axı onun əylənməsinə və 

qumar oynamasına, kral sarayındakı qulluqçu qızların yatağına girməsinə yaxşı 

bələd idi. Lakin Lui tam ciddi idi, möhkəm hökmdar olmaq üçün hər cür haqqı 

ödəməyə hazır idi. O, gündəlik işlərlə vicdanla məşğul olmaq qaydasını qoydu və 

bundan nadir hallarda uzaqlaşırdı. O, öz kral sənətini “böyük, nəcib və sevimli bir 

iş” hesab edirdi. Şöhrət qazanmaq naminə o, Versal sarayında böyük və möhtəşəm 

tamaşa yaratmışdı. Kralın ölümündən bir neçə onillik sonra Volter 1661-ci ildən 
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1715-ci ilə qədər olan dövrü “XIV Lui erası” adlandırmışdı. Tarixçilər də o 

vaxtdan həmin dövrü belə adlandırmağa üstünlük verirlər. 

Həqiqətən də o, Fransanı qeyri-məhdud şəkildə idarə etmişdi. Gənc kral 

bəyan etmişdi ki, bu vaxtdan etibarən “özüm birinci nazir olacağam”. O, əmin idi 

ki, monarxın hər bir arzusu onun təbəələri üçün qanundur. Kralın hakimiyyətinin 

təbəələri tərəfindən məhdudlaşdırılması onun üçün böyük biabırçılıqdır. Yalnız 

təkcə monarx dövlətin faydasının nədə olduğunu bilir, öz əməllərinə görə o, yalnız 

Allah qarşısında cavabdehdir. XIV Lui dövləti özü ilə eyniləşdirirdi (“Dövlət 

mənəm”). Ondan bir əsr sonra taxt-taca gəlmiş Prussiya kralı Böyük II Fridrix isə 

bu məsələdə öz düşüncəsini belə ifadə edirdi: “Dövlətin birinci nökəriyəm”.  

Günəş Kralın dövründə ölkənin idarə olunması kral şurasında 

mərkəzləşmişdi. Parlamentlərin hüquqları 1667-ci il və 1673-cü il ordinansları ilə 

məhv edilmişdi, onların məhkəmə səlahiyyətləri, fövqəladə məhkəmələrin 

yaradılması ilə məhdudlaşmışdı. 

Kral iqamətgahı sonralar Versal oldu. Versal sarayı öz möhtəşəmliyinə görə 

bütün digər sarayları kölgədə qoyurdu. Kral sarayı Fransanın mənəvi həyatının 

mərkəzi rolunu oynayırdı. XIV Lui özünə xidmətə görkəmli rəssamları və 

yazıçıları cəlb edirdi. Sarayın zövqü fransız incəsənətinin və ədəbiyyatının inkişaf 

istiqamətini müəyyən edirdi. XIV Luinin siyasəti Fransanın beynəlxalq nüfuzunun 

möhkəmlənməsinə yönəlmişdi. 

O, ilk anlarda böyük nazirləri olan Jan Batist Kolberə - markiz Luvuayaya 

və Uqo de Liona arxalanırdı, həm də onların arasında ayrı-seçkilik yaradırdı. 

Sonralar isə nisbətən aşağı qabiliyyətli adamlara bel bağlamalı oldu. 54 il ərzində 

Lui özünü hər gün səkkiz saatlıq işə həsr etdi. Onun diqqətindən çox xırda detal da 

yayınmırdı. O, saray etiketindən tutmuş, qoşunların hərəkətinə qədər, yol 

çəkilişindən ilahiyyat barədə disputlara qədər hər şeyə nəzarət etmək istəyirdi. O, 

uğur qazanırdı, çünki Fransanın əhval-ruhiyyəsini gəncliyə xas olan cəsarətlə və 

parlaqlıqla əks etdirirdi.  

1666-cı ildə XIII Luinin arvadı, az yaşlı XIV Luinin regenti olan anası Anna 

Avstriyalı vəfat etdi. Bu qadın Mazarindən beş il artıq ömür sürdü. Lakin bu 

hadisələr kralı siyasətdən ayıra bilmirdi. 1671-ci ildə o, Şimali Amerikanın daxili 

kontinental hissəsinə sahib olmaq hüququnu irəli sürdü. 

Pensionlardan və cəzalardan istifadənin əksinə, bunlarsız monarxiya, 

kübarları özünə tabe etməyə qadir deyildi, o, 40 il ərzində 11 vətəndaş 

müharibəsinə start verdi, bu əsasən kübarlığa qarşı çevrilmişdi. Lui onları sarayına  

cəlb edirdi, qumarla pozurdu, bədxərclik nəticəsində onları ağır vəziyyətə salırdı, 

qabiliyyətlərini isə özünün xoşuna gəlib-gəlməməsindən asılı etmişdi. Kral hesab 

edirdi ki, hər şeydə o, düzgün hərəkət edir. XIV Lui inanırdı ki, taxt-tacı ona Allah 

vermişdir və özünü Yer üzərindəki allah hesab edirdi.  

Sen-Simon hersoqu isə bildirirdi ki, saraya gələn kübarlar onu tərifləməsə, 

Lui onlara qarşı təsir etmək qaydasında hərəkət etməyi bacarır. O, yazırdı: “O, 

təkcə yatağına getmək üçün qalxanda deyil, yemək yiyəndə də, otaqlarından 

keçəndə də, bağlarında gəzəndə də sağına və soluna baxırdı. O, kübarları saraydan 
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qovmuşdu, bunun səbəbini isə bilirdi və heç vaxt onların üstünə yerimək üçün 

fürsəti əldən vermirdi və belə təsadüf ona ədalətli görünürdü”. 

Yaltaqlıq XIV Lui sarayının fərqləndirici xüsusiyyətinə çevrildi. Krala 

yaltaqcasına tərif hədd bilmirdi,onun ən adi sualına da yalnız ona xoş gələn 

sözlərlə cavab verilirdi. O,əyanlarından birindən arvadının nə vaxt dogacagını 

soruşduqda, həmin adam ona belə cavab vermişdi : “Sizə nə vaxt xoş gəlirsə,o 

vaxt, Sir”. 

Onun çox sevdiyi məşguliyyətlərdən biri ovçuluq idi. Fransanın əvvəlki 

kralları da ovçuluqla əylənmişdi, XIV Luinin isə ova aludəçiliyi hansısa başqa bir 

nümunə ilə müqayisə oluna bilməzdi. O, hər gün üç dəfə  ova gedirdi,  başqa 

sevimli məşğuliyyətinə də bu qədər vaxt ayırırdı, gündə üç dəfə məşuqələri ilə 

intim yaxınlıq edirdi, bu da onun qüvvətli kişi oldugunu sübut edirdi. Həm də hər 

gün üç dəfə Dövlət Şurasının iclasında iştirak edirdi. 

Kralın məşuqəsi madam Montespan ərli qadın idi, doqquz dəfə hamilə 

olmuş, yeddi uşaq dogmuşdu, ona gırə də əvvəlki gözəlliyini qoruyub saxlaya 

bilməmişdi. Bu səbəbdən də kralı artıq elə ehtirasla özünə cəlb edə bilmirdi. O, 

kralın əvvəlki məşuqəsi Luiza de La Valyerini de əvəz etmişdi. Madam de Valyeri 

kraldan ayrılmaq kimi bir dərdə dözə bilmədiyindən, ondan doğduğu kiçik yaşlı 

haramzada uşaqlarını da tərk edib, monastıra yollandı, Fransızlar deyirlər ki, 

”Chaque femme a ses charmes”- “ Hər qadın öz lətafətinə malikdir”. Görünür, 

markiza Montespan malik olduğu lətafətlərini təbiətin qanuna uyğun olaraq 

itirmişdi. Madam Montespan da on dörd illik yaxınlıqdan sonra kralla həmişəlik 

vidalaşmağın  dəhşətinə dözə bilmirdi, təkcə belə sözlərdən təsəlli tapırdı ki, yeni 

məşuqə madam Mentenon kraldan çox, allaha məhəbbət bəsləyir. Lakin madam 

Mentenonla eşq məcərası daha ciddi şəkil aldı və kralın vəfatına qədər davam etdi. 

 Həm də XIV Lui bu vaxt artıq  xeyli qaydada dindarlığa meyl etmişdi, ərli 

qadınla intim əlaqəsini bağışlanmaz günah hesab etməyə başlamışdı. Ona görə də 

o, özünün qanundan kənar doğulmuş uşaqlarının tərbiyəçisi madam Mentenona 

diqqət göstərməyə başladı. Özündən üç yaş böyük olan bu qadının krali valeh edən 

xüsusiyyətləri var idi, qadın lətafətindən də xali deyildi. Onun bir üstünlüyü də 

onda idi ki, o, dul  qadın  idi, əri ölmüşdü. Dindar qadın olan madam de Mentenon 

onu inandırmışdı ki, o, özünə xilas yolu tapa bilər. Arvadı Mariya Terezanın 

vəfatından sonra kral evlənə bilərdi. Lakin Mentenon dvoryan əsilli olmadığına 

görə kral onunla qanuni şəkildə evlənə bilməzdi. Ona görə də o, madam de  

Mentenonla gizlində evləndi. 

Saraydakı qaydalar, davranış tərzi sarsılmaz qanun hüququ qazanmışdı. 

Kralın yeni yaranan adətlərə güzəştsiz nəzarət etməsi hamıya yaxşı məlum idi.  

Versal saray məkanına çevrildikdən sonra bura həqiqətən də nümunə timsallı etiket 

yarmarkasına çevrilmişdi. Etiket idarəetmə mənası kəsb etmişdi. Həmin vaxtdan 

kübarlıq Fransa həyatında mühüm faktor rolu oynamasını dayandırdı. Bununla da 

millət müəyyən dərəcədə zəiflədi. 

Versal özünün binalarının, parkının və fəvvərəlirinin möhtəşəmliyi iilə 

yanaşı, saray ora köçdükdən sonra artıq birja təsiri bağışlayırdı. Buna görə də 
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Versal qalmaqal məkanına çevrilmişdi. Kral bu nəhəng saray qarşısında rol 

oynamağı bacarırdı. 

Luinin yaxşı taleyi, öz təbəələrinin müxtəlif fəaliyyət dairələrindəki qeyri-

adi qruplara məxsus olması ilə bağlı idi. O, bu adamlardan necə istifadə etməyi 

bilirdi. O, yazıçıların, xüsusən Molyerin və Jan Rasinin himayəçisi idi, özünü 

tərifləməyə həsr olunmuş nəğmələr yazmaq barədə onlara göstəriş verirdi. O, 

incəsənət adamlarına gözəllik haqqında öz baxışlarını təlqin edirdi. Fransanın 

görünüşü və həyat yolu dəyişilmişdi. Böyük şəhərlər metamorfozalara uğramışdı, 

peyzaj dəyişilmişdi, hər yerdə monumentlər qoyulurdu. Kral yeni iqamətgahlar 

tikməyə güclü surətdə aludə idi. Onun möhtəşəm sarayları olan Sen Jermen və 

Marlidən az şey qalmışdır. Versal isə, - hətta hələ tikiləndə lənətlənmişdi və milləti 

məhv etməyə görə ittiham edilmişdi, - indiyədək öz mükəmməl gözəlliyini 

saxlayır. 

Versal təqribən müasir aeroportun tikilməsi xərcinə başa gəlmişdi. Bu saray 

hamı üçün ümumi valeh olma obyekti idi və Fransanın nüfuzunu daha da artırdı. 

Hökumətin bütün gücü Versalın tikilməsinin ağırlığını öz çiynində daşımağa 

yönəlmişdi. 

XIV Lui, özünü Parisin qeyri-sağlam havasından və səs-küyündən 

uzaqlaşdırmaqda səhv etməmişdi, lakin o, bəzilərinin ittiham etdiyi kimi 

əcdadlarının ənənəsini pozmaq kimi bir iş görmüşdü. Monarxiya xalqdan artan 

dərəcədə izolyasiya olunmuşdu və bu, mifik bir keyfiyyətə yüksəlmişdi. 

Onun sarayını dəstəkləyən Versalın və qəsrləri andıran digər binaların 

tikintisi, həmçinin apardığı müharibələr XIV Lui üçün böhranlı maliyyə vəziyyəti 

əmələ gətirdi. Maliyyə naziri Kolber Fransanın sərvətini və qüdrətini artırmaq üçün 

yollar axtardıqda, merkantilizmə üstünlük vermişdi. Bu dövlətin xeyrinə iqtisadi 

fəaliyyəti nizamlamaq idi. İdxala olan ehtiyaclar azaldılır, ixrac artırılırdı. Kolber 

fransız manufaktura mallarının istehsalını artırmağa və keyfiyyətini 

yaxşılaşdırmağa cəhd edirdi. O, çox sayda yeni istehsal sahələri yaradırdı, buna 

Bovedəki kral şpaler fabriki, Venetsiyadan şüşə qayıranları və Flandriyadan parça 

istehsalçılarını Fransaya dəvət etməsi misal ola bilərdi. Fəhlələrin hazırlanmasına 

olan ehtiyacı görürdü. Yeni istehsal sahələri yaradanlara xüsusi imtiyazlar verilirdi, 

bura vergi güzəştləri, borc vermə və subsidiya ayırma daxil idi. İdxal həcmlərini 

birbaşa azaltmaq üçün xarici manufaktura mallarına, xüsusən ingilis və holland 

parçalarına tarifləri artırdı. Ticarət donanması yaratdı ki, fransız mallarını xaricə 

daşısın. 

Versal fransız mütləqiyyət dövlətinin və Günəş Kralın qüdrətinin simvoluna 

çevrildi. Versal həm də praktiki siyasi niyyətlərə xidmət edirdi, yüksək kübarlar və 

qan prinsləri üçün ev rolunu oynayırdı. 

Lui öz sarayının yüksəldiyini müşahidə etdikdə, inşaata nəzarət edən Kolber 

ixracı maksimum artırmaqla, ondan Fransanın iqtisadi cəhətdən özünü təmin edən 

ölkəyə çevrilməsinə kömək edən iqtisadi inqilabın icrasına  razılıq əldə etmişdi. 

Manufakturalar, hərbi-dəniz və ticarət donanması, yeni polis təşkilatı, yollar, 

limanlar və kanallar məhz bu vaxt meydana gəldi. Lui hər detala nüfuz edirdi, eyni 
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zamanda baş gicəlləndirən əyləncələr təşkil edirdi, həm də bu illərdə Luiza de la 

Valyere ilə məhəbbət macəralarını yaşayırdı. 

1667-ci ildə o, İspaniya Niderlandına müdaxilə etdi, onu öz arvadının irsi 

hesab edirdi. Beləliklə, müharibələr seriyası başlandı və bu, onun hökmranlığının 

yaxşı dövrünü əhatə etdi. Lui ölüm yatağında olarkən demişdi: “Mən müharibəni 

çox sevirdim”. Öz təbəələri onun sakitliyini və mülayimliyini qeyd etsələr də, 

Fransanın sərhədlərini möhkəmləndirmək üçün qüvvələrdən istifadə etməməsini 

anlaya bilmirdilər. Parlaq kampaniyadan sonra kral ingilislərin, xüsusən 

hollandların təzyiqi qarşısında 1668-ci ildə geri çəkilməyə məcbur oldu. O, heç 

vaxt hollandları unutmadı və and içmişdi ki, onların protestant merkantil 

respublikasını məhv edəcəkdir. Belə sonluqda o, ingiltərəli II Çarlzla ittifaq 

bağlayıb, 1672-ci ildə Niderlandlara hücum etdi. Uzun çəkən müharibə 1678-ci 

ildə başa çatdı, birinci Nicmegen sazişi ilə Lui zəfər çaldı. 

Günəş Kral öz şöhrətinin zenitində idi. Demək olar ki, o, qorxulu koalisiyanı 

təklikdə məğlub etmişdi. İspaniya və Müqəddəs Roma imperiyası ona qarşı 

hollandlara qoşulmuşdular. O, öz düşməninə sülh şərtlərini diqtə etdi. O, Fransanın 

sərhədlərini şimalda Flandriyanı anneksiya etməklə və şərqdə isə Lotaringiyanı və 

Franş-Konteni tutmaqla xeyli genişləndirdi. Onun donanması İngiltərənin və 

Hollandiyanın donanmalarına bərabərləşdi. Paris onu “Böyük” adlandırırdı. 

Sarayda o, aludə olunmaq obyekti idi və 40 yaşı olanda o, özünü bütün adamlardan 

üstün hesab edirdi. 

XVII əsrin ortalarından kral XIV Luinin fransız sarayı moda qanunvericisi 

oldu. Mütləqiyyətin modada meydana çıxması saray və kral modası kimi özünü 

göstərdi. Bu isə ispan modasının fransızların zövqünə uyğunlaşdırılmış 

qaydasındakı davamı idi. 

Bu vaxtdan fransız zövqü və modası bütün Avropanı bürüdü və bütöv əsr 

ərzində ona sahibliyini saxladı. Paltar çox bəzəkli idi. Qadın paltarında fantaziya, 

həm də eksentrizmə və dəbdəbəyə can atma təcəssüm olunurdu. 

1676-cı ildə XIV Luinin sərəncamı ilə tikilən Əlillər evinin inşası başa çatdı, 

burada 7 min müharibə veteranı yerləşdiriləcəkdi. 

  

Kral həzzdən açıqca imtina etdi, lakin belə qurban vermə onun yeni 

məşuqəsi, dindar madam de Mentenon tərəfindən asanlaşdırıldı. Bu qadın satirik 

şair Pol Skarronun dul arvadı olmaqla, kralın qanundan kənar doğulmuş 

uşaqlarının tərbiyəçisi olmuşdu və kralın yeni məşuqəsinə çevrildi. Onların 

yaxınlığı və həm də hər bir məsələyə münasibətdə heyran edici həmrəyliyi kral 

ölənə qədər davam etdi. Madam de Mentenon bu ərindən dörd il sonra, 84 yaşında 

vəfat etdi.   

1681-ci ildə XIV Lui Elzası və Strasburqu tutdu. 1678-ci ildə o, İspan 

Niderlandlarının ərazisinin bir hissəsini almışdı. Günəş Kral öz hakimiyyətini len 

münasibətləri ilə bağlı olan, 1648-ci il Vestfaliya sülhü nəticəsində Fransaya 

birləşdirilmiş bütün vilayətlərə yaymaq istəyirdi. 1686-cı ildə isə Fransa Siamla 

müqavilə bağlamaqla burada möhkəmləndi. 1692-ci ildə isə ingilis-holland 

donanması Normandiya sahilləri yanında fransız donanmasını məğlub etdi. Həm 
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də bu vaxt XIV Lui katolitsizmi müdafiə edən II Ceyms Styuartı  ingilis taxt-tacına 

bərpa etməyə çalışırdı. 

1682-ci ildə hökumət iqamətgahı Versala köçdü. Parisin 20 kilometrliyində 

olan bu sarayı XIV Lui atası XIII Luinin ov qəsrinin yerində özü üçün tikdirmişdi. 

Sarayları, gözəl parkları və fəvvarələri olan Versal Fransanın siyasi və mədəni 

həyatının mərkəzi oldu. Zadəganların siyasi əhəmiyyəti aşağı düşdü, onların 

imtiyazları artıq kraldan asılı idi. 

Versalın tikintisiini davam etdirən arxitektor Monsar sarayda  Güzgülü salon 

inşa etdirdi. Güzgülər salonun işərisinə heyrətamiz işıq verirdi, günəş şüası 

güzgülərdə bərq vurur, məkanı qeyri-adi gözəlliyə bürüyürdü. Günəş Kral bu 

sarayı ilə öyünərək deyirdi ki, “Versal – mənəm”. Versalı o, hər şeydən çox sevirdi 

və bilirdi ki, dünyada onun sarayına bənzəri yoxdur. Ondan xeyli əvvəl İspaniya 

kralı II Filippin tikdirdiyi Eskorial sarayı da, Rusiya imperatoru Böyük Pyotrun 

Günəş Kralı təqlid edərək inşa etdirdməyə başladığı, sonralar tikintisi başa 

çatdırılan Petrodvorets (əvvəllər Peterqof adlanırdı) saray-park ansamblı da  

Versalla müqayisədə uduzrlar. 

Sonrakı il həyatda və XIV Luinin hökmranlığında dönüş nöqtəsi oldu. 

Kraliça öldü və kral gizlincə madam de Mentenona evləndi və həmin qadın siyasi 

nüfuza sahib oldu. O, bu qadına vurulmuş bir adam kimi qaldı, hətta 70 yaşında da 

ona ərlik funksiyasını yenə də davam etdirirdi. Bu barədə indiyədək gəlib-çıxmış 

məktublar məlumat verir. 

Kolber də ölmüşdü, Luiinin döyüşkənliyi üçün yolu azad qoyub getmişdi. 

Avstriya torpaqlarına türklərin müdaxiləsinin dəf edilməsi, Fransaya qarşı olmaq 

üçün Qərbi sərbəst qoydu. 1688-89-cu illərdə Styuartların hökmdarlıqdan 

uzaqlaşdırılması və Uilyam Oranclının İngiltərə taxt-tacına çıxması, sonralar 

Fransanın bundan ziyan çəkməsi üçün şəraitin meydana gəlməsinə səbəb oldu. 

Luinin bu ənənəvi düşmənlərinə bütöv protestant dünyası əlavə olundu. Anası ona 

dar ölçüdə olan və sadə din təlqin etmişdi, ona görə də o, Reformasiyadan heç nə 

başa düşmürdü. O, fransız protestantları olan huqenotlara potensial qiyamçılar kimi 

baxırdı. Onları zorla katolikliyə çevirməyə cəhd etdikdən sonra, 1685-ci ildə Nant 

ediktini qadağan etdi. Bu sənəd isə huqenotların öz dini təriqətlərinə müvafiq 

olaraq azad sitayiş etmələrinə təminat verirdi. Rəhmsiz təqiblər hesabına çox sayda 

sənətkarlar Fransadan qaçmışdı və bu, saysız-hesabsız bədbəxtliklərə səbəb oldu. 

Beləliklə, onun tənəzzülü başlandı. İmperator Luinin ekspansionizminə 

müqavimət göstərmək üçün Böyük ittifaq yarandı. Bunun nəticəsində İngiltərə, 

İspaniya və İsveçlə gedən müharibə 1688-ci ildə başlanmaqla 9 il davam etdi. 

Versaldan gümüş qablar yoxa çıxırdı, onlar götürülüb əridilirdi ki, döyşən 

əsgərlərə maaş verilə bilsin. Bir sıra qələbələrinə baxmayaraq, Lui Risvik 

müqaviləsini imzaladıqda, tutduğu bir sıra ərazilərdən imtina etməli oldu, buna 

görə ictimai rəy onu kəskin şəkildə ittiham etdi. Uilyam Oranclını İngiltərənin kralı 

III Uilyam kimi tanıdıqda, özü tərəfindən belə ağrılı ikinci qurbanın verilməsi ilə 

razılaşmalı oldu. Axı Uilyamın taxt-tacına Styuart sülaləsindən olan kral II 

Ceymsin ilahi hüququna o, inanırdı və indi isə buna zidd çıxmışdı. 
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Üç il sonra, 1700-cü ildə İspaniyanın axırıncı Habsburq kralı öldükdə Luinin 

nəvəsi Filipp Avqusta öz krallığını vəsiyyət etmişdi. Lui sülhdən başqa bir şeyə 

can atmadığından, irsi qəbul etməkdə tərəddüd göstərdi. O, öz qərarına görə kəskin 

surətdə tənqid olundu, lakin heç də başqa alternativə malik deyildi. İngiltərə ona 

qarşı olanda o, yalnız İspaniyanın Müqəddəs Roma imperatoru Leopoldun əlinə 

düşməsinin qarşısını almalı idi. Axırıncı isə Filippin həmin taxt-taca iddiası ilə 

razılaşmırdı. İrsdən imtina etmək də, onu qəbul etmək də Luiyə yaxşı heç nə vəd 

etmirdi. Ona görə də ispan irsi uğrunda Avropada müharibənin başlanması 

gözlənirdi. Fransa Avropada aparıcı yeri tutmağa çalışırdı. İmperator I Leopoldun 

məqsədi isə V Karl dövründəki Müqəddəs Roma imperiyasını dirçəltmək idi.  

1701-ci ildə XIV Luinin nəvəsi Filipp V Burbon İspaniyaya gələn kimi kral 

kimi tanındı. Habsburq monarxiyası, İngiltərə və Niderlandlar Filippin əleyhinə 

idi. İspaniya taxt-tacına varislik uğrunda müharibə başlandı və bu savaş daha uzun 

olmaqla 12 il çəkdi, 1701-ci ildən 1713-cü ilə qədər davam etdi. 1701-ci ildən 

İngiltərə, Hollandiya, Avstriya, Prussiya, Müqəddəs Roma imperiyası, Hannover, 

Portuqaliya və Savoy hersoqluğu mütləqiyyət Fransasına qarşı koalisiya bağladı. 

1702-ci ildə İngiltərə Fransaya müharibə elan etdi. 1709-cu ildə ispan taxt-tacına 

varislik  uğrunda müharibənin gedişində sülh danışıqları uğursuzluqla nəticələndi. 

XIV Lui nəinki ispan irsindən imtina etmək istəyirdi, hətta Elzası da verməyə razı 

idi. Lakin müttəfiqlər tələb etdilər ki, o, ispan kralı V Filippə qarşı yürüş etsin. 

XIV Lui bu təklifi rədd etdi.  

İspan irsi uğrunda müharibədə anti-fransız alyansı, öz ölümündən əvvəlki 

dövrdə Uilyam Oranclı tərəfindən yenidən fəallaşdı. Müharibənin bədbəxtliyi o 

qədər böyük idi ki, 1709-cu ildə Fransa, ondan əvvəlki əsrlərdə əldə etdiyi 

faydaların hamısını itirməyə yaxın idi. 

Nəhayət, ispan irsi uğrunda müharibə 1713-cü ildə Utrext sülhü ilə başa 

çatdı. V Filippi ispan kralı kimi tanımayan Müqəddəs Roma imperatoru VI Karl 

sülh müqaviləsini imzalamaqdan imtina etdi, çünki onun özü bu vaxt həmin taxt-

taca iddia edirdi. Lakin anti-fransız koalisiyası öz niyyətini həyata keçirmək üçün 

kifayət qədər gücə malik deyildi. Ona görə də Utrext sülhü çərçivəsində Raştattda 

(6 mart 1714-cü il) və Badendə (7 sentyabr 1714-cü il) bağlanmış müqavilələr 

Fransa ilə müharibəyə son qoydu. Fransa Şimali Amerikadakı bəzi ərazilərini 

itirdi. Müharibə heç də həmişə fayda vəd etmir. Günəş Kral Tsitseronun “Cedant 

arma togae” (lat) – “Qoy silah yerini toqaya versin” məsləhətinə əməl etsəydi, 

Fransaya daha böyük xeyir verərdi. Ölkədə sosial vəziyyət də ağır idi. Günəş 

Kralın hakimiyyətinin son dövrlərində milyonlarla fransız acından ölmüşdü. 

 

Daxildə təriflənmənin izafi səviyyəsi kral haqqında süni imic yaratmamış 

deyildi. Ona büt kimi baxırdılar. O, yalnız pis taleyin zərbəsi altında süqut edə 

bilərdi, lakin əks olan hadisələr baş verdi. Zəfər çalan millətin ilk təcəssümü olan 

Lui özünü ağır əzablarla çətin vəziyyətə saldı. Utrext, Raştatt və Baden 

müqavilələri Fransanın hegemonluğu hesabına başa gəldi və ciddi 

məğlubiyyətlərinə baxmayaraq onun ərazilərinə toxunulmadı. Flandriyadakı və 

Reyn üzərindəki ərazilərin bir az əvvəl baş vermiş işğalını da müqavilələr qüvvədə 
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saxladı. Bu o qədər böyük məsələ idi ki, sonrakı məğlubiyyətlər və inqilablar da 

onların itirilməsinə gətirib çıxarmadı. 

Luinin ictimai bədbəxtliklərinin üzərinə şəxsi itkiləri də əlavə olundu. 

Demək olar ki, eyni vaxtda o, oğlunu – Böyük Dofini və  nəvəsini  itirdi. Bu itkilər 

onun tənəzzül illərinin hüznünə çevrildi. 

Kralın özü də ciddi xəstə idi, yoğun bağırsaq fistulundan əziyyət çəkirdi. 

Yeganə çıxış yolu cərrahiyyə əməliyyatı idi, lakin belə müalicə üsulu nadir 

hallarda uğurlu olurdu. XVII əsrdə həkimlər xəstələri müalicə etməkdən daha çox 

onları öldürürdülər. O,öz cərrahına müraciət edərək dedi: “Msye cərrah, məni ən 

axırıncı təbəəm kimi müalicə et, onda əliniz titrəməyəcəkdir”. Kral əməliyyat vaxtı 

böyuk dözümlülük göstərdi, dəhşətli ağrıya tab gətirə bildi. Həmin axşam o, kral 

şurasının iclasını keçirdi. Fransa kralın xəstə olduğunu bilməməli idi. Kralın ölüm 

xəbəri isə Avropada böyük diplomatik əks-səda doğurardı. 

Saray, divarlarından qəmginlik yağan bir məkana çevrilmişdi. Kral özü 

demişdi ki,”Bizim Versal çox qaşqabaqlıdır”. Mentenon krala təsəlli verirdi. Axı 

ölüm kralın yaxınlarının, əzizlərinin çoxunu həyatdn aparmışdı. Versal həqiqətən 

də əvvəlki şadlıq atmosferini itirmişdi. Lui sarayın salonlarında qəmgin şəkildə 

oturb, fikirə dalırdı, Mentenon isə kənarda daynıb, müqəddəs hörümçək kimi ona 

tamaşa edirdi. Kral bəzən hətta otağının qapısını bağlayıb öz taleyinə ağlayırdı. 

1715-ci ildə o,zəifləmişdi,qanqrena onun ayaqlarına yayılmışdı O,bu vaxt 

demişdi : “Mən öz saray adamlarımın arasında yaşamışam, onların arasında da 

öləcəyəm”. Ona görə də göstəriş verdi ki, onlar yanına nahara dəvət olunsunlar. 

Kral ölən anlarda Mentenon monastıra getmişdi, orada azacıq da olsa təsəlli tapsın. 

O, kralı keşişin və nəhayət etibarilə Allahın mərhəmətinə tapşırmışdı. Ölüm 

aninda,  qaydalara görə o, kralın yanında olmamalı idi. 

1 sentyabr 1715-ci ildə fransız kralı XIV Lui 77 yaşına bir neçə gün qalmış 

Versalda öldü. Onun cəsədi San-Dieqo bazilikasında dəfn edildi. Öz nəticəsi və 

varisi XV Luiyə Günəş Kral elə bir ölkəni miras qoydu ki, burada marşal Vobanın 

sözü ilə deyilsə, sakinlərin onda bir hissəsi dilənçilik edirdi, əhalinin yarısı isə 

yoxsulluğuna görə dilənçilərə ianə vermək imkanında deyildi. 

Bu vaxt onun varisi, Burbon hersoqunun sonuncu oğlu beş yaşlı uşaq idi və 

onun da sağ qalması gözlənilmirdi. Lui öz qohumu olan Orlean hersoquna 

inanmırdı və istəyirdi ki, real hakimiyyət madam de Montespanın oğlu Men 

hersoqunun əlində qalsın. Buna nail olmaq üçün o, vəsiyyətinin layihəsini cızdı, 

bu, monarxiyanı məhv etməyə kömək edəcəkdi. Paris parlamenti kralın ölümündən 

sonra onun vəsiyyətini ləğv etdi, siyasi hakimiyyəti yenidən qaldırdı ki, sonrakı 

hökmranlıq dövrlərində bütün islahatların qarşısı alınsın, bu isə hökmən inqilabı 

zəruri edəcəkdi. 

XIV Luinin hər bir hərəkəti müqəddəs bir işə çevrilirdi, bu, monarxı 

şöhrətləndirməyə xidmət edirdi. Sarayın böyük dəbdəbəsi Kolberin tətbiq etdiyi 

maliyyə sistemi vasitəsilə təmin edilirdi. Kolber isə merkantilizmin ixtiraçısı idi. 

Lui həyatı boyu öz təbəələri tərəfindən arası kəsilmədən təriflənirdi, bu vaxt xarici 

jurnalistlər isə onu qaniçən pələnglə müqayisə edirdilər. Volter “XIV Luinin erası” 

əsərində onun böyüklüyünü tərənnüm edirdi. XIV Lui monarxiyanın ən böyük 
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nümunəsi idi, Fransanı öz yüksəkliyinə, zirvəsinə çatdırmışdı. O, həm də xüsusən 

öz dini siyasətinə, son vəsiyyətinə və sarayı xalqdan ayrı saldığına görə 

monarxiyanın qəbrini qazmaqda ittiham edilirdi. O, bütün dövlət maşınını özündə 

mərkəzləşdirmişdi, bu, monarxiyanı insan gücündən kənarda olan ağır yükə 

çevirmişdi. Volter onun hökmranlığını Roma imperatoru Avqustunku ilə müqayisə 

etmişdi, doğrudan da hər ikisi güclü və zəif cəhətlərə malik idi. Qələbələrinə və 

işğallarına baxmayaraq onun idarəçiliyi altında Fransa birinciliyini itirdi. 

Avropanın kübarlığı Günəş Kralın parladığı Fransanın dilini və qaydalarını 

qəbul etdi, baxmayaraq ki, uzun müddət ona qarşı nifrət bəslənməkdə qalırdı.  

Bəzi tarixçilər deyirlər ki, XVII əsr Avropada müasir dövlətin 

evolyusiyasının dönüş nöqtəsi oldu. Avropa Birləşmiş Xristianlığının idealı əslində 

dünyəvi dövlət sisteminin praktiki olaraq meydana gəlməsinə yol açdı. XIV Luinin 

dəbdəbəli hökmranlığı dövründə mütləqiyyət monarxiyasının dəqiq təcəssümü 

meydana gəldi. Kralın təbii lətafəti ona xüsusi vurğunluq bəxş edirdi. “O, xalatını 

geyinəndə, dövlət mantiyasında olduqda və qoşunların başında at belində çapdıqda 

nəcib və möhtəşəm görünürdü”. O, təbii qaydada xoş xasiyyətli idi və “həqiqəti, 

ədaləti, qaydanı və ağılı” sevirdi. Onun həyatı qaydaya tabe idi. “Heç nə onun 

günləri və saatları kimi belə böyük dəqiqliklə nizamlana bilməzdi”. Onun özünə 

nəzarətinə söz ola bilməzdi. “O, bütün həyatı boyu on dəfə belə, özünə nəzarəti 

itirməmişdi və bu vaxtı da yalnız özündən aşağı adamlara sərf edirdi”. Lakin hətta 

mütləq monarx da qeyri-kamillikdən uzaq deyildi. Sen-Simon bu cəhətləri də qeyd 

etmək cəsarətinə malik idi: “XIV Luinin özündən razılığı hüdudsuz idi və ya 

cilovlanan deyildi”, bunlar isə onun bütün ləyaqətlərindən, fərasətlərindən, 

təhsilindən, ümumən hər şeydən əvvəl xarakterinin müstəqilliyindən irəli gəlirdi və 

digərlərinin hissiyyatından onun “zəhləsinin getməsinə”, “həm də mühüm 

məsələlərə aid mühakimələrdə səhvlər etməyə” aparıb çıxarırdı. 

XIV Luinin hərbi şöhrətə can atması kralı müharibələrə başlamağa sövq 

edirdi. Fransa sülh dövründə 100 minlik, müharibə dövründə isə 400 minlik orduya 

malik olurdu. Lui müharibəni öz hökmranlığının demək olar ki, ardı-arası 

kəsilməyən fəaliyyətinə çevirmişdi. Nüfuz və hərbi şöhrət qazanmaq, Burbon 

sülaləsinin Avropa məsələlərində ağalıq etməsinə nail olmaq bir sarsılmaz istək 

kimi Günəş Kralı cəlb edirdi. O, 1667 və 1673-cü illər arasında dörd müharibə 

başlamışdı. 

Utrext sülhündən iki il sonra Günəş Kral öləndə Fransa borc içərisində idi və 

düşmənlər tərəfindən əhatə olunmuşdu. Ölüm yatağında 76 yaşlı monarx öz 

varisinə bu sözləri deyəndə peşiman kimi görünürdü: 

“Tezliklə sən böyük səltənətin kralı olacaqsan. Sənə tapşırıram ki, Allah 

qarşısında borcunu unutmamalısan; yadda saxla ki, sən hər şey üçün ona borclusan. 

Öz qonşularınla sülh şəraitində qalmağa çalış. Mən müharibəni olduqca çox 

sevmişdim. Bunda və ya pulu külə sovurmaqda məni təqlid etmə. Hər şeydə 

məsləhət al, çalış ki, ən yaxşı xətti tapasan və o yolla gedəsən, nə qədər tez və 

mümkünsə öz xalqının yükünü yüngülləşdir və mənim uğursuz olduğum vaxtlarda 

mənim etmədiklərimi et”. 
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XIV Luinin idarəetmə üslubu bütün Avropada onu təqlid edənlərə malik idi. 

Əvvəlcə Günəş Kralın xarici siyasəti uğur qazanırdı, bunu işğal müharibələri ilə 

möhkəmləndirirdi və onun səsi Avropada həlledici rola malik idi. Lakin tezliklə 

onun ekspansiyası Avropa dövlətlərinin müqaviməti ilə qarşılaşdı. Daxili siyasətdə 

isə mütləqiyyət rejimi monarxın özbaşınalığına çevrildi. 

Din sahəsində də aparılan siyasət vəziyyəti ağırlaşdırdı. XIV Lui Roma 

Papası ilə münaqişəyə girdi. Huqenotların təqib edilməsi 1685-ci ildə Nant 

ediktinin ləğvi ilə nəticələndi. Huqenotların ölkədən qaçması Fransa üçün ağır 

iqtisadi nəticələrə səbəb oldu. 

XIV Luinin daimi müharibələri xarici siyasətdə azacıq uğur gətirsə də, 

iqtisadi vəziyyəti mürəkkəbləşdirdi. Aclıq, əhalinin sayının azalması, mütləqiyyətə 

müxalifliyin güclənməsi, kralın dayanmaq bilməyən bədxərcliyi, hakimiyyətdə 

olanların özbaşınalıqları, qeyri-məhdud səlahiyyətlərə malik olan monarxın 

hökmranlığının nəticəsi idi. Ona görə də Günəş Kralın mirası viranə qalmış ölkə 

oldu. 

XIV Lui Fransanın güclü, çiçəklənən olmasını istəyirdi, öz ölkəsini 

şöhrətləndirməyə can atırdı. O, Fransanın əzəməti barədə özşüur hissi yaratmışdı,  

həmin özşüur hissi bu gün də yaşayır. O, hamını heyrətləndirmək istyirdi, onun 

baxış bucağı sadəcə olaraq təəccüb doğuran idi. O, dünyaya bütün məsələlərdə öz 

baxışını təlqin edirdi, əlbəttə ki, heç kəs onunla müqayisə oluna bilməzdi. 

 Onun çox sevdiyi müharibələr ölkəsinə və xalqına olduqca baha başa 

gəlirdi. Onun orduları dəhşətli əməllərə yol verirdi. Lakin bu günün dəhşətləri 

fonunda onlar çox sönük görünür, onun hökmranlığı altında heç kəs millətin 

quldarlığa, kütləvi deportasiyalara və genosidə məruz qalmasını görməmişdi. 

İtalyan kimyaçısı ona ilk bakterioloji silahı təklif edəndə o, bir şərtlə bu adama 

pension kəsdi ki, öz icadını, onun sirrini heç vaxt bəyan etməyəcək, açmayacaqdır. 

XIV Lui bəzi hallarda tiran idi, lakin Volterin sözləri ilə deyilsə: “onun adı 

heç vaxt ehtiramsız qaydada və daim yad edilən era kimi qeyd edilmədən 

çəkilməyəcəkdir”. 

 

Böyük II Yekaterina 

Spartadan qaçmış sərkərdə Pavsanidən soruşduqda ki, “Axı niyə Spartada 

qalmayıb, oradan qaçdın?” sözlərinə Pavsani cavab verdi ki, “həkimlər adətən 

sağlam adamın yox, xəstə adamın yanında olurlar”. 

Plutarx 

Həyatda bir şey çox qiymətlidir – həqiqəti qoruyub saxlamaq və ədalətli 

hərəkət etmək. 

Mark Avreli 

Rusiya imperatriçası kimi II Yekaterina öz sələfi Böyük Pyotrun işini davam 

etdirdi. Pyotr Rusiya üçün “Avropaya pəncərə” açmışdı, Yekaterina isə qapıları 

taybatay açdı. Pyotr Avropanı məcbur etmişdi ki, güclü və müstəqil Rusiyanın 

mövcudluğunu tanısın, Yekaterina isə Rusiyada böyük bir Avropa dövlətinə bənzər 

səltənət yaratdı. Pyotr Qərb mədəniyyətini tətbiq etmək üçün qədim Rusiya 

mədəniyyətini məhv etmişdi. Yekaterina isə Avropanın təsirinə məruz qalmış milli 
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mədəniyyət, həm də həqiqi rus mədəniyyəti üçün bünövrə yaratdı. Taxt-taca 

yiyələndikdən bir qədər sonra II Yekaterina I Pyotra indi “Mis atlı” kimi tanınan 

heykəlin qoyulmasını sifariş verdi. Postament kimi istifadə edilən nəhəng daş iki 

ilə abidənin qoyuldugu meydançaya gətirildi. Heykəldə Böyük Pyotr şahə qalxmış 

atın üstündə təsvir edilir, Avropaya ölkəsindən ilk dəfə qapı açan bu adam rus 

xalqını da belə yüksəkliyə qaldırmaq istəyirdi. Yekaterina hesab edirdi ki, o, dahi 

sələfinin işini davam etdirməlidir. Böyük Yekaterina adını qazanmış bu qadın 

Böyük Pyotrun heykəli qoyulduqda, Rusiya tarixində öz rolunu dəqiq şəkildə 

qiymətləndirdi – heykəlin üzərində bu sözlər nəqş olunmuşdu: “Petro Primo 

Catharina Secunda” (“Birinci Pyotra İkinci Yekaterinadan”). 

Pyotr və Yekaterinanın adları əksər rusların şüurunda daim, hətta iki əsr 

sonra belə birləşmiş qaydada qalmışdır. Pyotr özünə dərin ehtiram qazanmışdı, 

mənşəcə alman olan Yekaterinaya isə ruslar valeh olmaqda davam edirdilər. Bu 

qadın əslində hakimiyyəti uzurpasiya yolu ilə ələ keçirmişdi, əxlaqca pozğun idi, 

lakin milli iftixarın mənbəyi kimi qiymətləndirilirdi. Qeyri-ruslara məxsus olan 

yerlərdə isə Yekaterina çox az hallarda nəcib şəxsiyyət hesab edilirdi. Çünki onun 

hökmranlığı altında Rusiya xeyli güclənmişdi və bu, digər böyük dövlətlərə 

təhlükə törətmək üçün kifayət idi və o, faktiki olaraq kəskin vasitələrə məhəl 

qoymayan bir hökmdar idi. Qərbin təxəyyülündə nəhəng, geridə qalmış, həm də 

cəzbedici olmayan ölkəni idarə edən bir şəxsiyyət idi. Yekaterinanın bir prinsipial 

şərəfi ondan ibarət idi ki, ingiltərəli I Elizabet və kraliça Viktoriya kimi öz adını 

tarixin həmin dövrünə vermişdi, öz ölkəsinin inkişafında həlledici bir epoxanın 

sinoniminə çevrilmişdi. 

Sofiya Fridrixa Avqusta fon Anhalt-Tserbst 1729-cu ilə Ştettində anadan 

olmuş, o qədər də yaxşı tanınmayan alman hökmdarının qızı idi, həm də anası 

tərəfdən Holştetin hersoqlarına qohum idi. 14 yaşı olanda Böyük Pyotrun nəvəsi və 

Rusiya taxt-tacında Böyük Knyaz Pyotr kimi olacaq Karl Ulrixin arvadı olmaq 

üçün seçilmişdi. Yekaterina 1744-cü ildə Rusiyaya gəldi, Böyük Knyaginya 

Yekaterina Alekseyevna titulunu qəbul edib sonrakı ili qohumu olan oğlana ərə 

getdi. Nikah olduqca uğursuz idi. Sonrakı 18 il bu qadın üçün aldanma, alçalma və 

ümidlərinin puç olması ilə dolu idi. 

Rusiya həmin vaxt Böyük Pyotrun qızı, imperatriça Yelizaveta tərəfindən 

idarə olunurdu, onun 20 illik hakimiyyəti monarxiyanı xeyli dərəcədə 

sabitləşdirmişdi. Özünü çox sayda əyləncələrə, dəbdəbəyə və öz sarayına daha çox 

Avropa sarayının zənginliyini vermək arzusuna həsr etməklə Yelizaveta 

Yekaterina üçün əslində elə bil ki, hamar bir yol hazırlayırdı. 

Lakin Yekaterina, əgər əri tam normal olsaydı, imperatriça ola bilməzdi. Əri 

müstəsna dərəcədə əsəbi, üsyankar, küt, güman ki, impotent olmaqla, sərxoşluğa 

meylli idi. O, prussiyalı II Fridrixə çox ciddi, hətta fanatik qaydada sitayiş edirdi. II 

Fridrix isə imperatriça Yelizavetanın düşməni idi. 

İmperatriça Yelizaveta Petrovnanın ölümü Yeddi illik müharibədə 

Prussiyanın vəziyyətini yüngülləşdirdi. Rusiya Avstriya və Fransa ilə ittifaqda 

Prussiyaya qarşı vuruşurdu. Yeni imperator III Pyotr isə ağır vəziyyətdə olan 

Prussiyaya qarşı hərbi hərəkətləri dayandırdı və II Fridrixlə sülh müqaviləsi 
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bağladı. III Pyotrun ağılsız hərəkəti müharibənin sonunu dəyişdirdi. Fransa 

Kanadada və Hindistanda Prussiyanın müttəfiqi olan Böyük Britaniyanın xeyrinə 

demək olar ki, bütün müstəmləkə ərazilərini itirdi. 3 fevral 1762-ci ildə Fransa 

Fontenbloda Böyük Britaniya ilə sülh bağlamağa məcbur oldu. Prussiya Avropa 

dövləti kimi öz mövqeyini möhkəmləndirdi və buna görə səfeh rus imperatoruna 

borclu idi.  

Ərindən fərqli olaraq Yekaterina aydın düşüncəli və ambitsiyalı idi. Onun 

fərasəti, xarakterinin çevik olması və Rusiyaya məhəbbəti xeyli dəstək qazanırdı. 

Bu qadın alçaldılmışdı, boğaza yığılırdı və sarayda ona şübhə ilə yanaşılırdı. 

O, geniş mütaliə etməkdə bir rahatlıq tapırdı və özünü bir hökmdar kimi 

gələcəkdəki roluna hazırlayırdı. Azacıq gözəlliyə malik olmasına baxmayaraq, 

Yekaterina xeyli lətafətə, yaxşı qabiliyyətlərə və qeyri-adi enerjiyə malik idi. 

Ərinin sağlığında onun ən azı üç məşuqu var idi. Əgər bu qadının etdiyi işarələrə 

inanılsaydı, onun üç uşağından heç birinin, hətta açıq varisi Pavelin də atası heç də 

öz əri olmamışdı. Onun həqiqi ehtirası yalnız ambitsiyası idi. III Pyotr hökmranlıq 

etməyi bacarmadığı vaxtdan o, gördü ki, ərini məhv etmək və Rusiyanı idarə etmək 

üçün hətta özünün ilkin imkanları belə kifayətdir. 

İmperatriça Yelizaveta 1762-ci ilin yanvarında öldü. Yelizavetanın 

ölümündən sonra yeni imperator olan III Pyotr prussiyalı II Fridrixə sitayiş 

qaydasında yanaşırdı və onunla ittifaq bağladı. II Fridrix isə Rusiyaya nifrətini 

gizlətməyə heç bir cəhd göstərmirdi və yalnız doğma Almaniyasını sevirdi. Özünü 

saysız-hesabsız ağılsız hərəkətlərlə biabır edən Pyotr həmçinin arvadından 

uzaqlaşmağa hazırlaşırdı. Yekaterina yalnız zərbə endirməli idi. O, ordunun, 

xüsusən Sankt-Peterburqda olan polkların dəstəyinə malik idi, burada onun 

məşuqu Qriqori Orlov öz postunu yerləşdirmişdi. 

Saray, hər iki paytaxtdakı – Moskva və Sankt-Peterburqdakı ictimai rəy də 

Yekaterinanın tərəfində idi. O, kübar cəmiyyətinin “maariflənmiş” elementləri 

tərəfindən dəstəklənirdi. O vaxtdan qadın öz liberal görüşlərinə görə tanınırdı və 

Rusiyada ona ən mədəni şəxslərdən biri kimi vurulmuşdular. 

Qvardiya zabitlərinə arxalanan III Pyotrun arvadı II Yekaterina 1762-ci ildə 

onu taxt-tacdan devirdi. Qəsdin uğuru III Pyotrun siyasətindən, xüsusən Prussiya 

ilə sülh bağlanmasından və onun Yeddi illik müharibədəki keçmiş müttəfiqlərə 

qarşı çıxış etməsindən yaranan narazılıqdan qidalanmışdı. O, həm də pravoslav 

kilsəsini protestant qaydasında islahata uğratmaq istəyirdi. Böyük II Yekaterinanın 

hökmranlığı 34 il davam etdi və bu Rusiya imperiyasının tarixində “qızıl era” oldu. 

Mütləqiyyət hakimiyyətini möhkəmləndirən Yekaterina həm də “maariflənmiş 

absolyutizm” ruhunda iri islahatlar apardı. Onun dövründə Rusiya dövlətinin 

ərazisi xeyli genişləndi. 

9 iyul 1762-ci ildə Yekaterina başçılıq etdiyi polklarla hakimiyyəti götürmək 

naminə Sankt-Peterburqa girdi, özünü imperatriça və Qazan kilsəsinin avtokratı 

elan etdi. III Pyotr devrildi və səkkiz gün sonra öldürüldü. Güman ki, Yekaterina 

onu öldürmək barədə göstəriş verməmişdi, bu işi onu dəstəkləyənlər görmüşdülər. 

İctimai rəy isə buna görə qadını cavabdeh hesab edirdi.  



60 

 

Böyük Pyotrun altı varisi saray mühafizəçilərinin toruna düşmüşdü, bu 

altıdan axırıncısı III Pyotr idi, onun alman arvadı Yekaterina Rusiyanı öyrənmişdi 

və mühafizəçilərin rəğbətini qazanmışdı. Pyotr kübar fraksiyası tərəfindən 

öldürülmüşdü. Böyük II Yekaterina bütün Rusiyanın avtokratı kimi meydana çıxdı. 

1762-ci ilin sentyabrında Yekaterinaya tac qoyuldu, Moskvada böyük 

mərasim keçirildi, bu şəhər çarların qədim paytaxtı idi. O, hökmranlığını 1796-cı 

ilədək II Yekaterina titulu altında Rusiya imperatriçası kimi davam etdirdi. 

Yekaterina, fərdi zəifliyinə baxmayaraq, bütün hökmdarlardan yuxarıda 

dayanırdı. Qəbul etdiyi ölkəyə özünü bütünlüklə həsr etməklə o, Rusiyanı 

çiçəklənən və qüdrətli dövlət etmək məqsədini güdürdü. Rusiyada olduğu ilk 

günlərdən o, qayda-qanunlu və ədalətli idarəetməni qurmağı arzu etmişdi. Maarifi 

genişləndirmək, Versala rəqib olan saray yaratmaq, Fransa modelinin təqlidindən 

yuxarıda dayanan bir milli mədəniyyəti inkişaf etdirmək istəyirdi. Onun 

əvvəlcədən olan layihələri icra edilmək üçün o qədər çox idi ki, hətta əgər o, bütün 

diqqətini onlara versəydi də, onları tam əhatə edə bilməzdi.  

Onun praktiki cəhətdən ən təzyiq göstərən problemi dövlət xəzinəsini 

yenidən doldurmaq idi, axı Yelizaveta öləndə xəzinə boş idi. 1762-ci ildə o, 

ruhanilərin mülkiyyətini dünyəviləşdirdi, onlar Rusiyadakı torpaqların və 

təhkimçilərin üçdə birinə sahib idilər. Rusiya ruhaniliyi dövlətin maaş verdiyi 

funksionerlər qrupuna endirildi, onlar Böyük Pyotrun islahatları ilə aldıqları azacıq 

qüdrəti də itirdilər. 

Yekaterinaya qarşı yönələn dövlət çevrilişinə görə və III Pyotrun şübhəli 

ölümündən sonra digər xalqlarla olan işlərdə ehtiyatlılıq və ölkədə sabitliyi 

bərqərar etmək tələb olunurdu. O, Rusiyanın köhnə düşməni Prussiya ilə, həmçinin 

ənənəvi müttəfiqləri olan Fransa və Avstriya kimi dövlətlərlə dostcasına 

münasibəti davam etdirirdi. 1764-cü ildə o, Polşa ilə problemi müəyyən qədər həll 

etdi. Krallığın dəqiq sərhədləri itirilməklə, üç qonşu dövlət onun ərazilərini ələ 

keçirməyə can atırdı. Yekaterina öz köhnə məşuqlarından biri olan Stanislav 

Ponyatovskini Polşaya kral edə bildi. Bu zəif adam bütünlüklə özünü yalnız həmin 

qadına həsr etmişdi. 

1772-ci ildə isə Polşanın ilk bölünməsi baş verdi. Rusiya, Avstriya və 

Prussiya Pospolita Reçinin ərazisinin bir hissəsini öz aralarında böldülər. Prussiya 

Qərbi Pomeraniyanın böyük hissəsini və Böyük Polşanın bir hissəsini, Avstriya 

Qərbi Qalisiyanı, Polşa Sileziyasını aldı, Rusiyaya isə Şərqi Belorusiya və 

Livoniyanın Polşaya məxsus hissəsi keçdi. Polşanın sonrakı bölünmələri isə 1793-

cü və 1795-ci illərdə baş verdi. 

Yekaterinanın islahat sahəsindəki cəhdləri məmnunluq əmələ gətirmək 

səviyyəsində deyildi. İngilis və fransız liberal filosoflarının şagirdi kimi o, tezliklə 

yəqin etdi ki, Monteskyenin və Jan Jak Russonun təbliğ etdikləri islahatlar Avropa 

təcrübəsində kifayət qədər çətin olduğu halda, anarxiyadan əziyyət çəkən və geridə 

qalmış Rusiya reallığına bütünlüklə yaramır. 1767-ci ildə o, bütün əyalətlərdən 

olan nümayəndələrdən yaradılmış komissiyanı topladı, bura bütün siniflərdən 

(təhkimçilər istisna olmaqla) olan adamlar daxil idi. Məqsəd xalqın həqiqi 

arzularını öyrənmək və onları konstitusiyada əks etdirmək idi. Müzakirələr bir aya 
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qədər çəkdi və heç nəyə nail olmadı. Yekaterinanın komissiyaya Təlimatı 

Konstitusiya layihəsindən və qanunlar məcəlləsindən ibarət idi. Bu, Fransada 

ictimaiyyət üçün çox liberal hesab edilə bilərdi, Rusiyada isə ölü yazı kimi qaldı.  

İslahat barədə öz cəhdlərinin uğursuzluğunu görən Yekaterina öz siyasətini 

dəyişmək üçün Türkiyə ilə müharibə bəhanəsindən yapışdı. Böyük Pyotrun 

hökmranlığı dövründən Osmanlı imperiyası Rusiyanın ənənəvi düşməni idi. 

Yekaterinanın təbəələrində müharibə qızğın vətənpərvərlik hissləri alovlandırırdı. 

İlk hərbi qələbə də onu sevindirməyə bilməzdi. 1770-ci ildə qraf 

A.Q.Orlovun komandanlıq etdiyi rus donanması Qərbi Anatoliya sahilinə 

yaxınlıqdakı Çesmen buxtasına (Xios adası yanında) türk donanmasını darmadağın 

etdi. 

Çesmendəki qələbə imperatriçaya hərbi şərəf gətirsə də, Türkiyə hələ də 

məğlub olmamışdı və vuruşmaqda davam edirdi. Bu nöqteyi-nəzərdən Rusiya 

əvvəlcədən düşünülməmiş çətinliklərlə üzləşdi. 

Birincisi, Moskvada dəhşətli taun xəstəliyi yayıldı. Müharibənin gətirdiyi 

çətinliklərlə yanaşı, həm də özündən bir bədgümanlıq və kütləvi təşviqat ab-havası 

yaratdı. İmperator III Pyotru öldürdüklərini iddia edən Don kazaklarının Rusiyada 

1917-ci il inqilabına qədər olan tarixdə ən böyük üsyanı baş verdi. Ural regionunda 

başlanan hərəkat tezliklə geniş cənubi-şərq əyalətlərinə yayıldı və 1774-cü ilin 

iyununda Puqaçovun kazak qoşunları Moskvaya hücum etməyə hazırlaşırdı. Bu 

nöqteyi-nəzərdən Türkiyə ilə müharibə Rusiyanın qələbəsi ilə başa çatdı və 

Yekaterina öz zədə almış qoşunlarını üsyanı yatırmağa göndərdi. Məğlub olan və 

əsir götürülən Puqaçov 1775-ci ilə edam edildi. Terror və xaos isə tezliklə 

unudulmadı. Yekaterina bu vaxt başa düşdü ki, xalqa yazığı gəlməkdənsə, xalqın 

hakimiyyətdən daha çox qorxması yaxşıdır, onları azad etməkdənsə, o, təbəələrinin 

qandallarını bərkitməlidir. 

Hakimiyyətə yüksəlməmişdən əvvəl Yekaterina təhkimçiləri azad etməyi 

planlaşdırırdı, iqtisadiyyatın, kənd təsərrüfatının isə 95 faizi onlara əsaslanırdı. 

Təhkimçi öz ağasının mülkiyyəti idi, kübarların taleyi onların sahib olduğu 

torpaqla deyil, “canla” müəyyən olunurdu. Hakimiyyətin reallığı ilə ziddiyyət 

yarandıqda Yekaterina tezliklə gördü ki, təhkimçilərin azad olması heç vaxt onların 

sahibləri tərəfindən dözümlülüklə qarşılanmayacaqdır, axı onlar dəstək üçün bu 

sahiblərdən asılı idilər. Kim ölkəni qaydasızlıq şəraitinə atsa, kömək adlanan şeyi 

bir dəfəlik itirəcəkdir. Yekaterina çətinlik hiss etmədən özünü qaçılmaz şərlə 

barışdırdı, öz diqqətini mütəşəkkil və möhkəmlənən sistemə verdi. Bu sistemi o, 

qeyri-bəşərililiyinə görə məhkum edirdi. O, ukraynalılar üzərinə də təhkimçilik 

qoydu, həmin vaxta qədər onlar azad idilər. Tac torpaqları adlanan torpaqları öz 

favoritləri və nazirləri arasında böldü. O, müəyyən dərəcədə muxtariyyətdən 

istifadə edən çox sayda kəndlilərin vəziyyətini ağırlaşdırdı. 

Onun hökmranlığının sonunda Rusiyada az sayda azad kəndli var idi, 

təhkimçi kəndlilərin üzərindəki daha ardıcıl nəzarət hesabına onların vəziyyəti 

Yekaterinanın idarəçiliyinə qədər olan dövrə nisbətən daha pis idi. 

Rusiya əhalisinin 95 faizi Yekaterina hökmranlığının nailiyyətlərindən 

birbaşa heç bir vəchlə fayda götürmədi. Çox hallarda onların məcburi əməyi 
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nəhəng xərcləri maliyyələşdirirdi. Bunlar isə böyüyən iqtisadiyyat, hərbi işlər, 

mədəni layihələr üçün tələb olunurdu. Bu məsələdə o, özünü yaxşı inzibatçı kimi 

göstərirdi və iddia edə bilərdi ki, xalqın axıtdığı qan və tər heç də əbəs deyildir. 

1783-cü ildə Krımın Rusiya imperiyasının tərkibinə daxil olması barədə 

imperatriça II Yekaterinanın manifesti yarımadaya sahib olmaq uğrunda Rusiya və 

Osmanlı imperiyalarının uzun müddət davam edən rəqabətinə son qoydu. 21 iyul 

1774-cü ildə Rusiya və Türkiyə arasında bağlanmış Küçük-Kaynarçı sülhünə görə 

Rusiya Krım ərazisindəki bir neçə qalanı aldı. Krım artıq Osmanlı imperiyasının 

vassalı deyildi. Lakin türklər öz əlaltılarının Krım xanı elan edilməsinə nail 

oldular. Rusiya hökuməti Krıma qoşun yeritdi və xan taxtına öz namizədi olan 

Şahin-Gireyi oturtdu. Krım faktiki olaraq Rusiya taxt-tacının hakimiyyətinə keçdi, 

Osmanlı imperiyası Qara dənizin şimal sahilindəki öz strateji platsdarmından 

məhrum oldu. Rusiya imperiyasının mərkəzi quberniyalarından köçürülmüş 

ailələrlə Krımın məskunlaşdırılmasına başlandı. 

Rusiya Türkiyəni məğlub edən 1774-cü ildə, müharibədə xüsusilə 

fərqlənmiş Qriqori Potyomkin Yekaterinanın məşuquna çevrildi və kiçik 

kübarlığın bu qulluqçusunun parlaq karyerası başlandı. Onun fərasəti və 

qabiliyyətləri ambitsiyalarına tam uyğun gəlirdi. O, Yekaterinanın yeganə 

favoritlərindən biri kimi geniş siyasi rol oynayacaqdı. Adəti üzrə imperatriça 

biznesi həzz məsələlərinə qatmırdı, o, nazirlərini, demək olar ki, həmişə 

qabiliyyətlərinə görə seçirdi. Potyomkində isə o, qeyri-adi bir adam tapdığına əmin 

idi. Onu sevə və ona hörmət edə bilirdi, onunla hətta öz hakimiyyətini də 

bölüşdürürdü. Nazir kimi o, qeyri-məhdud səlahiyyətlərə malik idi, onların iki il 

davam edən eşq macəraları başa çatdıqdan sonra da, Yekaterina hökmranlığının 

qeyri-adi dəbdəbəsi üçün Potyomkinə də müəyyən etimadın bir hissəsi verilməli 

idi. 

Qriqori Aleksandroviç Potyomkin 1791-ci ildə öldü. O, Krımın Rusiyaya 

birləşdirilməsi planının hazırlanması və həyata keçirilməsinin təşəbbüsçülərindən 

biri idi, buna görə “Tavriyanın şöhrətli knyazı” titulunu almışdı. Yeni qalalar və 

limanlar salmışdı, bunlara Xerson, Sevastopol, Yekaterinoslav daxil idi. Qara 

dənizdə hərbi və ticarət donanmasının qurulmasına rəhbərlik etmişdi. 

İmperatriçanın Potyomkin ölənə qədər ona münasibəti dəyişilmədi, bərabər 

olaraq qaldı. Onlar bir-birilərini tamamlayır və başa düşürdülər. Ambitsiyalı nazir 

öz hökmdarına ehtiramını onun mənafelərinə özünü bütünlüklə həsr etməsi ilə 

ifadə edirdi. Təkcə 1783-cü ildə Krımın türklərdən alınıb Rusiyaya anneksiya 

edilməsinin baş müəllifi kimi Potyomkinin işi ölkənin ərazisini Qafqaz dağlarından 

Cənubi-Qərbi Rusiyadakı Buq çayına qədər genişləndirdi. Rusiya Qara dənizin 

şimal sahilini əlinə keçirdi və elə mövqedə idi ki, Osmanlı imperiyasının 

mövcudluğuna təhlükə törədə bilər, Aralıq dənizində özünə dayaq nöqtəsi qurmaq 

imkanına sahib olardı. 

Yekaterina həmçinin Avstriya ilə ittifaqı bərpa etmək yollarını arayırdı. 

Avstriya Türkiyənin qonşusu və düşməni idi. Prussiya və İngiltərə ilə ittifaqını 

bəyan etmişdi, onlar isə Rusiyanın ambitsiyalarından təşvişə düşürdülər. Həm də 

Yekaterinanın hökmranlığı ərzində ölkə Avropa müharibəsinə cəlb edilmədi, çünki 
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imperatriça bir sıra Qərbi Avropa millətləri ilə ciddi-cəhdlə bağlanan ərazi 

razılaşmalarına sadiq olaraq qalırdı. 

Yekaterinanın şöhrəti 1787-ci ildə Potyomkin tərəfindən təşkil edilmiş 

Krıma səyahət vaxtı öz kulminasiya nöqtəsinə çatdı. “Min bir gecə” 

nağıllarındakına bənzər bayram atmosferində imperatriça ölkəni dolandı ki, yeni 

əyalətləri öz mülkiyyətinə götürsün. Avstriya imperatoru, Polşa kralı və saysız-

hesabsız diplomatlar onu şərəfləndirməyə və Kidn çayındakı “Kleopatra 

donanması” kimi məşhurlaşan bu təmtəraqdan həzz almağa gəlmişdilər. Çünki 

Yekaterina və onun sarayı müəyyən qədər su ilə hərəkət etdi. Öz adını daşıyan 

şəhəri müqəddəslik haləsində təqdis etdi və elan etdi ki, bütövlükdə o, 

Konstantinopola çatmaq niyyətindədir. 

Avropanın bütün tac gəzdirən başları kimi Yekaterina Fransız inqilabından 

ciddi surətdə qorxu hiss etdi. Krallığın ilahi hüququ və kübarlıq sərt sual qarşısında 

cavab verməli olmuşdu və baxmayaraq ki, Yekaterina “maarifçiliyin dostu” idi, 

lakin özünün imtiyazlarının məhdudlaşdırılması barədə onun heç bir niyyəti yox 

idi: “Mən kübaram, bu mənim sənətimdir”. 1790-cı ildə yazıçı A.N.Radişşev 

təhkimçiliyin sui-istifadələrini açıq tənqid edən əsərini çap etdirməyə cəhd etdikdə, 

ölümə məhkum edildi, sonra bağışlansa da, sürgünə göndərildi. İstehza orasında idi 

ki, Radişşev ideyalarını Yekaterinanın 1767-ci ildəki Təlimatına çox yaxın bir 

şəkildə ifadə etmişdi. 1767-ci ildəki Təlimatında o, təhkimçilik institutu, işgəncə 

və ağır cəza məsələlərinə toxunurdu, qanun qarşısında bütün adamların bərabərlik 

prinsipini müdafiə edirdi. Lakin bir il yarım davam edən danışıqlar çox az real 

dəyişikliklər əmələ gətirdi.  

Polşa da Fransanın nümunəsindən fərəhlənərək, liberal konstitusiya üçün 

təşviqat aparmağa başladı. 1792-ci ildə inqilab təhlükəsi bəhanəsi ilə Yekaterina 

qoşunları göndərib sonrakı ili Qərbi Ukraynanın əksər hissəsini anneksiya etdi, 

Prussiya da Qərbi Polşanın böyük ərazisini tutmaqla öz məsələsini həll etdi. 1794-

cü ildə Tadeuş Kostyuşkonun başçılıq etdiyi milli üsyan qalxdı, Yekaterina Polşanı 

Avropanın xəritəsindən, onu Rusiya, Prussiya və Avstriya arasında 1795-ci ildə 

bütünlüklə bölməklə sildi.  

Yekaterinanın son illəri XVI Luinin edam edilməsi ilə narahatlıq çalarına 

büründü. İnqilabi ordular irəli gedir, radikal ideyalar yayılırdı. İmperatriça belə bir 

fikirə gəldi ki, onun yararlı varisi yoxdur. O, hesab edirdi ki, oğlu Pavel səriştəsiz 

və tarazlığı pozulmuş bir adamdır. Onun nəvəsi Aleksandr isə hökmdarlıq üçün 

çox cavan idi. 17 noyabr 1796-cı ildə Yekaterina Sankt-Peterburqda zərbə 

vurmasından öldü. 

Yekaterinanın hökmranlığının sonunda Rusiya qərbə və cənuba tərəf öz 

ərazisini 200 min kvadrat mil genişləndirdi. Rusiya hökmdarlarının Bosfor 

boğazını (bu Qara dənizi Egey dənizi ilə birləşdirirdi) ələ keçirmək barədəki qədim 

arzuları bu vaxt cazibədar bir məqsədə çevrilmişdi. Öz idarəçiliyinin sonunda 

Yekaterina iddia edirdi ki, o, 29 əyaləti öz inzibati islahat planı hesabına yenidən 

qurmuşdur. O, bir çox layihələrə investisiyalar qoymuşdu. Yüzdən çox yeni şəhər 

salınmışdı. Köhnə şəhərlər genişləndirilmiş və müasirləşmişdi. İstehlak üçün 

mallar istehsalına başlanmışdı, ticarət genişlənmiş və kommunikasiyalar inkişaf 
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etdirilmişdi. Bu nailiyyətlər hərbi qələbələri və onun parlaq sarayının şöhrəti ilə 

birlikdə, axırıncıya Avropanın böyük zəkaları cəlb olunurdu, ona tarixdə ehtiram 

olunan bir yer bəxş etdi. Təsadüfən deyildir ki, Volter öz rus tanışlarından birinə 

yazdığı məktubda II Yekaterinanı “şimal ulduzu” adlandırmışdı və əlavə edirdi ki, 

“Mən yalnız üç şeyə: azadlığa, dözümlülüyə və sizin imperatriçanıza pərəstiş 

edirəm”. 

Yekaterina isə öz növbəsində böyük filosofa ehtiramını ifadə edirdi: “1746-

cı ildən mən sizə olan böyük bir borcun altındayam. Ondan əvvəlki dövrdə mən 

romanlardan başqa heç nə oxumamışdım, lakin sizin əsərləriniz təsadüfən mənim 

əlimə düşəndən onları oxumağı heç vaxt dayandırmadım və sizə nisbətən pis və az 

təlimat verən kitabları bir daha arzulamadım”. 

Rusiya imperatriçası Deni Didronu ölkəsinə dəvət etdi və gəlib çıxanda ona 

təlqin etdi ki, “adamla adam kimi” mülayim qaydada danışaq. Didro bunu etdi və 

uzağa gedən siyasi və maliyyə islahatları barədə məsləhətlər verdi. Lakin 

Yekaterinanın maarifçilik islahatı bədbincəsinə qarşılanırdı. O, Didroya deyirdi: 

“Əgər mən inansam ki, hər şey mənim səltənətimdə aşağı tərəfə dönəcək: 

qanunvericilik, inzibatçılıq, maliyyə - bunların hamısı baş-ayaq olacaq, onda 

onların hamısı praktiki olmayan nəzəriyyələrə ev qurmağa çevriləcəkdir”. 

Maarifçilik islahatı Yekaterina üçün reallıqdan daha çox bir arzu olaraq qaldı. Ona 

görə də daha böyük qüdrət və daha çox əhəmiyyətə sahib olmaq üçün müharibələr 

aparmağa başladı. 

Yekaterinanın tənqidçiləri onun enerjisini və inzibati qabiliyyətini etiraf 

etməklə yanaşı, hökmranlığının nailiyyətləri üçün onun öz tərəfdarlarına borclu 

olduğunu iddia edirlər. Rusiya cəmiyyətinin tarixi inkişafı isə imperatriçanın 

xidməti idi. Onlar Yekaterinanı qadın kimi mühakimə etdikdə isə, onunla olduqca 

sərt davranırdılar. 

Onun şəxsi həyatı, etiraf edildiyi kimi, heç də nümunəvi deyildi. O, 67 

yaşında gözlənilməyən ölüm anına qədər gənc məşuqlara malik idi. Potyomkinlə 

sevişməsi başa çatdıqdan sonra o, bəlkə də imperatriçanın morqanatik əri idi, rəsmi 

favoritlər ən azı bir düjin dəfə dəyişilmişdi. O, qəşəng, elə bir əhəmiyyəti olmayan 

gənc oğlanları seçirdi, onlar birinin dediyi kimi, yalnız “qızlar saxlayırdılar”. Ona 

görə də, çox vaxt onun böyük işləri əvəzinə qüsurlu əxlaqı yada salınır. Latın 

aforizmində deyilirdi: “Ağıllı adam öz meyllərini idarə edir, səfeh adam isə onun 

köləliyində olur”. Yekaterinanı səfeh adam adlandırmaq ədalətsiz olardı. 

İmperatriça məhəbbət anlarını yaşamaqla yanaşı saysız-hesabsız əyləncələri 

sevirdi, lakin onlar bu qadını başqalarından ayırırdı. O, öz oğlu Paveli sevmirdi, bu 

adam isə qanuni varis idi və ana onun taxt-tacını tutmuşdu. Digər tərəfdən o, öz 

nəvələrinin vurğunu idi, xüsusən də böyük nəvəsi Aleksandrın. Yekaterina istəyirdi 

ki, məhz bu nəvəsi onu taxt-tacda əvəz etsin. Dostluğunda o, loyal və əliaçıq idi, 

adətən öz düşmənlərinə rəhmdillik göstərirdi. Bu sahədə “clementia”nı – 

“rəhmdilliyi” öz həyat devizi etmiş Qay Yuli Sezara bənzəyirdi. Avropanın ən 

görkəmli zəkaları isə onun barəsində bütövlükdə şişirdilmiş təriflər söyləyirdilər. 

Volterin və Didronun dostu olmaqla, o, bu filosoflarla məktublaşırdı. O, 

ədəbiyyatın himayəçisi və Rusiya mədəniyyətini irəli aparan idi. O, özü də yazırdı, 
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elmləri təqdir edirdi, məktəblər yaradırdı. Rəssamlıq nümunələrini toplayırdı, özü 

də hər şeyə ehtirasla yanaşırdı. 

Yekaterinanın tam açıq şəkildə memuarlarını və məktublarını oxuduqca, biz 

canlı və hər şeyə nüfuz edən bir ağılı müşahidə edirik. O, özünün maarifçilik 

prinsiplərini və Rusiyanın kədərli feodal gerçəkliyini müəyyən mütənasibliyə 

gətirməyə və barışdırmağa çalışır. II Yekaterina tikirdi, fəth edirdi, ölkəni islahata 

uğradır və onun həyatını təşkil edirdi, qururdu. Bu məsələlərdə o, heç də orijinal 

nümunə ola bilməzdi, çünki XVIII əsrin bütün böyük monarxları özlərini belə 

aparırdılar. 

I Pyotrun vəfatından 18 il sonra Avropanın bu qızının Rusiyaya gəlməsini, 

o, özü çarın sivilizasiyaya və böyüklüyə doğru hərəkətinin davamı kimi hesab 

edirdi. Naməlum ölkəyə yollanan və imperator hissiyyatı ilə, ağalıq ambitsiyaları 

və Prussiya kralının intriqaları ilə cuşə gələn bu yeniyetmə qız böyük macəralar 

yoluna qədəm qoymuşdu. 

Yekaterina məhəbbəti lazım olan yerlərdə axtarmırdı. “Özüm haqqında deyə 

bilərəm ki, qadın ağlı ilə deyil, məhz daha çox kişi ağlı ilə fərqlənən həqiqi 

centlmenəm”. O, Potyomkinə yazmışdı: “Bəla orasındadır ki, ürəyim bir saat da 

olsun sevgisiz yaşamaq istəmir. Məni həmişəlik öz yanında saxlamaq istəyirsənsə, 

onda bərabər dərəcədə öz sevgini və dostluğunu göstər, hər şeydən daha çox yalnız 

məni sev və mənə həqiqəti de”. 

Rusiyada baş çıxarmaq, onu idarə etmək asan məsələ deyildi. Yenicə 

dünyaya gəlmiş ABŞ kimi Rusiya da quldarlıq ölkəsi idi. Rus tarixçilərindən fərqli 

olaraq Qərb tarixçiləri, Qərb ictimaiyyəti təhkimçiliyi quldarlığın bir növü hesab 

edirlər. İngiltərə bu kölə sistemindən hələ XIV əsrdə uzaqlaşmışdı. Bu ona görə 

quldarlıq hesab olunur ki, təhkimçilik quruluşunda təhkimçi kəndlilər özəl 

mülkiyyət hesab olunmaqla, onu satmaq və almaq olardı. 

Amerikanın bani-ataları kimi, Yekaterina tezliklə Maarifçilik epoxasına 

özünün entuziazmı ilə quldarlıq arasındakı paradoksla barışmaq məcburiyyətində 

qaldı. O, Volterlə və Avropa maarifçiliyinin digər nəhəngləri ilə yarım açıq 

yazışmasında insan haqları məsələsini müzakirə edirdi. Bu yazışma da ictimai 

intellektin və diplomatiyanın incisinə çevrildi. Fransız ensiklopedisti Deni Didro 

bir neçə ay Sankt-Peterburqda Yekaterinanın qonağı olmuşdu, həm də imperatriça 

Didronun kitabxanasını almışdı. O, həmin dövrdə Avropada satışa çıxarılan köhnə 

dahi rəssamların kolleksiyalarının bir hissəsini almaqla avropalılara göstərdi ki, 

“Şərqdə qardan və canavarlardan başqa da nəsə vardır”. 

Yekaterinanın şəxsi həyatının mürəkkəbliyi ucbatından onu tarixçilər daha 

çox qınayırlar. Yekaterinanın bütün ömrü boyu 12 məşuqu olmuşdur. Onlardan 

bəziləri ilə o, uzun müddətli, ehtiraslı və tam sədaqətə əsaslanan münasibət 

saxlayırdı. Onlardan bəziləri dahi şəxsiyyətlər idi. Məsələn, Qriqori Orlov 

Yekaterinaya ağlı taraz olmayan əri III Pyotru devirib, öldürməkdə kömək etmişdi. 

Digəri, Qriqori Potyomkin Rusiyanın cənubunda türklərdən nəhəng ərazilər 

almışdı. II Yekaterina öz məşuqu Potyomkini “epoxanın ən böyük orijinalı” 

adlandırırdı. Onun digər məşuqları yaxşı görünüşü olan gənc kişilər idi, lakin bu 

münasibətlər uzun sürmürdü. 
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Ancaq Yekaterina epoxasında hər bir şəxsi iş də siyasət hesab olunurdu, bu 

qadın da öz məşuqlarından çoxu ilə intim əlaqələri kəsildikdən sonra da onlardan 

istifadə etməsini davam etdirirdi. Onlardan biri olan Stanislav Ponyatovskini 

Polşanın kralı etdi və məhz onun vaxtında polyakın doğma vətəni parçalandı, sonra 

isə Rusiya imperiyasının tərkibində əridi. 

Lakin belə seriya şəkilli təknikahlılıq heç də Yekaterinanın hissiyyatı ilə 

izah olunmur. O, sevmək və sevilmək istəyirdi. O, iyrənc əri ilə emosional 

vakuumda yaşayırdı. Potyomkinə yazdığı məktubdan görünür ki, ona təkcə fiziki 

məmnuniyyət deyil, həm də ağıllı və sevilən dostluq ünsiyyəti lazımdır. O, 16 yaşı 

olanda psixi vəziyyəti ümid doğurmayan yeniyetməyə ərə getmişdi və bu ər 

doqquz il ərzində nikah çarpayısında ona toxunmamışdı. Sonralar Fransa kralı 

olmuş XVI Lui də gənc arvadı Mariya Antuanetta ilə yeddi il ərzində intim 

yaxınlıq etməmişdi, bu onun cinsi orqanındakı fəsadla əlaqədar idi və yalnız qaynı, 

gələcək Müqəddəs Roma imperatoru II İosifin təkidindən sonra üzərində 

cərrahiyyə əməliyyatı aparılmasına, əslində özünə sünnət olunmasına razılıq 

verdikdən və əməliyyat uğurla başa çatdıqdan sonra gözəl xanımı ilə əsl ər-arvad 

münasibətləri saxlaya bilmişdi. 

Yekaterinanın üç uşağını elə doğum anında qarayaxa və qısqanc ögey nənə 

olan Rusiya imperatriçası Yelizaveta onun əlindən almışdı. Yaşa dolduqca o, 

gənclik fəvvarəsini axtarmağa maraq göstərmişdi. O, özünü gənc qadın kimi 

aparmaq istəyirdi, bunu ehtirasla və cavan kişilərə uymaqla eyniləşdirirdi. 

Yekaterina təkcə Rusiyanın tiranı deyildi, həm də canı və qanı olan bir qadın idi.  

Bir imperatriça kimi isə o, öz ölkəsinin sərhədlərini genişləndirməyə can atır 

və buna əsasən nail olurdu. Bu məsələdə də o, Böyük Pyotrun ləyaqətli varisi 

olduğunu bir daha sübuta yetirdi. 

 

Tomas Cefferson 

Fermopil keçidindəki döyüşün qəhrəmanı, Sparta çarı Leoniddən soruşduqda 

ki, niyə adamlar şərəfli ölümü şərəfsiz həyatdan üstün tuturlar, o, cavab verdi: 

“Onlar hesab edirlər ki, həyat və ölüm təbiətin işidir, şərəf və şərəfsizlik isə 

bizim”. 

Plutarx 

Azmağa minlərlə yol aparır, həqiqətə isə yalnız biri. 

Jan-Jak Russo 

Birləşmiş Ştatların üçüncü prezidenti, İstiqlaliyyət Deklarasiyasının əsas 

müəllifi və nüfuzlu siyasi filosof Tomas Cefferson 13 aprel 1743-cü ildə 

Virciniyanın Albemarl qraflığının Şadyell şəhərində anadan olmuşdu. Onun atası 

qraflığın ilkin məskunlarından biri və lideri idi. Tomasın 14 yaşı olanda atası 

ölmüşdü və oğluna xeyli mülkiyyət qoyub getmişdi. Bu irsin hesabına o, yaxşı 

klassik təhsil almışdı. 1760-cı ildə o, Uilyam və Mariya kollecinə daxil olmuşdu. 

Gənc olmasına baxmayaraq Uilyamsburqun üç aparıcı sakini ilə dostluq etmişdi. 

Bu üç xeyli yaşlı adam Ceffersona şəhər cəmiyyətinin dəyərlərinə, yaxşı 

cəhətlərinə zövq aşılamışdılar. Onlardan biri onu intellektual həvəsə 

istiqamətləndirmiş, digəri onda təbiət elmlərinə, tədqiqatın rasional metodlarına 
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maraq oyatmışdı. Üçüncüsü isə ona tarixi, mədəniyyəti, institutları və adamların 

əxlaqını başa düşməklə, qanunu öyrənməyin yolunu göstərmişdi. 

Kolleci iki ilə bitirdikdən sonra axırıncının rəhbərliyi altında beş il qanunu 

öyrənməklə məşğul olmuş və 1767-ci ildə vəkilliyə qəbul edilmişdi. 1769-cu ildə 

isə o, koloniya qanunvericilik parlamentinin aşağı palatasına daxil olmuş və 

beləliklə, gələcəkdə onun Birləşmiş Ştatların prezidentliyindən istirahətə 

yollanacağı vaxta qədərki 40 il müddətində davam edən uzun siyasi karyerası 

başlanmışdı. 

Cefferson burgess palatasına daxil olanda Virciniya və digər koloniyalar on 

il ərzində Britaniyanın müstəmləkə siyasətinə qarşı müxalifət mövqeyində 

dayanmışdı, bu isə labüd olaraq inqilaba və müstəqilliyə aparacaqdı. Cefferson 

Patrik Henri ilə yanaşı daim kral III Corca güclü müqavimət göstərən digər 

şəxslərə qoşuldu və tezliklə bu qrupun liderlərindən birinə çevrildi. Onun siyasi 

üslubu Henrininkindən çox fərqli idi. O, bir alim kimi qanunçuluq və tarix 

sahəsindəki biliyini Böyük Britaniyaya qarşı olan hərəkatı daha məharətlə 

dəstəkləməyə sərf edirdi. O, nadir hallarda çıxış edirdi, söz müzakirələrini 

sevmirdi, səmərəli siyasi fəaliyyət üçün razılaşmanın zəruri olmasını qəbul edirdi. 

Onun ilk essesi olan “Britaniya Amerikası haqlarına məcmu baxış” (1774-cü il) 

onun güclü qabiliyyətini və ehtirasını nümayiş etdirirdi, intellektual radikalizmə 

meylini açıb göstərirdi. Bu vaxt onun kolleqalarından heç kəs Britaniya 

parlamentinin qanunvericiliyə görə koloniyalar üçün heç bir səlahiyyətə malik 

olmadığı barədə gəldiyi nəticəni qəbul etməyə hazır deyildi. Ancaq Böyük 

Britaniya ilə münasibətlər getdikcə daha da pisləşirdi. 

Onun arqumentləri daha qəbul edilən olmaqla, dili isə həm inandırıcı, həm 

də adamları hərəkətə gətirən idi. “Allah bizə həyat verməklə, eyni zamanda azadlıq 

vermişdir; güc əli onları məhv edə bilər, lakin bir-birindən ayıra bilməz”. 

1775-ci ilin yazında Virciniya qanunvericiliyi kral qubernatoruna açıqca 

tabe olmamaqla, inqilabi qurultayını keçirdi və Ceffersonu Filadelfiyada 

toplaşacaq İkinci Kontinental Konqressə yollanacaq öz nümayəndə heyətinin üzvü 

təyin etdi. Burada o, Konqressdəki radikal qrupa qoşuldu və bir komitə üzvü kimi 

yenə də onun bacarığı, yazı qabiliyyəti və yanaşma üslubu qiymətləndirildi və 

bunlardan istifadə edildi. 

1776-cı ilin iyununda Böyük Britaniya ilə əlaqəni tamam kəsmək qərarı 

yaxınlaşdıqca, Cefferson bu qərarın səbəblərini göstərən rəsmi bəyanatın layihəsini 

hazırlayan komitəyə təyin edildi. İstiqlaliyyət Deklarasiyasını hazırlamağa ondan 

başqa Con Adams, Rocer Şerman, Robert Livinqston və Bencamin Franklin 

seçilmişdi. Bencamin Franklin və Con Adams virciniyalının yüksək istedadını 

etiraf edib, minnətdarlıq şəklində buna baş əydilər. Beləliklə, Cefferson 

İstiqlaliyyət Deklarasiyasının başlıca müəllifinə çevrildi. Bu rəsmi dövlət sənədi 

idi və sonrakı dövrdəki həyatında da o, bəyan etmişdi ki, bu sənəd o vaxtlar da 

amerikan rəyini ifadə etmək məqsədini güdürdü. Bu, heç şübhəsiz, doğru idi, lakin 

həm də bu da doğru idi ki, Deklarasiyanın prinsiplərinə onun şəxsi münasibətinin 

özü də dərin və çox güclü idi. Bu sadəcə ədəbi müəlliflik deyildi, Cefferson 

Deklarasiyada ifadə olunan idealların unikal simvolu olmaq düşüncəsini yaradırdı. 



68 

 

II Kontinental Konqress 4 iyul 1776-cı ildə Filadelfiyada İstiqlaliyyət 

Deklarasiyasını qəbul etdikdən sonra, Nyu-York istisna olmaqla bütün koloniyalar 

onu qəbul etdi. Tomas Cefferson İstiqlaliyyət Deklarasiyası barədəki mübahisələri 

belə qiymətləndirirdi: 

“İngiltərədə bizim dostlarımızın olması və onları ürkütmək barədəki 

təhlükəli fikir hamının başında dolaşırdı. Ona görə də layihədən ingilis xalqını 

təhqir edəcək maddələr pozuldu. Afrika sakinlərinin qul edilməsini məhkum edən 

maddəni də biz pozduq. Biz Cənubi Karolina və Corciyanın maraqlarını nəzərə 

almalıydıq. Onlar heç vaxt ərazilərinə qul gətirilməsinə məhdudiyyət qoyulması ilə 

razılaşmazdılar”. Bencamin Franklin İstiqlaliyyət Deklarasiyasını imzalayanda 

demişdi: “Biz hamımız bir yerdə olmalıyıq, əks təqdirdə bizi bir-bir asacaqlar”. 

İstiqlaliyyət Deklarasiyasının müəllifinin 30 yaşı olanda, 1774-cü ildə o, 

krala qarşı pamflet yazmışdı və buna görə Britaniya məhkəməsi onu qiyabi olaraq 

ölüm cəzasına məhkum etmişdi. İstiqlaliyyət Deklarasiyası isə 13 koloniyanın 

Böyük Britaniyadan ayrılmasına əsaslanırdı. İnsan ilk dəfə azad cəmiyyətin 

məqsədi və əsası kimi təqdim olunurdu: “Biz aşağıdakı həqiqətləri şübhəsiz hesab 

edirik: bütün adamlar bərabər yaradılmışlar, onların hamısına öz Yaradanları 

anadangəlmə və ayrılmaz hüquqlar bəxş etmişdir, onların sırasına həyat, azadlıq və 

xoşbəxtliyə can atmaq hüquqları daxildir. Bu haqların təmin edilməsi üçün insanlar 

arasında hökumətlər təsis edilir, onlar idarə etdiklərinin razılığı ilə ədalətli 

hakimiyyətə yiyələnirlər. Əgər hökumətin həmin forması bu məqsəd üçün 

məhvediciyə çevrilirsə, onda xalq onu dəyişdirmək və ya onu məhv etmək və belə 

prinsiplərə əsaslanan yeni hökumət təsis etmək hüququna malikdir. Hökumətin elə 

təşkilinə ki, bu, xalqın rəyinə görə təhlükəsizliyə və xoşbəxtliyə daha çox xidmət 

edəcəkdir... 

...Bu koloniyaların xoşniyyətli xalqı adından və onun müvəkkilləri kimi 

təntənəli surətdə elan edir və bildiririk ki, bu birləşmiş koloniyalar bu vaxtdan 

etibarən azad və müstəqil ştatlardır, Britaniya taxt-tacının qul mükəlləfiyyətindən 

qurtulmuşlar, Böyük Britaniya ilə onların arasındakı hər cür siyasi əlaqələr 

tamamilə kəsilir və müstəqil və azad ştatlar kimi onlar tam hüquqlara malikdir və 

müstəqil dövlət kimi öz işlərini idarə edirlər”. 

II Kontinental Konqressin bəyəndiyi, Tomas Ceffersonun yazdığı 

İstiqlaliyyət Deklarasiyası siyasi sənəd kimi maarifçiliyin “yaşamaq, azadlıq və 

xoşbəxtliyə can atmaq” kimi təbii hüquqlarını təsdiq etdi və koloniyaların 

Britaniya taxt-tacına bütün sədaqətdən xilas olmaqla, azad və müstəqil olacağını 

bəyan etdi. 

Cefferson güman edirdi ki, onun inqilabi manifesti Böyük Britaniyaya qarşı 

qiyama bəlağətli qaydada haqq qazandırılmasından da yüksəkdə durmalıdır. O, 

Deklarasiyanın prinsiplərinin praktiki həyatda öz əksini tapmasını və Amerikada 

elə bir cəmiyyət yaranmasını istəyirdi ki, orada cəhdlə nail olmaq arasındakı 

uçurum daha dar olsun. O, Virciniyanın yeni konstitusiyasının tərtibində iştirak 

etməklə buna yaxınlaşmaq istəyirdi və 1776-cı ilin iyununda bu sənəd qəbul edildi. 

Lakin Filadelfiyada onun vəzifələri bunu qeyri-mümkün etdi və o, oktyabr ayına 

qədər Virciniya qanunvericilik parlamentinə daxil olmadı. Onun planının iki 
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hissəsi göstərirdi ki, o, təmsilçilik idarəetməsinin təbiətini və onun uğurlu 

fəaliyyəti üçün lazım olan şəraitləri nəzərdə tutur. Onun üçüncü ehtiraslı vədi 

intellektual azadlıqda təcəssüm olunurdu. 

Cefferson Virciniyada mülkiyyətin az sayda böyük torpaq sahiblərinin 

əlində cəmləşdirilməsinə imkan verən qanunları ləğv etmək yollarını arayırdı. O, 

inanırdı ki, mülkiyyət insanın anadan olması ilə qazandığı təbii hüquqlar sırasına 

daxildir və bu qaydalı şəkildə mövcudluq hüququ mənasını verir. Bir neçə il sonra 

Fransada iqtisadi vəziyyəti müşahidə etdikdən sonra o, yazırdı: 

“Hər bir ölkədə olduğu kimi burada da becərilməyən torpaqlar və işləməyən 

yoxsul adamlar vardır. Bu aydındır ki, mülkiyyət qanunları təbii hüquqa təcavüz 

etməyə qədər genişlənmişdir. Yer, adama onun işləməsi və onun üstündə yaşamaq 

üçün dayaq məkanı kimi verilmişdir. Bu, fərasəti həvəsləndirmək üçündür, biz 

onun müsadirə olunmasına icazə veririk, biz ona qayğı göstərməliyik ki, hər bir 

işçi bu müsadirədən çıxarılan paylarla təmin edilsin. Əgər biz əmək üçün 

fundamental hüququ tətbiq etməsək, yer istifadəsiz qalana çevriləcəkdir”. 

Bu hüququ inkar edən cəmiyyət ədalətli ola bilməz, bu heç arzu olunan 

respublika hakimiyyətindən istifadəyə də bənzəməz. 

Virciniya üçün təklif olunan təhsil sistemi Ceffersonun respublika idarəçiliyi 

ilə bağlı olan planın digər bir hissəsi idi. Aşağı (ibtidai) məktəblər bütün əhaliyə 

savadlılıq verəcəkdi. Bu, azad mətbuatla birlikdə ictimai rəyi məlumatlandırmaq 

üçün vacib idi. Yuxarı məktəblər təbii kübarlığı liderlik səviyyəsinə qaldıracaqdı, 

bu isə təmsilçi hökumət üçün vacib idi. Bu vaxt alimlik ləyaqət əsasında 

mükafatlandırılmaqla, təhsil imkanının iqtisadi imtiyazlarla eyniliyinin qarşısını 

alacaqdı. Cefferson inanmırdı ki, cahil adam ictimai işlər barədə rasional və 

məsuliyyətli qərarlar verə biləcəkdir. O, adamların qabiliyyət sahəsində də bərabər 

olmasına inanmırdı. O, güman edirdi ki, fövqəl qabiliyyətlərə malik olan adamlar 

təbii olaraq ictimai vəzifəyə yarayırlar və onun təhsil sxemi belə bir niyyəti 

güdürdü ki, həmin adamlar iqtisadi şəraitlərindən asılı olmayaraq öz istedadlarını 

inkişaf etdirə bilsinlər. Ceffersonun virciniyalı sirdaşları hərtərəfli azad ictimai 

təhsil sisteminə hazır deyildilər. Planlaşdırdıqlarından yalnız birini o, Virciniya 

universitetinin timsalında qoruyub saxlamışdı.  

Virciniya qanununda üçüncü və ən mühüm islahat dini azadlıq üçün nəzərdə 

tutulan tədbirlər idi. Bu islahat çox acı və qızğın müqavimətlə qarşılandı və 1786-

cı ilə kimi qüvvəyə minmədi. Bu vaxt isə Cefferson Fransada idi. 

Virciniyada olduğu kimi bir sıra ştatlarda vahid kilsə qurulmuşdu, digərləri 

isə protestantlara görə azaldılmışdı. Virciniya qanunu nəzərdə tuturdu ki, ştatla 

kilsə arasındakı ənənəvi əlaqəni bütünlüklə yox etsin. Qanun ictimai vergi vasitəsi 

ilə hansısa dini dəstəkləməyi qadağan edirdi. Cefferson bu qanunu müəyyən 

dərəcədə öz andının icrası kimi qiymətləndirirdi: “Adamların şüuru üzərində 

tiraniyanın istənilən formasına qarşı əbədi düşmənçiliyə mən Allahın mehrabı 

qarşısında and içmişəm”. 

Üç il qanunvericilikdə işlədikdən sonra Cefferson 1779-cu ildə Virciniya 

ştatına qubernator seçildi və bu vəzifədə iki il işlədi. Vəzifənin məsuliyyəti çox, 

səlahiyyəti isə az idi. 1780-1781-ci illərdə Virciniya Britaniya qüvvələrinin 
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hücumuna məruz qaldıqda Cefferson səmərəli müqavimət göstərməyi təşkil edə 

bilmədi və özü əsir düşməkdən böyük çətinliklə qaça bildi. Fövqəladə şəraitdə 

onun davranışı tənqidə layiq idi, baxmayaraq ki, qanunverici orqan ona yekdilliklə 

etimad göstərmişdi. Yenidən qubernator işləməkdən o, imtina etdi və özəl vətəndaş 

kimi Montiçelloda yaşamaq üçün istirahətə yollandı. 

Bu qərarın qəbul olunması üçün digər böyük bir səbəb də var idi. O, 

arvadının səhhətinə görə həyəcan keçirirdi. Marta Ueyms Skelton ona beş uşaq 

doğmuşdu, onlardan yalnız ikisi sağ qalmışdı. 1781-ci ildə altıncı uşağını 

doğandan sonra sağala bilmədi və vəfat etdi. Ceffersonun hüznü ölçüyə sığmırdı. 

Lakin arvadı ilə münasibətlər barədə onunla məktublaşmalarda detallar öz əksini 

tapmır. Onların nikahı qeyri-adi bir xoşbəxt ittifaq idi, lakin göründüyü kimi, 

Cefferson bunu qoruyub saxlaya bilməmişdi, dağıtmışdı. Çünki o, bütünlüklə 

götürüldükdə, tənha adam idi. 

Qubernatorluqdan istirahətə getdikdən sonra Cefferson “Virciniya qeydləri” 

adlı yeganə əsərinin əsas hissəsini yazdı. Kitabda onun üzərinə düşən 

bədbəxtliklərlə əlaqədar yaranan emosiyalarını cilovlaya bilməsi aydın görünür. 

“Qeydlər”də quldarlıq məsələsinə toxunulur, onun həm ağlara, həm də qaralara 

təsiri göstərilir. Ardıcıl olaraq quldarlığa qarşı olmasına baxmayaraq, 

abolyutsionizmin (quldarlığı qadağan etmək uğrundakı hərəkat) bir mühüm 

maneəsini təsvir edir. O vaxtlar belə bir inam var idi ki, ciddi irqi fərqlərə görə 

qaralar və ağlar birlikdə dinc və harmoniyada yaşaya bilməzlər. O, təsdiq edirdi ki, 

fiziki gözəllikdə qaralar aşağıda dayanırlar, onlar irəlini görməkdən məhrumdurlar, 

yaddaşda onlar ağ irqlə bərabər olsalar da, idrak və təxəyyüldə ağlardan 

aşağıdırlar. O, hətta qulların oğurluğa meylli olması barədəki ittihamları da bir 

nümunə kimi misal gətirirdi. “Bizim təəssüfümüzə rəğmən deyilə bilər ki, bir əsr 

yarımdır ki, biz qara və qırmızı dərili adamları gözlərimiz qarşısında görürük, 

onlara heç vaxt bizim tərəfimizdən təbii tarixin subyektləri kimi baxılmamışdır”. 

O, Virciniya qanunvericilik orqanında Qədim Roma pretsedentinin arxasınca 

gedib, fövqəladə vəziyyət vaxtı müvəqqəti diktatura qurmaq barədə iki dəfə təkrar 

edilən təklifi tənqid edirdi: “Belə fikrin özü xalqa qarşı xəyanətdir, ümumilikdə 

bəşəriyyətə qarşı xəyanətdir. Bu onların boynunu aşağı əyən zəncirin əbədi 

müddətə bağlanması olmaqla, onların istismarçısına fayda verir, bununla 

axırıncılar bütün kainata respublika hökumətinin kəmağıl olduğu barədə təbil 

çalacaqlar, təzyiq göstərən təhlükə yarandığı vaxtlarda isə bu, onları zərbədən 

qoruyacaqdır”. 

1782-ci ilin dekabrında o, ictimai xidmətə qayıtdı və bir neçə ay Kontinental 

Konqressdə Virciniya nümayəndə heyətinin üzvü oldu. Bu dövr ərzində Virciniya 

Ohayo çayının şimali-qərbindəki zonanı milli hökumətə verdi, müstəmləkə 

dövründə buna kralın qrantına görə iddia edilmişdi. Cefferson belə bir prinsipi irəli 

sürdü ki, torpaqlar əvvəlki kimi müstəmləkə ərazisi olmayacaqdır. 13 ştat elə 

zonalara bölünəcəkdir ki, nəzərdə tutulan əhaliyə və təşkilatlanmaya malik olsun 

və 13 əvvəlki koloniyaya bərabər kimi Birliyə daxil olsun. O, həmçinin bunu da 

əlavə edirdi ki, 1800-cü ildən sonra bu ərazidə və Birləşmiş Ştatların gələcəkdə 

malik olacağı hansısa digərlərində quldarlıq qadağan olunacaqdır. Bu maddə bircə 
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səslə keçmədi. Buna bənzər qərar Şimali-Qərb Ordinansına əlavə olundu, lakin bu 

şərt yalnız həmin ərazidə tətbiq olunacaqdı. Əgər Ceffersonun orijinal təklifi qəbul 

olunsaydı, onda quldarlıq Luiziana Satınalınmasının bütün zonasında 

qanundankənar olacaqdı. O, özü sonralar bunu belə izah edirdi: “Beləliklə, biz bir 

nəfərin sözündən asılı olacaq milyonlarla doğulmamışların taleyini görürdük və 

Göylər həmin qorxulu vaxt dinməz qalmışdı”. 

1784-cü ildə Cefferson Bencamin Franklinə və Con Adamsa qoşulmaq üçün 

Fransaya yollandı. Onlar birlikdə Avropa dövlətləri ilə müqavilələr bağlamaq üçün 

danışıqlar aparırdılar. Bir neçə aydan sonra o, Birləşmiş Ştatların fransız hökuməti 

yanında elçisi kimi Franklini əvəz etdi. Onun üstünə düşən diplomatik vəzifələr elə 

ağır deyildi və Paris ona intellektual və incəsənət xadimləri cəmiyyətini təklif etdi, 

axı o, hələ Uilyam və Mariya kollecinin tələbəsi olarkən bu sahələrdə öz istedadını 

nümayiş etdirmişdi. Burada o, teatra və operaya qulaq asmağa gedirdi, muzeylərdə 

olurdu. Burada o, özünün kitaba olan ehtirasını söndürə bilirdi. O, Fransa və 

fransızları sevirdi, lakin onlara qarşı olan tənqidi münasibətini də gizlətmirdi. O, öz 

qızlarını xarici ölkədə ərə vermək istəmirdi və onları 17 yaşı keçdikdən sonra geri, 

Virciniyaya qaytardı. 

İstiqlaliyyət Deklarasiyasının və Virciniya Dini Azadlıq Qanununun müəllifi 

kimi o, markiz de Lafayet kimi mülayim liderlərə xeyli təsir göstərmişdi və Fransız 

inqilabının erkən səhnələrində onların cəhdlərinin gələcəyinə nikbinliklə baxırdı. 

Bu onun həyatının ən böyük intellektual səhvi idi. İnqilabı Fransa, demək olar ki, 

Birləşmiş Ştatların İstiqlaliyyət müharibəsinin uğuru üçün heç nə ilə kömək edə 

bilmədi. O, gərək arzu ediləni gerçəklik kimi (“wishful thinking” məşhur ifadəsi 

qaydasında) qələmə verməyəydi. Cefferson yalnız inqilabın açılış səhnəsini 

müşahidə etmişdi, çünki 1789-cu ilin sonunda Birləşmiş Ştatlara dönmüşdü. 

1787-ci ildə Filadelfiyada layihəsi hazırlanmış Konstitusiya Konfederasiya 

qanunlarını əvəz etdi. Bu Konstitusiya sonrakı ili ratifikasiya edildi. Cefferson 

sənədin çox hissəsini bəyənmişdi, lakin insan haqları maddələrinin öz əksini 

tapmamasına tənqidi surətdə yanaşırdı. O, həmçinin ümumi təhsil və tam din 

azadlığı planının həyata keçməsi üçün Konstitusiyanın təftiş edilməsi təklifini irəli 

sürdü. O, inanırdı ki, ictimai ləyaqət o vaxt yaxşı vəziyyətdə olacaqdır ki, xalq və 

onun liderləri arasında uçurum olmasın. O, güman edirdi ki, “idarə edənlər 

pozulacaq və öz səlahiyyətlərindən sui-istifadə edəcəklər, xalq isə yalnız pul 

qazanmağı düşündüyünə görə özünü unudacaq və öz haqlarına hörmət borcunu 

səmərəli etmək üçün heç vaxt birləşmək barədə düşünməyəcəkdir”. 

Ceffersonun belə düşüncəsi respublika hökumətinin xalqın sadəlövh və 

nəhayətsiz inamına əsaslanması variantından irəli gəlirdi. Respublika hökuməti 

yalnız aşağıdakı müəyyən şəraitlərdə uğurlu fəaliyyət göstərəcəkdir: mülkiyyətin 

geniş şəkildə bölünməsi və ya vicdanla qazancdan asılı olan həmin təmin olunmuş 

insanların mövcudluğuna nail olunması; ictimai ləyaqətin aşağı düşməsini 

kompensasiya etməyi nəzərdə tutan qanunların və institutların olması. Virciniya 

üçün təklif edilən təhsil sistemi də Ceffersonun respublika idarəçiliyi ilə bağlı olan 

inamının bir hissəsi idi. 
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1789-cu ilin payızında Virciniyaya qayıdanda ABŞ-ın birinci prezidenti 

seçilmiş Corc Vaşinqton Ceffersondan yeni hökumətdə Dövlət katibi olmağı xahiş 

etdi. O, xahişi xeyli könülsüzlüklə qəbul etdi. Vəzifəsinin icrasına başladıqdan az 

sonra o, Aleksandr Hamiltonla ziddiyyətə cəlb olundu, axırıncı isə hökumətdə 

Xəzinə katibi – Maliyyə naziri idi. O, Hamiltonun həyata keçirdiyi maliyyə 

sisteminə qarşı çıxdı, bu sistemə görə Konstitusiyaya uyğun olaraq səlahiyyətlər 

mərkəzə ötürülürdü, bu isə xalqın əksəriyyətinin mənafeyinə zidd idi və respublika 

institutları üçün müəyyən təhlükəni təmsil edirdi. Cefferson və Hamilton həm də 

xarici siyasət məsələlərində razılaşmırdılar, çünki əvvəlcə Cefferson Fransaya 

tərəf, Hamilton isə Böyük Britaniyaya tərəf meyl edirdi. 

ABŞ-ın birinci Dövlət katibi Tomas Cefferson 1793-cü ildə Maliyyə naziri 

Aleksandr Hamiltonla bir sıra konfliktindən sonra vəzifəsindən istefa verdi. 

Hamilton güclü mərkəzləşdirilmiş idarəetmə tərəfdarı idi, əsl demokratiya carçısı 

olan Cefferson isə ştatların böyük müstəqilliyinin bərqərar olmasına can atırdı. O, 

həmçinin Hamiltonu xarici siyasət sferasına müdaxilə etməkdə ittiham edirdi. 

Ceffersonun istefasının digər bir səbəbi də, əlbəttə ki, Britaniya və Fransa yönlü 

istiqamətlərin tərəfdarları arasındakı mübahisə idi. Cefferson Fransa yönlü xətti 

müdafiə edirdi. Aleksandr Hamilton da öz vəzifəsindən istefa verdi.  

İki adam arasındakı mübahisə heç də şəxsi münasibətlər məsələsi deyildi. 

Bu mübahisə ölkəyə yayılırdı və milli siyasi partiyaların bir siyasət və prinsiplər 

kimi, şəxsiyyətə əsaslanmaq üzərində formalaşmasına aparırdı. Beləliklə, iki milli 

partiyalı sistemin pretsedenti və nümunəsi yarandı. Corc Vaşinqtonun 

prezidentliyinin birinci müddəti başa çatana yaxın artıq nə Cefferson, nə də 

Hamilton Kabinetin üzvü deyildilər. Lakin hər ikisi yeni partiyaların simvoluna 

çevrildilər. Cefferson demokrat-respublikaçıların, Hamilton isə federalistlərin, 

indiki dildə desək, sifəti idi. Hər iki tərəf elektorat, Konqress və ştatların 

qanunvericilikləri arasında öz təşkilatçılıq bacarıqlarını inkişaf etdirir və 

mətbuatdan səmərəli qaydada istifadə edirdilər. Gələcək, 4-cü prezident Ceyms 

Medison isə Ceffersonun adətən ən bacarıqlı köməkçisi hesab olunurdu (o, həm də 

Konstitusiyaya əlavə edilmiş insan haqları haqqındakı Billin əsas müəllifi idi) və 

axırıncı Con Adamsın prezidentliyində vitse-prezident kimi fəaliyyət göstərən vaxt 

milli siyasətin mərkəzinə qayıdana qədər partiyada fəal liderlik edirdi. 

1798-ci ildə Birləşmiş Ştatlar Fransa ilə müharibəyə çox yaxın olanda (bu 

XYZ işi ilə əlaqədar idi, Fransa tərəfi ilə danışıqlar aparan amerikan nümayəndə 

heyətindən fransız diplomatları rüşvət istəmişdilər), federalistlərin nəzarət etdiyi 

Konqress Əcnəbilər və Qiyama Çağırış Qanunlarını qəbul etdilər. Axırıncını 

xüsusən federalist hakimlər tətbiq edirdi və onlar hökumətin demokrat-

respublikaçılar tərəfindən tənqidini boğurdu. Cefferson və Medison inanırdılar ki, 

bu Konstitusiyaya olan birinci əlavəyə ziddir və ona görə də qeyri-konstitusiondur. 

1800-cü il prezident seçkiləri federalistlərin məğlubiyyəti ilə başa çatdı. Bu 

yeni millətin inkişafında həlledici bir dövr idi. Siyasətçilər kəskin surətdə 

bölünmüşdü, bu, fövqəladə düşmənçiliklə bağlı idi. Cefferson Hamiltonu 

respublika hökumətinə düşmən kimi qiymətləndirirdi. Hamilton da Ceffersonu 
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radikal demaqoq hesab edirdi. Hamilton elə bir böyüklük arzu edirdi ki, burada o, 

fərdlərin bilavasitə maraqlarını da tabe etməyə hazır idi. 

Cefferson hökumətin niyyətini, yaşamaq üçün fərdlərin haqqını, azadlığını 

və xoşbəxtliyini himayə edən kimi görürdü. Ceffersonun münasibəti və davranışı 

məhz bu dövrdə aşkarlandı. O, heç də Olimpiya sakitliyini nümayiş etdirmirdi, 

onun məktubları bəzən öz opponentlərinə və onların bəzilərinə fərdi qaydada qəzəb 

və ehtiras ifadə edirdi. Konfutsi demişkən “Hirsli adam həmişə zəhərlə dolu olur”. 

Ziddiyyətlərin çox acılığı onu narahat edirdi. O, nizamlanmayan ideoloji 

münaqişənin bölücü və dağıdıcı effektini hiss edir və ondan qorxurdu. Bu nəinki 

Ceffersonun belə yüksək qiymətləndirdiyi sosial harmoniyanı dağıda bilərdi, həm 

də bütövlükdə respublika hökumətinin quruluş parçasını cıra bilərdi. 

Respublikaçılar onu 1796-cı ildə prezidentliyə namizəd irəli sürmüşdülər, 

lakin o, Con Adams tərəfindən məğlub edilmişdi. O, vitse-prezident kimi fəaliyyət 

göstərməyə başladı. XYZ işinin arxasınca prezidentin Fransa ilə müharibə tərəfdarı 

kimi mövqeyi, nizami ordunun yaradılması və Əcnəbilər və Qiyama Çağırış 

Barədə Qanunlar (1798-ci il) Adamsla onun uzunmüddətli dostluğunu pozdu. 

1800-cü il prezident seçkilərini federalist namizədlər açıqca uduzsalar da, bu 

vaxt respublikaçı namizədlər olan Ceffersonun və Aaron Barrın heç birinin üstün 

olmadığını da üzə çıxardı. Seçki qabağı kampaniyanın özü çox sərt keçmişdi. 

Ceffersona ən ədalətsiz hücumlar olurdu. Yel universitetinin prezidenti Timoti 

Duayt onun haqqında deyirdi ki, “əgər bu adamı prezident seçsələr, biz 

arvadlarımızın və qızlarımızın qanuniləşmiş fahişə olacaqlarını görəcəyik, onlar 

soyuqqanlılıqla namussuzlaşacaqlar, onların könülü bu niyyətə müvafiq olaraq 

sadəlik və ləyaqətdən məhrum olacaq, Allahın və insanın söyülməsi hesabına 

qurbanlara çevriləcəklər”. 

Tomas Ceffersonla Aaron Barrın hər ikisi seçkilərdə 73 elektor səsi almışdı 

və bu, seçim etməyi Nümayəndələr Palatasının üzərinə qoydu. Burada isə 

federalistlər Barrı müdafiə edir və ölkəni Konstitusiya böhranı ilə hədələyirdilər. 

Ancaq Cefferson nəticədə otuz altı səs üstünlüyü ilə prezident seçildi. Bu qələbədə 

onun ideya əleyhdarı olan Aleksandr Hamiltonun Ceffersondan xoşu 

gəlməməsindən daha çox Barra inanmaması öz müsbət təsirini göstərdi. Hamilton 

öz tərəfdarlarını Ceffersona səs verməyə sövq etdi. Bu hadisədən üç il sonra Aaron 

Barr dueldə Aleksandr Hamiltonu öldürdü. Beləliklə, demokratların lideri olan 

Cefferson birinci dəfə prezident seçildi və 21 mart 1801-ci ildə inauqurasiya andı 

içdi. O, ilk prezident idi ki, onun inauqurasiyası yeni paytaxt şəhəri Vaşinqtonda 

keçirilirdi. 

Ceffersonun inauqurasiya müraciətinin ruhu barışdırıcı idi və beləliklə xeyli 

geniş olmaqla, onun ilk administrasiyasının siyasətini ifadə edirdi. Onun sonralar 

Luiziana Satınalınması və Embarqo Aktının qəbul olunması kimi addımları da 

özünün dediyi kimi, federalistlərin özündən daha çox federalist münasibətin ifadəsi 

idi. 

Onun inauqurasiyası güclü təsir etməklə radikal dəyişikliklər meydana 

gətirdi. Ceffersonun daha çox doktrinaçı və təhlükədən az hali olmasından asılı 

olmayaraq, ilk partiyanın yaratdığı bu incə situasiya yeni idarəetmə tarixində 
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inzibatçılığın dəyişilməsinə səbəb oldu. Birləşmiş Ştatların gələcəyi bundan sonra 

daha az sabitliklə xarakterizə olundu. Onun prezidentliyinin ən böyük nailiyyəti 

Luiziananın Fransadan satın alınması oldu. 

1803-cü ildə Luiziana ərazisinin əldə edilməsi ölçüyə sığmayan bir 

əhəmiyyət daşıyırdı, çünki bu, Birləşmiş Ştatların ərazisini demək olar ki, ikiqat 

böyüdürdü. Ceffersonun əvvəlcə planı Missisipi çayının mənsəbində olan kiçik 

zonanı satın almaq idi. Napoleon isə bütöv ərazini satmağı təklif etdikdə, Cefferson 

bunda öz uduş şansını gördü və təklifi qəbul etdi. Onu da özü yaxşı bilirdi ki, bu 

sövdələşməni aparmağa onun heç bir konstitusiya səlahiyyəti yoxdur. Ancaq o, 

inanırdı ki, bu satınalma qitəni başlıca əcnəbi dövlətlərdən uzaqlaşdırmaqla, 

Birləşmiş Ştatların təhlükəsizliyinə kömək edəcək, nəsillər boyu respublika 

hökumətinin stabilliyinə əminlik yaradacaqdır, çünki məskunlar üçün nəhəng 

torpaqlar mənbəyinə malik olmaq imkanı verəcəkdir. 

Cefferson 1804-cü ildə yenidən prezident seçildi. Corc Klintonu vitse-

prezidentlikdə Börr əvəz etdi. Ceffersonun ikinci administrasiyası Börru 

inandırmaqda uğursuzluğa düçar olduğuna görə məşhurluq qazandı. Börr cənubi-

qərb ərazilərində xəyanətkar hərəkətlərə yol vermişdi. Digər bir uğursuzluq isə 

Napoleon müharibələri dövründə prezidentin neytrallıq siyasətini güdmək cəhdləri 

və okeanlarda neytrallıq hüququnu dəstəkləmək oldu. Müharibədən uzaqlaşmaq 

sahəsindəki aşıb-daşan istəyi onun cəsarətsizlikdə və qətiyyətsizlikdə ittiham 

edilməsinə gətirib çıxardı. Cefferson Napoleon müharibələri dövründə Amerikanın 

neytrallığını qoruyub saxlamağa ümid edirdi, lakin neytrallıq ingilis-fransız 

zorakılığını olduqca ağırlaşdırırdı. Nəticədə, yeni döyüşən tərəflər Atlantik okeanı 

neytral kommersiya üçün bağladıqda o, 1807-ci ildə Konqressi Embarqo Aktını 

qəbul etməyə inandırdı. Bu Akt xarici limanlara bütün ixracları qadağan edirdi.  

1807-ci ildəki Embarqo Aktı şəxsi azadlıq prinsiplərinə zidd olduğuna və 

güclü milli hökumət ideyasına onun keçmişdəki müxalifliyinə görə tənqid 

olunurdu. Qanun xarici millətlərlə kommersiya əlaqələrini nizamladığına görə 

Konqressin səlahiyyət dairəsinə daxil idi, Cefferson prezident olmamışdan əvvəl 

bu qaydanı uzun müddət dəstəkləmişdi. Lakin Aktın tətbiq edilməsinin israr 

edilməsi və onun Dördüncü düzəlişə zidd olduğuna görə sual doğura bilərdi. 

Dördüncü düzəliş isə evlərdə səbəbsiz axtarışları və həbs edilməni qadağan edirdi. 

Cefferson prezidentliyi tərk etdikdən sonra Konqress embarqonu ləğv etdi. 

Cefferson ölkənin guşələrinin tədqiq edilməsinə böyük əhəmiyyət verirdi. 

1804-cü ildə tədqiqatçılar Merieter Lyuis və Uilyam Klark Missuri çayının 

hövzəsini öyrənməyə yollandılar və Sakit okeana tərəf 12,5 min kilometr məsafə 

qət etdilər. Missuri ərazisinin öyrənilməsinin təşəbbüsçüsü hələ 1786-cı ildə 

Tomas Cefferson olmuşdu, həmin vaxt o, Fransada səfir idi. Amerikanlar 

qorxurdular ki, britaniyalılar Missuri çayının yuxarılarına soxula bilərlər. 

Cefferson özünün gənclik dostu Lyuisi ekspedisiyaya yollanmaq üçün dilə tutdu. 

Konqress səyahət planını 1803-cü ilin sonunda bəyənmişdi. 

Ceffersonun prezidentliyi dövründə Baş hakim Con Marşallın rəhbərliyi 

altında Ali Məhkəmənin qüdrəti və nüfuzu artdı. 1803-cü ildə baxılan Merburi 
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Medisona qarşı işdə məhkəmə özünün ədalət baxışını dəqiq müdafiə etdi. Marşall 

Ceffersonun qohumu olmaqla yanaşı onun barışmaz düşməni idi. 

Cefferson üçüncü dəfə də uğurla prezident seçilə bilərdi, lakin o, Vaşinqton 

kimi hərəkət edib, bundan imtina etdi və Montiçellodakı malikanəsinə istirahətə 

yollandı. 

Cefferson azadlıq idealına ürəkdən bağlı idi və hesab edirdi ki, “Azadlıq 

ağacı vaxtaşırı vətənpərvərlərin və tiranların qanı ilə suvarılmalıdır. Bu onun təbii 

gübrəsidir”. O, özünə qarşı bütün hücumlara mərdliklə sinə gərirdi və güman edirdi 

ki, “həqiqətdən qorxmayan adam yalandan da qətiyyən qorxmamalıdır”. O, həyata 

yüksək ideallar nöqteyi-nəzərindən yanaşırdı, heç vaxt maddi fayda barədə 

düşünmürdü. Ona görə də ona atasından böyük var-dövlət qalmasına baxmayaraq, 

öləndə onun çoxlu borcu var idi və atasından qalmış 500 akrlıq (226 hektar) torpaq 

sahəsi də satılmalı oldu. 

Dövlətin maliyyə resursları barədə isə olduqca qənaətcil idi. Onun 

administrasiyası dövründə (1801-1809-cu illər) bu sahədə yaxşı nailiyyətlər əldə 

edilmişdi. Daxili vergilər ləğv edilmişdi, lakin milli borc 83 milyon dollardan 59 

milyon dollara enmişdi. 

Birinci berber müharibəsi də onun prezidentliyi dövründə baş verdi. ABŞ 

müstəqilliyini elan etdikdən sonra Aralıq dənizində maneəsiz üzmək və ticarət 

aparmaq üçün Əlcəzairə, Tunisə və Tripolitanaya ianə ödəməli idi. Bu ianə ölkə 

gəmilərini dəniz quldurlarından mühafizə etmək naminə ödənilirdi. Cefferson 

Atlantik okeanı ticarətinin əleyhdarı olduğundan Tripoli paşası Karamanlıya ianə 

verməkdən imtina etdi. Bu ianə prezidentlər Vaşinqtonun və Adamsın vaxtında 

daim ödənmişdi. Üçüncü prezidentin bu hərəkəti diplomatik münasibətlərin 

kəsilməsinə səbəb oldu. Aralıq dənizinə kiçik hərbi donanma göndərildi və 1802-ci 

ildə o xeyli gücləndirildi. 1803-cü ildə hərbi əməliyyatlar başlandı və limanlar 

mühasirə edildi. 1805-ci ilin aprelində amerikanlar mühüm liman şəhərini tutduqda 

Tripolinin işğal edilməsi təhlükəsi yarandı. Bu, Karamanlını sülh müqaviləsi 

imzalamağa məcbur etdi. 1814-cü ildə ikinci berber müharibəsi baş verdi və Şimali 

Afrikada dəniz quldurluğu qəti şəkildə ləğv edildi.  

Ceffersonun şəxsi kitabxanasında 6 min kitab var idi, bu kolleksiyanın 

əsasında ABŞ Konqressinin kitabxanası yaradıldı. Onun fəaliyyətinin ən nəcib 

nümunələrindən biri Virciniya universitetinin əsasını qoyması idi. 

Ölümündən on gün əvvəl İstiqlaliyyət Deklarasiyasının 50 illiyini bayram 

etmək üçün Vaşinqton şəhəri (Kolumbiya mahalı) sakinlərinin onlara qoşulmaq 

barədə təkliflərinə cavab verdi. O, xəstəliyinə görə ora gedə bilməzdi, ona görə də 

ən xoş arzularını göndərdi və bayram edilən Deklarasiya barədə belə yazmışdı: 

“Bəlkə də o bütün dünyaya, başını yuxarı qaldıran adamlara, rahib cəhaləti 

və xurafatı ilə özlərini bağladıqları zəncirləri qırıb dağıtmaq və özünüidarənin 

xoşbəxtliyini və mühafizəsini öz üzərinə götürmək barədə siqnal idi. Mən inanıram 

ki, bu belə olardı (dünyanın bəzi hissələri üçün tezliklə, digərləri üçün sonra, ancaq 

nəticədə bütün dünya üçün)”. 

Cefferson Montiçelloda çox zəifləyəndə köhnə dostu Con Adams 

Massaçusetsdə ölüm ayağında idi. Onların hər ikisi öz ömürlərinin mərkəzi cəhdini 
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və nailiyyətini rəmzləndirən günün 50 illik yubileyinə qədər yaşamaq istəyirdi. 

Onların bu istəyi uğurlu oldu. Cefferson 4 iyul 1826-cı ildə, günorta saat 1-dən bir 

qədər əvvəl öldü. Adams isə bir neçə saat sonra öldü, onun son sözü deyilənlərə 

görə belə olmuşdu: “Cefferson hələ sağdır”. Cefferson Montiçelloda dəfn edildi. 

Qəbir daşı üzərindəki epitafiya belə idi: “Burada Amerikan İstiqlaliyyəti 

Deklarasiyasının, dini azadlıq barədəki Virciniya Qanununun müəllifi, Virciniya 

Universitetinin atası Tomas Cefferson dəfn edilmişdir”. 

Birləşmiş Ştatların bani-atalarından biri də həyatdan getdi. Bu banilər 

arasında Tomas Cefferson, heç şübhəsiz, daha çox filosof idi. Platonun vaxtilə arzu 

etdiyi Ceffersonun şəxsində öz əksini tapmışdı, dövləti filosof idarə etmişdi.  

 

Simon Bolivar 

Xoşbəxtliyə yalnız bir yol mövcuddur, ondan ötəri bizim iradəmizə tabe 

olmayan şeylər barədə narahat olmağımızı dayandırmalıyıq. 

Epiktet 

Great crises produse great men, and great deeds of conrage (ingilis dilində) 

– Böyük böhranlar böyük insanlar və böyük igidlik işləri əmələ gətirir. 

Con F.Kennedi 

Simon Bolivar, sərkərdə və dövlət xadimi olmaqla yanaşı, Latın 

Amerikasının altı respublikası ispan ağalığından azad olmaqda məhz ona 

borcludur. Həm də o, ispan-amerikan dünyasının meydana çıxardığı ən böyük düha 

kimi qiymətləndirilir. Simon Bolivar Amerikada ispan koloniyalarının 

müstəmləkəçiliyə qarşı müharibəsinin ən nüfuzlu və məşhur rəhbərlərindən biri 

olmuşdur. Venesuelanın milli qəhrəmanı, general idi. Yuxarı Peru ərazisində 

yaranan Boliviya respublikası onun şərəfinə belə adlanmışdı. Öz dövründə 

beynəlmiləlçi kimi məşhurlaşmaqla, onun nüfuzu ömrünün sonuna qədər xeyli 

böyüdü. Avropa tarixində olduqca az sayda şəxsiyyət, Birləşmiş Ştatlar tarixində 

isə heç kəs Simon Bolivarın fərqləndiyi kimi gücün və zəifliyin, xarakterin və 

temperamentin, peyğəmbərcəsinə baxışın və poetik qüdrətin belə nadir vəhdətini 

nümayiş etdirməmişdi. Nəticə kimi onun həyatı və əməlləri öz qitəsinin xalqı 

arasında əsl mifik ölçülərə yüksəldi. 

Bolivar ispan əsilli Venesuela kübarının oğlu idi, 24 iyul 1783-cü ildə 

Karakasda kreol ailəsində anadan olmuşdu. O, varlı olmalı və gələcəkdə yaxşı 

vəzifə tutmalı idi. Onun üç yaşı olanda atası öldü, anası isə altı il sonra dünyadan 

köçdü. Əmisi irsə yiyələndi və ona müəllim tutdu. O, çətin idarə edilən uşaq idi və 

müəllimlərindən yalnız biri ona təsir göstərə bilirdi. Bu Jan Jak Russonun şagirdi 

Simon Rodriges idi o, Bolivarı XVIII əsr dünyasının liberal fikirləri ilə tanış etdi. 

Bu baxışlar ona dərin və uzun müddətli təsir göstərdi. 

Bolivar 16 yaşına çatanda Avropaya göndərildi ki, orada təhsilini 

tamamlasın. O, üç il İspaniyada yaşadı və 1801-ci ildə ispan kübarının qızına 

evlənib, onunla birlikdə Karakasa qayıtdı. Gənc gəlin nikahdan bir il keçməmiş 

sarı qızdırmadan vəfat etdi. Onun faciəli ölümü Bolivara böyük təsir göstərdi və 

bu, onun çox cavan yaşında siyasi karyeraya qatılması üçün bir səbəb oldu. 
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1804-cü ildə Napoleon öz karyerasının zirvəsində olanda Bolivar Avropaya 

döndü. Parisdə o, öz dostu və müəllimi ilə görüşdü və Simon Rodrigesin təzələnən 

bələdçiliyi altında Lokk, Hobbs, Buffon, d`Alamber və Helvetsi kimi rasionalist 

mütəfəkkirlərin əsərlərini öyrənməyə girişdi. Üstəlik o, Volteri, Monteskyeni və 

Russonu oxuyurdu. Axırıncı ikisi onun siyasi düşüncələrinə çox dərin təsir 

göstərdi, ancaq Volter onun həyat fəlsəfəsini daha güclü surətdə rəngləndirdi. 

Parisdə o, həmçinin alman Aleksandr fon Humboldtla görüşdü. Bu adam yenicə 

İspan Amerikasına olan səfərindən qayıtmışdı və Bolivara dedi ki, o, inanır ki, 

ispan müstəmləkələri müstəqillik üçün yetişmişlər. Bu ideya Bolivarın 

təxəyyülündə kök saldı və 1805-ci ildə Romaya səyahəti vaxtı Monte Sakro 

yüksəkliyində dayanaraq and içdi ki, öz ölkəsini azad edəcəkdir. Romada o, 

Napoleona İtaliya kralı tacı qoylan təntənəli mərasimi müşahidə etdi.  

Bu vaxt onun intellektini bir təcrübə də zənginləşdirdi: o, Napoleona 1804-

cü ildə fransızların imperatoru kimi şərəfləndirilməsini  başa çatdıran qeyri-adi bir 

hadisəni müşahidə etdi. Bolivarın imperatora münasibəti sadə bir adamın 

nailiyyətlərinə valehliklə, həm də Napoleonun inqilab ideyalarına xəyanət etməsi 

barədə rəyinin qəflətən baş verən dəyişməsi arasında dalğalanırdı. Bolivarın 

xarakterində şöhrət arzusu daimi amillərdən biri idi və burada azacıq şübhə ola 

bilərdi ki, bu, Napoleon tərəfindən qızışdırılmasın. Buna baxmayaraq, Napoleonun 

nümunəsi bir xəbərdarlıq xarakteri daşıyırdı və Bolivar bunu nəzərə almalı oldu. 

Sonrakı dövrlərdə o, daim təkid edirdi ki, “Xilaskar” titulu digər başqa titulların 

hamısından yüksəkdir. O, bu titulu nə kral, nə də imperator adı ilə 

dəyişməyəcəkdir. 1807-ci ildə o, Birləşmiş Ştatlardan keçməklə Venesuelaya 

döndü. Birləşmiş Ştatlarda o, şərq şəhərlərində olmuşdu. 

Latın Amerikasının müstəqillik hərəkatı Bolivarın vətənə dönməsindən bir il 

sonra başlamışdı. Bu, Napoleonun İberiya yarımadasına müdaxiləsi ilə əlaqədar 

idi. İspan xalqı müdaxiləçilərə müqavimət göstərirdi və legitim kralın yoxluğu 

ərzində xunta dövlət hakimiyyətini öz əlinə keçirmişdi. Napoleon da həmçinin 

ispan müstəmləkələrinin dəstəyini almaq cəhdində tam uğursuzluğa uğramışdı, o, 

onların özlərinin qulluqçularını hakimiyyətə gətirmək hüququnu müdafiə edirdi. 

Ana ölkənin nümunəsini əsas götürərək, onlar devrilmiş İspaniya kralı adından 

idarə etmək üçün xuntanın yaradılmasını istəyirdilər. İspan sakinlərindən çoxu isə 

bu hadisələrdə ancaq İspaniya ilə əlaqələrin kəsilməsi imkanlarını görürdülər.  

Buenos-Ayresdə 1810-cu ildə hərbçilərin qiyamı qalxdı, nəticədə yerli 

inqilabi xunta – xalq yığıncağı hakimiyyəti öz əlinə götürdü və ispan vitse-kralını 

devirdi. 1808-ci ildən başlayaraq Amerikadakı ispan müstəmləkələrində 

müstəqillik əldə etmək uğrunda üsyanlar baş verirdi. I Napoleonun Pireney 

yarımadasına müdaxiləsi və qardaşı Jozef Bonapartın İspaniya kralı elan edilməsi 

onların yayılmasına, genişlənməsinə səbəb oldu. İspaniyadakı hadisələr Latın 

Amerikasında liberal istiqamətli xunta hərəkatını meydana çıxardı. Bu proses həm 

də onunla gücləndi ki, İspaniyanın fransızlar tərəfindən işğalı, ispan qoşunlarının 

Amerikaya göndərilməsini dayandırdı. 
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Ən böyük üsyanlar Kiotoda, Boqotada, Santyaqoda və Buenos-Ayresdə baş 

verməklə, bu şəhərlər tezliklə hərəkatın mərkəzlərinə çevrildilər. Onlar fransız 

inqilabı ideyalarının təsiri altında idilər. 

Bolivar bir çox gizli yığıncaqlarda iştirak etdi və Venesuela qubernatoru onu 

məzəmmət etdikdə o, cəsarətli qaydada cavab verdi ki, İspaniyaya müharibə elan 

edir və geri çəkilməyəcəkdir. 19 aprel 1810-cu ildə qubernator Emparan öz 

səlahiyyətlərindən məhrum edildi, Venesueladan sürgün edildi və xunta 

hakimiyyətə gəldi. Kömək əldə etmək üçün Bolivar elçi sifətində Londona 

göndərildi. O, İngiltərədə inqilabi müstəmləkənin bədbəxt vəziyyətini izah etməli, 

onun tanınmasına nail olmalı, silah və maddi kömək əldə etməli idi. Bütün 

məsələlərdə o, uğursuzluğa düçar olsa da, onun İngiltərəyə qısa müddətli səfəri 

digər nöqteyi-nəzərdən məhsuldar oldu. Bu səfər ona Birləşmiş Krallığın 

institutlarını öyrənməyə imkan verdi, bunlar isə onun üçün siyasi müdriklik və 

stabillik modelini təmsil edirdi. Daha vacibi isə o idi ki, orada sürgün olunmuş 

Fransisko de Miranda ilə görüşdü. O, 1806-cı ildə Venesuelanı boş əllə azad 

etməyə cəhd etmişdi, Bolivarın onunla görüşündə onu Karakasa dönüb, müstəqillik 

hərəkatına başçılığı öz üzərinə götürməyə inandırması inqilab işini sürətləndirdi. 

Venesuela qıcqırma içərisində idi. 1811-ci ilin martında Karakasda 

Konstitusiya layihəsini hazırlamaq üçün Milli Konqress keçirildi. Konqressin 

nümayəndəsi olmamasına baxmayaraq, Bolivar özünü ölkədə qalxan müzakirələrin 

içərisinə atdı. Özünün ilk ictimai çıxışında o, bəyan etdi ki, “Qoy biz qorxmadan 

amerikan azadlığının künc daşı olaq. Tərəddüd etmək məhvə getməkdir”. Uzun 

müzakirələrdən sonra Milli Assambleya 5 iyul 1811-ci ildə Venesuelanın 

müstəqilliyini elan etdi. 

Bolivar bu vaxt gənc respublikanın ordusuna daxil oldu, bu ordunun baş 

komandanı Miranda idi. Onların Londondakı qısa müddətli görüşündən sonrakı az 

müddətdə artıq siyasət məsələlərində bu iki adam bir-birindən fərqli qaydada var-

gəl edirdilər. Miranda Bolivarı “təhlükəli gənc” adlandırırdı, Bolivar isə yaşlı 

generalın qabiliyyətinə şübhə ilə yanaşırdı. İspanlar müstəmləkəyə nəzarəti ələ 

keçirmək üçün həmlə etdikdə, Bolivar Venesuelanın həyati limanı olan Puerto 

Kabelloya  təyin edildi. Bolivarın zabitlərindən biri xəyanət hərəkəti edib, 

istehkamlanmış qalanı ispan qoşunlarının üzünə açdı. Miranda bu limanın 

itirilməsinin hərbi əməliyyatlar üçün məhv edici olduğuna inandığından, ispan baş 

komandanı ilə danışıqlar aparmağa başladı. 1812-ci ilin iyulunda atəşkəs 

müqaviləsi imzalandı, bu, bütün ölkəni İspaniyanın mərhəmətinə sürükləyirdi. 

Miranda ispanların əlinə verildi, bəzi müəlliflər deyirlər ki, bu, Bolivarın 

təhrikçiliyi ilə baş vermişdi. Miranda öz ömrünün qalan hissəsini ispan zindanında 

keçirməli oldu. 

Mübarizəni davam etdirmək qərarında olan Bolivar ölkəni tərk etmək üçün 

pasport əldə etdi və Yeni Qranadadakı Kartaxenaya yollandı (bu gün bu şəhər 

Kolumbiyadadır). Burada o, özünün ilk böyük siyasi bəyanatı olan “Kartaxena 

manifestini” çap etdirdi. “Mən bədbəxt Karakasın oğluyam, onun siyasi və maddi 

xarabalıqlarından fövqəltəbii qaydada qaçmışam, mən... buraya gəlmişəm ki, 

azadlıq bayrağının arxasınca gedim”. 
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Onun fövqəltəbii qaçmaq barədə dediyi sözlər 26 mart 1812-ci ildə baş 

verən fəlakətli zəlzələ ilə əlaqədar idi. Bu zəlzələ Karakasda və digər şəhərlərdə 

çox sayda qurbanların meydana gəlməsinə səbəb olmuşdu. Venesuelanın iflasından 

o, istifadə etməkdə tərəddüdə yol vermədi: “İspanlar deyil, bizim özümüzün 

pərakəndəliyimiz bizi geri, quldarlığa qaytardı. Venesuelanın etdiyi ən mühüm 

səhv siyasi teatra girmək idi, bu heç şübhəsiz, dözümlülük sisteminin – zəif və 

səmərəli olmayan sistemin məhvedici şəkildə qəbul edilməsi idi...” Bolivar bu vaxt 

İspan Amerikasında yaranan respublikalar üçün güclü hökumət qurulmasının 

tərəfdarı kimi meydana çıxdı. 

Onun çağırışına Yeni Qranada xalqı cavab verdi və o, ekspedisiya 

qüvvəsinin komandanı oldu. Onun vəzifəsi Venesuelanı azad etmək idi. O, altı baş 

döyüşdə ispanlara qalib gəldi və paytaxta nəzarəti ələ keçirdi. 6 avqust 1813-cü 

ildə o, Karakasa daxil oldu, ona “Xilaskar” titulu verildi və bu, əslində siyasi 

diktatorluq demək idi. 

Lakin istiqlaliyyət müharibəsi yenicə başlanırdı. Venesuela xalqının 

əksəriyyəti müstəqillik qüvvələrinə qarşı düşmən idi və qurbanlıq olmaq bəxtini 

daşımağa dözürdü. Anarxiya xarakterli dəhşətli və qanlı vətəndaş müharibəsi 

başlandı. Bolivarın özü “ölüm müharibəsi” və əsirlərin güllələnməsi kimi 

fövqəladə tədbirlərə əl atırdı. O, bütün əsirləri məhv etməyi əmr etdi. Lakin onun 

sərtliyi öz məqsədinə çatmaqda uğurlu olmurdu. 1814-cü ildə o, daha bir dəfə 

ispanlar tərəfindən məğlub edildi. Axırıncılar Orinoko vadisindəki çobanları da 

müharibəyə cəlb etmişdilər. Bu çobanlar səmərəli döyüşən vəhşi süvarilər idilər və 

Bolivar onları dəf etməyi bacarmırdı. Onların başçısı Boves 1814-cü ildə Karakası 

tutdu və şəhəri vəhşilik səhnəsinə döndərdi. Beləliklə, ikinci Venesuela 

respublikası öz ömrünü başa vurdu.  

Bolivarın özü isə bu vaxt Mirandanın taleyini təkrar etməkdən güclə qaça 

bildi. O, Kartaxenaya çata bildi, orada Boqotadan separatçı fraksiyanı sıxışdırıb 

çıxarmaq vəzifəsini həll etməli idi. O, bunu uğurla bacardı. Sonra o, Yeni 

Qranadanın liman şəhəri olan Kartaxenanı mühasirəyə aldı, lakin inqilabi qüvvələri 

birləşdirməkdə uğur qazanmadı və Yamaykaya qaçmalı oldu. 

Sürgündə o, öz enerjisini yenə də Böyük Britaniyadan kömək almağa sərf 

etdi. Bu məqsədlə ingilis xalqını inandırmaq üçün öz karyerasının ən böyük sənədi 

olan “Yamaykadan məktublar”ı yazdı. O, qeyd edirdi ki, “Bizi İspaniya ilə 

birləşdirən bağlar (saplar) qırılmışdır”. “Azadlığı sevən xalq axırda azad 

olacaqdır”. Bolivar Çilidən və Argentinadan tutmuş Meksikayadək nəhəng 

panoramanı təsvir etdi. O, iftixarla deyirdi: “Biz bəşər irqinin mikrokosmuyuq. Biz 

iki okean arasına sıxılmış ayrıca dünyayıq, incəsənətdə və elmlərdə gəncik, lakin 

bəşər cəmiyyəti kimi qocayıq. Biz nə hindularıq, nə də avropalıyıq, ancaq biz 

onların hər birinin parçasıyıq”. “Müstəqillik hərəkatı kataklizmindən görən hansı 

növ hökumət meydana gələcəkdir?”. “Amerikan dövlətləri despotizm və 

müharibənin vurduğu yaraları və çapıqları sağaltmaq üçün paternal dövlətlərin 

cəhdlərinə möhtacdır”. 

O, Böyük Britaniya hökumətinin modeli əsasında konstitusiya 

respublikalarının yaradılmasını təklif edirdi, onların irs qaydasında təşkil edilən 
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yuxarı palataları və ömürlük seçilən prezidentləri olmalı idi. Axırıncı maddədən 

Bolivar bütün karyerası boyu yapışmışdı, bu, onun siyasi düşüncəsinin ən şübhəli 

cəhəti idi. 

“Yamaykadan məktublar”da Bolivar özünü böyük beynəlmiləlçi kimi 

göstərir. Bütün ispan-amerikan millətlərinin nümayəndələrinin Panama kimi 

mərkəzi bir yerdə yığışacağı günü səbirsizliklə gözləyərək, o, yazırdı: “Panama 

yarımadasının Amerika üçün yunanlardan ötəri Korinf boğazı kimi olacağı ümidi 

necə də ifadə edilə bilməyən bir şeydir. Allah qoysa, bir gün biz respublikaların, 

krallıqların, imperiyaların nümayəndələr konqressinin açılmasının yaxşı taleyindən 

istifadə edəcəyik. Burada dünyanın qalan millətləri ilə sülh və müharibə məsələləri 

müzakirə ediləcəkdir”. 

1815-ci ildə İspaniya müstəqilliyə şirniklənmiş müstəmləkələrinə, Atlantik 

okeandan bu vaxtadək heç vaxt keçməmiş güclü ekspedisiya qoşunu göndərdi. 

Onun komandanı Pablo Morillo idi. Nə Böyük Britaniya, nə Birləşmiş Ştatlar 

kömək vəd etmədiklərindən, Bolivar özünə Fransa ağalığından azad edilmiş kiçik 

respublika olan Haitidə məskən tapdı. Burada o, dostcasına qarşılandı, ona həm də 

pul və silah verildi. Üç il həlledici olmayan məğlubiyyətlər və qələbələr baş verdi. 

1817-ci ildə Bolivar Orinoko regionunda qərargah yaratmağı qərara aldı. Bu 

ərazini müharibə viran qoymuşdu və ispanlar onu buradan asanlıqla çıxara 

bilməzdi. Bir neçə min əcnəbi əsgərlərin və zabitlərin, onların əksəriyyəti 

britaniyalılar və irlandlar idi, xidmətini qurdu və öz paytaxtını Anqosturada (indiki 

Syudad Bolivar) təşkil etdi, qəzet nəşr etməyə başladı və düzənliyin inqilabi 

qüvvələri ilə yaxşı əlaqələr qurdu. Onların lideri Xose Antonio Paes Bolivarın 

hakimiyyətini tanıdı və 1819-cu ildən bütöv regionun axırıncı komandanlığında 

möhkəm şəkildə qaldı. Həmin ilin yazında ispan mövqelərinin qərb flanqında 

onlara hücumun baş planını təqdim etdi. O, əvvəlcə öz ümidini Karakası azad 

etmək üzərində cəmləşdirmişdi, lakin bu vaxt diqqətini yeni Qranada vitse-

krallığına hücum etməyin cəsarətli layihəsi üzərində cəmləşdirdi.  

Düzənlikdə vətənpərvərlərin qoşunu onları məhv etməyə çalışan ispanların 

cəhdlərinə cavab verirdi. Onların lideri Santander Bolivarla əlaqəyə girdi və 12 

iyun 1819-cu ildə Bolivarın və Santanderin orduları görüşdülər və birləşdilər. 

Bolivarın Yeni Qranadaya hücumu hərb tarixində daim ən cəsarətli 

əməliyyat kimi qiymətləndiriləcəkdir. Britaniya legionu da daxil olmaqla, kiçik 

ordunun (2500-ə qədər adam) həmləsi düzənlikdən keçirdi, lakin bu vaxt yağış 

mövsümü olduğundan çaylar göllərə dönmüşdü. Bolivarın köməkçilərindən birinin 

dediyi kimi, onlar yeddi gün ərzində qurşaqlarına qədər suda addımlamaqla 

irəliləyirdilər. Gəmilərin üzdüyü ön çay üzülüb keçildi, onlardan çoxu inək 

dərisindən düzəldilmiş qayıqlardan istifadə edirdilər. Lakin düzənliklə yürüş And 

dağlarına dırmaşmaq ilə müqayisədə Bolivara uşaq oyunu kimi görünürdü. Şaxtalı 

külək dağ keçidinin yüksəkliyindən əsirdi və soyuqdan çox sayda adam ölürdü. 

Yorğunluqdan itki xeyli çox idi. Buradan onlar Yeni Qranadaya töküldülər. 

İspanlar təəccübdən özlərinə gəldikdə, Bolivarı geri oturtmaq artıq çox gec idi. 
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Bir neçə döyüş getdi, həlledici döyüş 7 avqust 1819-cu ildə Boqotada baş 

verdi. Burada royalist ordunun əsas hissəsi Bolivara təslim oldu. Üç gün sonra isə 

o, Boqotaya girdi. Bu Cənubi Amerikanın şimalının tarixində dönüş nöqtəsi oldu.  

Yorulmaq bilməyən Bolivar öz vəzifəsini başa çatdırmağa girişdi. O, 

Santanderi administrasiyanın vitse-prezidenti vəzifəsinə təyin etdi və 1819-cu ilin 

dekabrında Anqosturada keçirilən konqress qarşısında meydana çıxdı. Bolivar 

prezident və hərbi diktator oldu. Özü dediyi kimi, Yeni Qranada və Venesuelanın 

ittifaqı vuruşduğu erkən günlərdən onun məqsədi olmuşdu. O, israr edirdi ki, 

qanunvericilər yeni dövlətin yarandığını elan etsinlər. Bu federasiya idi və üç 

departamentdən ikisi – Venesuela və Kito (Ekvador) o vaxtdan hələ də royalistlərin 

nəzarəti altında idi. Bu, yalnız kağız üzərindəki bir nailiyyət idi. Buna baxmayaraq, 

Bolivar bilirdi ki, nəticədə o, hökmən qələbə çalacaqdır. 

İspaniyada inqilab ispan kralını məcbur etdi ki, qarşısında dayanan 

liberalizm ideallarını tanısın və onu bu hərəkəti təbii olaraq Cənubi Amerikadakı 

ispan qoşunlarını pozurdu, dağıdırdı. Bolivar Morillonu atəşkəs danışıqlarını 

başlamağa inandırdı və iki döyüşçü Santa Anada 1820-ci ilin noyabrında 

unudulmaz bir şəraitdə görüşdülər. İmzalanan müqavilə altı aylıq müddətə 

düşmənçiliyə son qoydu. Vuruş başa çatdıqda Bolivar anladı ki, onun sayca üstün 

canlı qüvvəsi ilə Venesuelada ispan qoşunlarını məğlub etmək asan olacaqdır. 

1821-ci ilin iyununda Karabobo döyüşü Karakasın qapılarını açdı və Bolivarın 

vətəni nəhayət ki, azad oldu. 

Həmin ilin payızında Kolumbiya üçün konstitusiya layihəsini hazırlamaq 

üçün Konqress Kukutada çağırıldı. Konstitusiyanın maddələri Bolivarı razı 

salmadı. O, prezident seçilməsinə baxmayaraq, düşünürdü ki, onun yaratdığının 

sağ qalması və mövcudluğunu davam etdirməsi üçün möhkəm təminat vermək 

nöqteyi-nəzərindən bu maddələr çox liberaldır. Administrasiyanı Santanderin 

himayəsinə qoyub icazə istədi ki, öz hərbi kampaniyasını davam etdirsin. 

İlin sonunda Ekvador azad oldu. Bu kampaniyada Bolivara onun 

zabitlərindən ən istedadlısı olan Antonio Xose de Sukre kömək etdi. Bolivar 

şimaldan Kiotoya çıxışı müdafiə edən dağlarda ispanlarla döyüşə girdi. Sukre isə 

Sakit okean sahilindən içərilərə yürüş etdi. 24 may 1822-ci ildə qələbə çaldı, bu, 

Ekvadoru ispan zülmündən azad etdi. Sonrakı günü paytaxt təslim oldu və Bolivar 

qüvvələrini Sukrenin ordusu ilə 16 iyunda birləşdirdi. 

Kitoda Xilaskar öz ömrünün ən böyük ehtirası ilə görüşdü, bu diribaş və 

gözəl Manuela Saens idi. Bu qız Bolivar kimi igid bir sərkərdəyə ideal qadın idi, 

amazonkanın və kurtizankanın əsl qarışığı idi. Qız qızğın inqilabçı kimi Xilaskarın 

məhəbbətini sərbəst qaydada qəbul etdi və onu döyüş meydanından prezident 

sarayına qədər müşayiət etdi. 

Kolumbiya ərazisi bu vaxt bütünlüklə İspaniyadan azad oldu, onun yeni 

hökuməti Birləşmiş Ştatlar tərəfindən tanındı. Yalnız Peru ispanların əlində qalırdı. 

Peru problemi Bolivarı və Argentina inqilabçısı Xose de San Martini bir araya 

gətirdi. San Martin qitənin cənub hissəsi üçün mübarizə aparırdı, Bolivar isə 

şimalın azadlığına nail olurdu. Üstəlik o, artıq Limaya daxil olmuşdu və Perunun 

müstəqilliyini elan etmişdi. 
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Lakin ispan qüvvələri yüksəkliklərə geri çəkildilər və San Martin onları 

izləməyi bacarmadığından, Bolivarla məsləhətləşməyi qərara aldı.  

26 iyun 1822-ci ildə iki sərkərdə Ekvadordakı Quayakil liman şəhərində 

görüşdü və onların söhbəti o vaxtdan ziddiyyət mənbəyinə çevrildi. Yəqin ki, San 

Martin Bolivardan hərbi kömək xahiş etdi və üstəlik istəyirdi ki, Latın 

Amerikasının sərhədləri və siyasi gələcəyi barədəki problemləri onun başa 

düşməsinə nail olsun. Onların arasında azacıq hüsn-rəğbət var idi. Bolivar parlaq, 

ambitsiyalı, eqosentrik olmaqla inandırılmışdı ki, o, bir “seçilmiş oğuldur”, Allah 

tərəfindən öz xalqının müstəqilliyini tamamlamaq üçün seçilmişdir. San Martin isə 

sakit, dinməz və mülayim adam idi. Bolivara təsir göstərməkdə onun uğursuzluğu, 

demək olar ki, qabaqcadan qəbul edilmiş bir qərar idi və Quayakildən qayıtdıqdan 

sonra Limadakı vəzifəsindən istefa verdi və sürgünə yollandı. Bəlkə də o, bu 

hərəkəti ilə Bolivarın əlini sərbəst qoymaq istəmişdi. 

Bolivarı tam ambitsiyalara aparan yol artıq açıq idi. 1823-cü ilin 

sentyabrında o, Limaya gəldi. İspan ordusu Limadan şərqdə Sierranı işğal etmişdi 

və onların mövqeyi hücuma əlverişli olmayan hesab edilirdi. Lakin sınaqlardan 

uğurla keçdikdən sonra bu, Bolivar üçün çətin deyildi. Adamlar, atlar, qatırlar və 

sursat ardıcıl olaraq ordu düzəltmək üçün yığılırdı və 1824-cü ilin yayında o, 

ölkənin uca tacına çıxdı. Qərargahın başçısı kimi Sukre yenə də onun fərasətli 

köməkçisi olaraq qalırdı. İlk baş döyüşdə Bolivar asan qələbə çaldı, sonra isə 

kampaniyanın uğurlu mərhələsini Sukreyə qoyub getdi. 4 dekabr 1824-cü ildə 

ispan vitse-kralı mühüm döyüşü uduzdu və bütöv ordusu ilə birlikdə təslim oldu. 

Bolivar bu vaxt Kolumbiya və Perunun prezidenti idi. Qitənin yalnız kiçik 

hissəsi – Yuxarı Peru hələ də royalist qoşunları tərəfindən müdafiə olunurdu. 

Regionun azad olması Sukrenin üzərinə düşdü və 1825-ci ilin aprelində o, 

vəzifəsinin başa çatdığı barədə məlumat verdi. Yeni millət bu vaxt “Xilaskar” 

adından sonra “Boliviya” adlanmağını seçdi. Onun dühasının bu uşağı üçün 

Bolivar konstitusiya layihəsini hazırladı. Bu bir daha onun avtoritarizmə meylini 

nümayiş etdirirdi: ömürlük prezident, hakimiyyəti olmayan qanunvericilik 

orqanının yaradılması və səs hüququnun yüksək dərəcədə azaldılması. Bolivar 

özünü bu yaratdığına həsr etmişdi, lakin sosial alət kimi o uğursuz idi. 

Bolivar bu vaxt öz karyerasının zirvəsinə çatdı. Onun hakimiyyəti 

Kariblərdən Argentina-Boliviya sərhədinə qədər uzanırdı. O, sərt xəstəliyinə qalib 

gəldi, qısa müddətə Peruda olduqda xəstəlik onu bir neçə aylığa praktiki olaraq əlil 

etmişdi. Onun digər sevimli layihəsi olan İspan-Amerikan Dövlətləri Liqası 1826-

cı ildə öz bəhrəsini verdi. O, uzun müddət Amerika respublikaları arasında ittifaq 

müqaviləsi bağlanmasını təbliğ etmişdi, lakin bunun zəifliyini o, dəqiq olaraq dərk 

edirdi. 1824-cü ildən belə müqavilələr Kolumbiya, Peru, Meksika, Mərkəzi 

Amerika respublikaları və Rio de la Plata birləşmiş əyalətləri tərəfindən imzalandı 

və ratifikasiya edildi.  

Bolivarın orijinal təklifləri ilə müqayisə edildikdə, bu fraqmentar xarakterli 

bir iş idi. O vaxtdan yalnız Kolumbiya, Peru, Mərkəzi Amerika və Meksika öz 

nümayəndələrini göndərmişdi. Birləşmiş Ştatlardan olan nümayəndə heyəti heç 

vaxt Panamaya gəlib çıxmadı. İttifaq müqaviləsini imzalamağa gəlmiş dörd millət 
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digər millətləri də onlara qoşulmağa dəvət etdi. Ümumi ordunun və hərbi-dəniz 

donanmasının olması planlaşdırılırdı və nəzərdə tutulurdu ki, federal dövlətlərin 

təmsilçilik assambleyası iki ildən bir toplansın. Onun çox kiçik nəticələrinə 

baxmayaraq, dövlətlər arasındakı bütün mübahisələrə girişməkdə Panama 

konqressi yarımkürənin gələcək həmrəyliyi və qarşılıqlı anlaşması üçün künc 

daşına çevrildi. Amerika Dövlətləri Təşkilatı və Birləşmiş Millətlər Bolivara, 

beynəlmiləl birliyin müdafiə və tətbiq edilməsində dünyada buna səmimi qaydada 

maraqlı olan birinci dövlət xadimlərindən biri kimi baxa bilərdilər. 

Lakin Bolivara məlum idi ki, onun yarımkürə təşkilatı barədəki planları 

yalnız məhdud şəkildə qarşılanır. Onun müasirləri fərdi milli dövlət həddlərində 

düşünürdülər, Bolivar isə yalnız qitə həddində düşünürdü. Daxili siyasətdə o, bir 

avtoritar respublikaçı kimi hərəkət etməkdə davam edirdi. Onun tərəfdarlarından 

çoxu ona tac təklif edirdilər, lakin Xilaskar köhnə “Birinci Simon” tituluna 

üstünlük verirdi. 

Venesuela və Yeni Qranada öz birliklərinin faydaları üstündə hirslənməyə 

başlamışdılar. Hər iki ölkədəki təbliğatçılar – Venesueladakı Paes və Yeni 

Qranadadakı Santander bir-birinə zidd idilər və uzun sürən vətəndaş müharibəsi 

ərzində bu qarşılıqlı etimadsızlıq daha da gücləndi. Bolivar Limanı tələsik tərk etdi 

və müəlliflərin çoxu razılaşır ki, Peruda onun üç illik hökmranlığının sona 

çatmasına və Kolumbiya təsirindən azad olmasına sevinirdilər. Boqotada Bolivar 

Santanderin Kukuta Konstitusiyasını müdafiə etdiyindən və Paesi qiyamçı kimi 

cəzalandırmağı təkid etdiyindən hali oldu. Lakin Bolivar Kolumbiyanın birliyini 

qoruyub saxlamağı qət etmişdi və ona görə də hələ 1827-ci ildə barışdığı Paesi 

sakitləşdirməyə hazır idi. Paes Xilaskarın ali hakimiyyətinə baş əydi və əvəzində 

Bolivar yeni konstitusiyanı vəd etdi. Ona görə Venesuelanın regional müstəqilliyi 

ədalətli sayılacaqdı. 

O, prezidentliyi götürdü və milli qurultayı 1828-ci ilin aprelində çağırdı. 

Bolivar seçkilərə təsir göstərməkdən imtina etdi, ona görə də Santanderin başçılığı 

altında liberallar çoxluğu əldə etdilər. Bolivar ümid edirdi ki, Kukuta 

Konstitusiyası təftiş ediləcək və prezident hakimiyyəti möhkəmlənəcəkdir. Lakin 

liberallar istənilən belə cəhdlərin qarşısını alırdı. Pat vəziyyəti inkişaf etdi. Köhnə 

Konstitusiyanın artıq yararlı olmadığını və heç bir yenisinin onun yerini 

tutmayacağını sübut etməklə, Bolivar diktator hakimiyyətinə yiyələndi. O, özünü 

tərifləyərək deyirdi ki, “bütöv millət mənim hakimiyyətimi tanıyır”. Lakin tezliklə 

acı həqiqət ona məlum oldu. Federalistlərdən ibarət gizli qrup 25 sentyabrda 

prezident sarayına hücum edib, mühafizəçiləri öldürdülər. Bolivar qatilin xəncər 

zərbəsindən yalnız Manuela Saensin iti reaksiyası nəticəsində möcüzəli şəkildə 

xilas ola bilmişdi. 

Onun həyatına bu qəsd cəhdi uğursuz olsa da, tufan siqnalı güclənirdi, lakin 

əhali onun tərəfində idi. Bolivarın etibarlı olmayan səhhəti pisləşməyə başladı. 

Quayakili özünə anneksiya etmək niyyəti ilə Kolumbiyaya müdaxilə etdi. Sukre bir 

daha Kolumbiyanı xilas etdi və peruluları məğlub etdi. Bir neçə ay sonra Bolivarın 

ən vicdanlı generallarından biri, Xose Maria Kordoba qiyam qaldırdı. Qiyam 

darmadağın edildi, lakin Bolivar artıq öz keçmiş ardıcıllarının intriqalarından 
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boğaza yığılmışdı. Emerson yazır ki, “Paxıllıq cəhalətdən yaranır”. Cəhaləti isə 

qısa müddətdə məhv etmək mümkün deyildir. Tərəfdarları ona açıqca paxıllıq 

edirdilər.  

Fransa, İngiltərə və Birləşmiş Ştatlar ölkənin daxili işlərinə qarışmağa cəhd 

edirdilər. Birləşmiş Ştatlar ispan müstəmləkələrinin metropoliyadan azad 

olmasının “nəcib məqsədləri” üçün lazım olan resurslarla onlara ciddi surətdə 

köməklik göstərirdi. Tezliklə öz maraqları olan İngiltərə də bu prosesə qoşuldu. 

Cənubi Amerikadakı vətəndaş müharibəsi regionların kəskin surətdə 

yoxsullaşmasına, insan həyatı itkilərinə, epidemiyalara, aclığa, daxili qiyamlara və 

dövlət çevrilişlərinə gətirib çıxardı. Anarxiya güclənirdi. 1829-cu ilin payızında 

Venesuela Kolumbiyadan ayrıldı. 

Bolivar könülsüz olaraq belə bir fikrə gəlirdi ki, müstəqilliklərinə görə ona 

borclu olan millətlərin daxili və xarici dincliyi üçün onun mövcudluğunun özü bir 

təhlükə kimi çıxış edir. O, istefa verib, 8 may 1830-cu ildə Avropada sığınacaq 

tapmaq məqsədilə Boqotanı tərk etdi. Atlantik okeanın sahilinə çatdıqda öyrəndi 

ki, özünün varisi kimi qalan Sukre qətlə yetirilmişdir. Bolivarın hüznü nəhayətsiz 

idi. Boqotadakı hərbi bunt onu əbəs olaraq geri çağırdı. Avropaya səfər layihəsi 

ləğv edildi və bir ispan pərəstişkarının dəvəti ilə Bolivar Santa Marta 

yaxınlığındakı malikanəyə səfər etdi. Elə bil ki, bir istehza qaydasında onun həyatı 

17 dekabr 1830-cu ildə ispanın evində başa çatdı. O, vərəm xəstəliyindən öldü. 

Ölümündən əvvəl Bolivar öz torpaqlarından, evlərindən və hətta dövlət  

pensiyasından imtina etmişdi. 

Simon Bolivar uzun müddət Latın Amerikasının Corc Vaşinqtonu kimi 

qiymətləndirilirdi. Varlı Venesuela ailəsində anadan olan Bolivar gənc adam kimi 

maarifçilik ideyaları ilə tanış olmuşdu. Romada 1805-ci ildə İtaliyanın kralı kimi 

Napoleona tac qoyulmasının şahidi olanda, o, öz ölkəsini İspaniya nəzarətindən 

azad etmək vəzifəsini öz qarşısında qoymuşdu. Cənubi Amerikaya dönəndə 

Bolivar Venesuelada və Şimali Amerikanın digər hissələrində ağır mübarizəyə 

başçılıq etdi. 

Bolivar Cənubi Amerikanın şimal hissəsini ispanlardan azad etməklə məşğul 

olanda, Xose de San Martin qitənin cənub hissəsində bu vəzifəni həyata keçirməyə 

can atırdı. 

Bolivarın arzuları qismən də olsa həyata keçdi. 1824-cü ilin sonunda artıq 

Peru, Uruqvay, Paraqvay, Kolumbiya, Venesuela, Argentina, Boliviya və Çili azad 

dövlətlərə çevrilmişdilər. 1823-cü ildə Mərkəzi Amerika dövlətləri müstəqil 

oldular və 1838-1839-cu illərdə beş respublika bölündü. Bundan əvvəl, 1822-ci 

ildə Braziliya Portuqaliyadan azad olunmuşdu. 

Latın Amerikasında Bolivarın adı çox populyar idi. Bütöv bir dövlətin, 

əyalətin, şəhərlərin, küçələrin, pul vahidlərinin adında onun xatirəsi əbədiləşmişdir.  

O, öz kredosuna axıradək sadiq qaldı. 22 yaşlı bir gənc kimi o, Romadakı 

Monte-Sakro təpəsində and içmişdi: “Mənim əcdadlarıma, onların allahlarına, öz 

Vətənimə and olsun ki, nə qədər ki, ispan dövlətinin zülmü altında saxlayan 

zəncirlər qırılmamışdır, mən öz əllərimə istirahət, öz könlümə sakitlik 
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verməyəcəm”. Onun bədxahları belə, Bolivarın öz andından bir an da olsun 

uzaqlaşdığını desələr, böyük haqsızlığa yol vermiş olarlar. 

Bolivarın var-dövlətindən və titullarından asılı olmayaraq, azad ölkənin 

bütün vətəndaşlarının bərabərliyi və ədalət barədə dediyi: “Yeni meydana gələn 

hökmdarlar – azadlığın qəlpələri üzərində öz taxt-taclarını qurmağa möhkəm can 

atdıqda, onları qəbirüstü təpələrə çevirdiklərini görəcəklər. Bu təpələr isə gələcək 

nəsillərə deyəcəklər ki, “bu adamlar boş şöhrət düşkünlüyünü azadlıqdan və 

şərəfdən üstün tutdular” sözləri iki əsrə yaxın vaxt keçsə də öz qiymətini itirmir və 

hakimiyyəti qəsb edib, öz mülkiyyətinə çevirənlərin hamısı üçün ucadan səslənən 

xəbərdarlıqdır. 

Simon Bolivar rahatlığın nə olduğunu bilməyən, əzablı həyat yaşamışdı. O, 

çox sayda təhlükələri dəf edir, qızmar səhralardan, bataqlıqlardan keçirdi. Sonra o, 

soyuğun qanı dondurduğu yüksək dağlardan, şiş ucları olan qayalardan xəstəlik 

yayan gölməçələrə düşürdü. Həşərat sürülərinin arasından nə çörəyi, nə paltarı, nə 

ayaqqabısı olmayan əsgərlərə yürüşdə başçılıq edirdi. Bu igidliklərdən hər biri 

digər möcüzələr kimi qəribə bir təntənə idi, himnə layiq olan insan hünərinin 

nümayişi idi. Məhz bu qəhrəmanlıqların hesabına Bolivar çoxsaylı nizami ispan 

ordusunu darmadağın edir və onları təslim olmağa məcbur edirdi. Bolivarın 

şəxsiyyətini taxt-taca yiyələnmək yox, məhz bu ağla sığmayan igidlik nümunələri 

nişan verirdi. 

 

Uinston Çörçill 

Anaksandriddən soruşduqda ki, niyə spartalılar müharibədə təhlükədən 

qorxmurlar, o, dedi: “Səbəb orasındadır ki, biz həyata hörmət edirik, lakin 

başqaları kimi ona görə qorxmuruq”. 

Plutarx 

Yüksəkliklər ildırımı özünə çəkir. 

Metsenat 

Uinston Çörçill müəllif, natiq və dövlət xadimi olmaqla 1940-cı ildən 1945-

ci ilədək müharibə dövründə baş nazir kimi Britaniyanı məğlubiyyət həddindən 

qələbəyə gətirib çıxarmışdı. Çoxları məğlubiyyətin qaçılmaz olduğunu düşündüyü 

bir vaxtda bu müdrik və cəsarətli insan nəticədə qələbə çalacaqlarına ümidini bir 

an da itirməmiş, İkinci Dünya müharibəsində faşistlər üzərindəki zəfərin 

müəlliflərindən biri olmuşdu. 2002-ci ildə Bi-bi-si kompaniyasının apardığı rəy 

sorğusuna görə Uinston Çörçill tarixdə ən böyük britaniyalı adlandırılmışdır. 

Birinci Dünya müharibəsindən əvvəl sensasiyalı qaydada həyatda görkəmli 

rol oynamağa cəhd etməklə, müharibənin özündə və ondan sonrakı on illikdə 

qeyri-sabit mühakimə yürüdən bir şəxs şöhrəti qazanmışdı. Nəticədə siyasi 

cəhətdən şübhəli olduğu güman edildiyindən o, 1930-vu illərdə tənha şəxsiyyətə 

çevrilmişdi. Bu, Adolf Hitlerin bütün dünyaya ünvanlanmış çağırışına qədər davam 

etdi və onu 1940-cı ildə milli koalisiyanın liderliyinə aparıb çıxardı. Franklin 

Delano Ruzvelt və İosif Vissarionoviç Stalinlə birlikdə o, II Dünya müharibəsində 

müttəfiqlərin strategiyasını işləyib hazırladı. Müttəfiqlik pozulduqdan sonra o, 

Sovet İttifaqının ekspansionist xarakterli təhlükələrinə görə Qərbi dəyişdirməyə 
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girişdi. O, Mühafizəkarlar partiyasını 1951-ci ildə yenidən hakimiyyətə qaytardı və 

1955-ci ilə qədər baş nazir oldu. Bu vaxt isə xəstəlik ucbatından istefa verməyə 

məcbur oldu. 

Çörçill 30 noyabr 1874-cü ildə Oksfordşirdə Blenheym sarayında müvafiq 

doğum vaxtından bir qədər əvvəl anadan olmuşdu. Onun damarlarında ingilis 

dilində danışan iki xalqın qanı axırdı, sülh və müharibə dövründə onların birliyinin 

inkişafı bu siyasətçinin daimi niyyəti kimi özünü göstərəcəkdi. Atası lord Randolf 

Çörçill, meteor timsallı tori siyasətçisi olmaqla, birbaşa I Malboro hersoqu Con 

Çörçillin törəməsi idi. Axırıncı isə XVIII əsrin əvvəllərində Fransa kralı XIV 

Luiyə qarşı müharibədə parlaq qələbələr çalmış, onları yalnız yüz il sonra 

Napoleonun hərbi uğurları ilə müqayisə etmək olardı, ona görə də həmin 

müharibənin qəhrəmanına çevrilmişdi. Onun anası Cenni Cerom Nyu-York 

maliyyəçisi və at qaçışı həvəskarı Leonard Y.Hersinun qızı idi. 

Gənc Çörçill bədbəxtliklərdən də keçmişdi və kədərli, həmçinin laqeydliklə 

üzləşmiş uşaqlığa malik olmuşdu, yalnız sevimli dayəsi xanım Everestin təsiri ilə 

xilas ola bilmişdi. O, daha az nüfuzlu olan Herrou məktəbinə daxil oldu, burada 

onun təhsildə nəzərə çarpan nöqsanları atasının uşağı ordu karyerasına yönəltmək 

barədəki qərarına haqq qazandırırdı. Yalnız üçüncü cəhddən sonra o, Sand-Horst 

royal hərbi kollecinə qəbul imtahanlarından keçə bildi və təhsil illərində 130 tələbə 

arasında 20-ci dərəcəyə yüksəldi. 

1895-ci ildə atasının faciəli ölümü ilində o, orduda xidmətə daxil oldu. İlk 

öncə onun fəaliyyəti Kubada başladı, buradan o, iki ay ərzində Kubanın İspaniya 

ağalığından azad olub, müstəqilliyə nail olmaq uğrundakı mübarizəsi barədə qəzetə 

məqalələr verirdi. 1896-cı ildə onun polku Hindistana yollandı, burada o, şimali-

qərb sərhədində əsgər və jurnalist kimi xidmət etdi. Hindistanın şimali-qərbindəki 

dağlıq Malakand vilayətində puştun tayfalarının üsyanı yatırdılarkən (1897-ci il) o, 

hər iki tərəfin qəddarlığının şahidi oldu. “Malakand cəbhə qüvvəsinin əhvalatı” 

kimi yazısını genişləndirməklə, oranı tərk etməsi onun müəllif karyerasının 

başlanğıcı kimi diqqəti geniş cəlb etdi. O, bu işini bütün ömrü boyu davam etdirdi. 

1898-ci ildə o, “Savarola” əsərini yazdı, bu, puritan romanı idi, baş qəhrəman 

Savarola obrazında özünü təsvir edir. Sonra lord Kitçenerin Nil ekspedisiya 

qüvvələrinə qoşuldu, yenə də həm əsgər, həm də müxbir rolunda çıxış etdi. “Çay 

müharibəsi” isə Sudanda aparılan kampaniyanı parlaq şəkildə təsvir edirdi. 

Sandhörstdən sonrakı beş il Çörçillin maraqlarının genişləndiyini və kamala 

çatdığını göstərdi. Hindistandakı darıxdırıcı həyat onu cana doydururdu, lakin 

əyləncə üçün olan vaxtını kitab oxumaq proqramını həyata keçirmək üçün yaxşıca 

istifadə edirdi. 1899-cu ildə o, öz qələmi ilə dolanmaq məqsədilə və siyasətə 

girmək üçün ordudan tərxis oldu. İngiltərəyə qayıtdıqdan sonra mühafizəkar kimi 

İcmalar Palatasına seçilmək üçün Oldhamda mübarizə apardı. O, seçkini uduzdu 

və Cənubi Afrika müharibəsində “The Morning Post” (London) qəzetinə xəbərlər 

yazmaqda təsəlli tapmalı oldu. 

Cənubi Afrikaya gəlişindən sonrakı ayın içində burların tələyə saldığı zirehli 

qatarı xilas etməkdə iştirak etdiyinə görə şöhrət qazandı. Ancaq bu vaxt o, özü əsir 

götürüldü. Lakin bir ay sonra hərbi dustaqxanadan qaçanda şöhrəti iki qat artdı. 
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Hərbi qəhrəman kimi Britaniyaya qayıtdıqda, 1900-cü ildəki “Xaki” seçkisində 

Oldham əleyhinə mühasirə qurdu, mühafizəkarlar Cənubi Afrika müharibəsində bu 

yaxınlardakı qələbələrinə görə bunu belə adlandırırdılar. Çörçill bu dəfə məqsədinə 

nail oldu. İndi o, parlamentdə idi, öz yazılarına və mühazirə turuna görə 10 min 

funt sterlinq qazanması da ona yaxşı köməklik göstərmişdi və artıq siyasətə yol 

açmaq mövqeyində idi. 

Yalnız Çörçillin oğlan uşağı lətafəti İcmalar Palatasında diqqəti cəlb etdi. 

Lakin onun nitqi qüsurlu idi və heç vaxt bu qüsuru bütünlüklə yox edə bilmədi. Bu 

qüsur psixoloji utancaqlığından irəli gəlirdi. O, öz çıxışları ilə fərqləndiyini 

göstərirdi, onların üstündə nəhəng ağrılar keçirirdi, ekspromt çıxışları isə ona daha 

asan başa gəlirdi. Mühafizəkarların lideri lord Balfur onun haqqında demişdi ki, o, 

“ağır, lakin çox mobil olmayan (hərbi) topdur”. O, atasının cəzbedici tərcümeyi-

halını “Lord Randolf Çörçill” əsərində (1906-cı il) yazdı. Həm də göstərirdi ki, 

onun özü toriliyi fərqli qaydada icra edir.  

1904-cü ildə mühafizəkarlar hökuməti özünün müstəmləkə katibi Cozef 

Çemberlenin tarixə açıq müdaxilə etməsi dilemması qarşısında qalmışdı. Çorçill 

azad ticarət tərəfdarı olmaqla, “Azad Ərzaq Liqasının” yaradılmasına kömək 

edirdi. 1904-cü ildə o, Palatanın döşəməsi ilə addımlayıb, liberallar arasında 

oturdu, burada o, Çemberlenə və Balfura qarşı öz cəsarətli çıxışlarını təzələməli 

oldu. 1906-cı il ümumi seçkilərində o, Mançesterdə yaxşı qələbə çaldı və yeni 

liberal hökumətdə nazirlik karyerasına başladı, müstəmləkələr üzrə dövlət katibinin 

müşaviri oldu. O, tezliklə Cənubi Afrikada barışıq və özünüidarə siyasətini 

müdafiə etdiyinə görə etimad qazandı. 1908-ci ildə baş nazir Herbert H.Askvitin 

başçılığı altında hökumət yenidən qurulduqda, Çörçill Ticarət Şurasının 

prezidentliyinə irəli çəkildi, ticarət və sənaye naziri vəzifəsini tutdu. O, sosial 

islahatlar aparılmasının yenilməz tərəfdarı idi, 1908-ci ildə o, Minimum əmək 

haqqı barədə qanunun qəbul edilməsinin təşəbbüsçüsü oldu. Həmin ili o, gözəl 

Klementina Höznerə evləndi. 

1909-cu ildə Çörçill Büdcə Liqasının prezidentinə çevrildi. Həqiqətən də o, 

öz sinfinin xaini adlanmaqla, torinin düşmənçiliyini qazandı. Onun 1910-cu ilin iki 

baş seçkisindəki kampaniyası ona geniş populyarlıq gətirdi. Kabinetdə onun 

mükafatı daxili işlər katibi vəzifəsinə irəli çəkilməsi oldu. Burada o, dustaqxana 

islahatında mahiyyətcə nailiyyətlər qazansa da, özünü sənaye buntlarını və zorakı 

tətilləri yatırtmağa həsr etdi. Bu onu ictimai qaydanın təşkilatçısı olmaq 

həddlərindən uzağa apardı. Buna görə də o, ağır haqq ödəməli oldu.  

O, 1910-cu ildə Daxili işlər naziri vəzifəsini icra edəndə Londonda zərgərlik 

mağazası qarət edilmişdi. Qarət vaxtı iki polis nəfəri həlak olmuş, biri isə 

yaralanmışdı. Cinayətkarların bir evdə olduqları məlum olduqda, əməliyyat 

başlandı. Onlar qızğın müqavimət göstərirdilər, bir polis öldürüldü, ikisi isə 

yaralandı. Çörçill hadisə yerinə gəlib əməliyyata rəhbərliyi öz üzərinə götürdü. 

Evdə sığınacaq tapmış cinayətkarlarla atışma nəticəsində orada yanğın başlandı. 

Çörçill yanğını söndürməyi qadağan etdi. Ev yanıb qurtardıqda uçuqların altından 

iki yanmış cəsəd tapıldı. Bandanın başçısı isə qaçmışdı. Balfur Çörçillin qəzetdəki 

şəklini gördükdə demişdi: “O, (Çörçill) və fotoqraf özlərinin çox qiymətli həyatları 
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ilə risq etmişlər. Fotoqrafın nə etdiyini mən başa düşürəm, görən bu ləyaqətli 

centlmen orada nə edirmiş?” 

1911-ci ildə o, Admiralteyə keçdi, bu keçid formal qaydada vəzifədən aşağı 

salınma idi, çünki Daxil İşlər Nazirliyi üç daha vacib hökumət idarələrindən biri 

hesab olunurdu.  

1911-ci ildə Mərakeş limanı Aqadirə hərbi gəmi göndərməklə Almaniyanın 

provokasiya xarakterli hərəkəti, bu limana Fransanın iddiası mövcud idi, Çörçilli 

inandırdı ki, istənilən fransız-alman böyük konfliktində Britaniya Fransanın 

tərəfində olmalıdır. 1911-ci ilin oktyabrında Admiralteyə keçəndə, o, ləngimədən 

hərbi donanmanı hazırlıq dərəcəsinə qaldırmaq inamı ilə hərəkət etdi. Onun birinci 

vəzifəsi donanmanın müharibə qərargahını yaratmaq idi. Çörçill Britaniyanın 

alman hərbi-dəniz qüvvələrini möhkəm şəkildə üstələməsi üçün Britaniya tarixində 

ən iri hərbi-dəniz xərclərinə nail olmaqdan ötəri Kabinetdə uğurlu qaydada 

mübarizə apardı. Birinci Dünya müharibəsindən əvvəlki narahat illərdə digər 

siyasətlər üçün hökumətin məsuliyyətinə şərik olmaqdan özünü uzaqlaşdırdı. Onun 

vərəsə kimi qəbul etdiyi İrlandiyaya baxışın əksinə olaraq, daxili idarəetmədə sidq-

ürəklə liberal siyasəti həyata keçirirdi. 

Birinci Dünya müharibəsi Çörçill üçün təəccüblü bir şey deyildi. O, artıq 

hərbi-dəniz qüvvələrini səfərbərlik sınağından keçirmişdi. 

Almaniyaya müqavimət göstərmək lüzumuna Kabinetin bütün nazirlərindən 

ən çox təkid edən də o, idi. 2 avqust 1914-cü ildə öz üzərinə məsuliyyət 

götürməklə, müharibə elan edilən günə tam hazır olmaq üçün o, hərbi-dəniz 

qüvvələrini səfərbər etmək əmrini verdi. Müharibə Çörçillin bütün enerjisindən 

istifadə etdi. 1914-cü ilin oktyabrında Antverpen təslim olduqda o, şəxsi qaydada 

şəhərin müdafiəsini təşkil etməyə atıldı. Şəhər işğal edildikdə ictimaiyyət yalnız 

arzuları puç edən məğlubiyyəti görməli oldu. Müqavimətin, demək olar ki, bir 

həftəliyə uzanması Belçika ordusunun aradan çıxmasına, həlledici La-Manş boğazı 

limanlarının xilas olunmasına şərait yatardı. 

1915-ci ildə Çörçill Dardanel ekspedisiyasının möhkəm tərəfdarına çevrildi, 

bu, Qərb cəbhəsində baha başa gələn pat vəziyyətindən çıxmaq yolu idi. Birinci 

dəniz lordu Fişer bu planı bəyənmirdi. Kampaniya boğazlara hücum etmək və 

Rusiya ilə birbaşa kommunikasiyaları açmaq məqsədini güdürdü. Donanma 

hücumu uğursuz olduqda və admiral de Robel tərəfindən geri çağırıldıqda, Askvit 

Çorçilldən çox de Robeli dəstəklədi. 

Çorçill ağır siyasi hücuma məruz qaldı, hücumlar Fişer istefa verdikdən 

sonra daha da gücləndi. Departamentin işləri ilə möhkəm məşğul olduğundan 

Çörçill tufan üçün tam hazır deyildi. Mühafizəkarlar Lankaster hersoqunun xeyrinə 

Çorçillin Admiralteydən uzaqlaşdırılmasına israr etdilər. Burada ona Qalliopoli 

kampaniyasına görə xüsusi məsuliyyət qoyuldu (boğazlara qurudan hücuma görə), 

lakin ona birbaşa səlahiyyət verilmədi. Əlavə qüvvə olduqca az idi və çox gecikmiş 

idi. Kampaniya uğursuz oldu və itki çox ağır idi. Payızda evakuasiya əmri verildi. 

1915-ci ildə Dardaneldə britaniya-fransız hücumu uğursuzluğa uğradıqda, 

Uinston Çorçill Dəniz naziri vəzifəsindən getdi və hərbi xidmətə qayıtdı. Baş nazir 

Herbert Henri Askvit Kabineti yenidən təşkil edib, milli koalisiya hökumətinə 
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çevirdi. Çörçill Fransada 6-cı Royal Şotland Fuzilerlərinə polkovnik-leytenant 

rütbəsində daxil oldu. 1916-cı ildə özəl üzv kimi parlamentə qayıtdı. 1917-ci ilin 

martında Dardanel komissiyasının məlumatı dərc olundu, sənəd onun biabırçı 

məğlubiyyət üçün ən azı başqa kolleqalarından heç də çox qaydada məzəmmət 

olunmağa layiq olmadığını nümayiş etdirdi. 

Çörçillin 1917-ci ilin iyununda Hərbi sursat naziri təyin edilməsi torilərin 

etiraz tufanı ilə qarşılaşdı. Kabinetdən xaric edildiyindən, Çörçillin rolu, demək 

olar ki, bütünlüklə inzibatçılıq idi. Onun güclü enerjisi tank istehsalından və onun 

inkişafından uzağa gedirdi (tank istehsal edilməsi təşəbbüsü ilə o, hələ 

Admiralteydə olanda çıxış etmişdi). Bu həmin silahdan istifadəni xeyli 

sürətləndirdi və Qərb cəbhəsindəki ağır vəziyyətə son qoydu. Müharibə qurtaranda 

Çörçill xidmət departamentinə qayıtdı. 1919-cu ilin yanvarında o, Müharibə katibi 

(Müdafiə naziri) oldu, həm də Royal Hava Qüvvələri üçün məsuliyyəti öz üzərinə 

götürdü. Burada o, çox həvəslə çalışırdı, “on il qaydası” ideyası üçün işləyirdi. 

Buna görə Britaniya sonrakı on il ərzində hansısa iri müharibə aparmayacaqdı. 

Müdafiə naziri vəzifəsində onun əsas məşğuliyyəti inqilabi Rusiyaya müttəfiqlərin 

müdaxiləsi idi. Çörçill qızğın anti-bolşevik idi, Kabineti bölünməkdən və sərbəst 

qaydada təşkil olunmaqdan qoruyurdu. Ona görə də leyboristlərin acı 

düşmənçiliyini qazandı. 1920-ci ildə isə axırıncı Britaniya qüvvələri Rusiyadan 

geri çəkildikdən sonra, Çörçill orduları Ukraynaya müdaxilə edən Polşaya 

göndərdi. 

1921-ci ildə Çörçill Müstəmləkə Nazirliyinə keçdi, burada onun əsas marağı 

Şərqdəki ərazilərin mandatları ilə əlaqədar idi. Bu zonada baha başa gələn 

Britaniya qüvvələrinin saxlanması əvəzinə o, dayaq nöqtəsi kimi hərbi-hava 

qüvvələrindən istifadə etdi. Ərəblərin işlərini həll etməkdə o, məşhur casus 

T.E.Lourensin məsləhətinə arxalanırdı. Fələstin üçün o, yəhudilərlə ərəblərin 

münaqişəli vədlərini miras götürmüşdü. 1922-ci ildə o, “Ağ Kağız” yazdı, bu, 

Fələstini yəhudilərin milli vətəni hesab edirdi. Bu vaxt həm də ərəblərin 

hüquqlarını tanımaqda davam edirdi. 

Hələ də davam edən İrlandiya probleminin həlli üçün Çörçill heç vaxt vəzifə 

məsuliyyətini daşımalı olmamışdı. 1921-ci ildə irland müqaviləsinin bağlanması 

üçün danışıqlarda fəal rol oynamışdı, ona görə də yeni irland hökumətinə tam 

dəstək verdi. İrland lideri Maykl Kollinz demişdi: “Uinstona deyin ki, onsuz biz 

heç vaxt heç nə etməyəcəyik”. 

1922-ci ilin payızında türklərin qiyamı Dardanel neytral zonasını yenidən 

işğal etmək vəzifəsini qoydu. Az saylı Britaniya qoşunu Çanakda (indi Çanakkala 

adlanır) bu zonanı qoruyurdu. Çörçill onlara qarşı möhkəm dayanmaq lüzumunu 

irəli sürürdü, lakin Kabinet ictimai rəyi əsas götürərək belə qərara gəldi ki, baş 

döyüş risqli olacaqdır. Siyasi qarmaqarışıqlıq hökuməti viran qoydu, Çörçill daha 

pis itkilərdən birinə çevrildi. Əlavə qüvvələrin qəflətən hücumunu o, seçkilərə iki 

gün qalmış başlamağı bacarmadı. O, seçkilərdə 10 min səslə alçaldıcı qaydada 

məğlub oldu. O, özünün dediyi kimi, nəticədə bütünlüklə “vəzifəsiz, kreslosuz, 

partiyasız və hətta hansısa əlavəsiz” qaldı. 
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Siyasi gücsüzlük Çörçilli fırçaya və qələmə qaytardı. Onun rəsmləri heç vaxt 

istedadlı həvəskar səviyyəsindən yuxarı qalxmadı. Lakin yazıları bacarığı ilə 

birlikdə onu siyasətin tələb etdiyi müstəqillik brendi ilə təmin etdi. Avtobioqrafik 

müharibə tarixi olan “Dünya böhranı” əsəri 20 min funt sterlinqlik qazanc gətirdi. 

Bu vaxtdan etibarən o, Keltdə yamağa başladı. O, siyasətə qayıtdıqda anti-sosialist 

səlibçi idi, lakin 1923-cü ildə Stenli Bolduin proteksionist proqram ilə aparıcı 

mühafizəkar olduqda, Çörçill Lesterdə azad, liberal tacir idi. O, 4 min səs itirdi, 

azlıqdakı leyborist hökumətini dəstəkləmək barədə Askvitin qərarı Çörçillin daha 

sağ tərəfə keçməsinə səbəb oldu. 

1924-cü ilin ümumi seçkilərində o, asanlıqla qələbə çaldı. Bolduin Çörçillə 

icraiyyə kansleri vəzifəsini təklif etdi. Çörçill təklifi qəbul etdi. 

Sonrakı beş ildə Çörçillin erkən liberalizmi yalnız sərt laisser-faire 

(hökumət müdaxilə etmədən) iqtisadiyyatının tərəfdarı olmaqda üzə çıxdı. O, 

maliyyə işləri üçün təbii istedada malik deyildi, görkəmli iqtisadçı Con Moynard 

Keyns onu amansız qaydada tənqid edirdi, qəbul etdiyi məsləhət isə ortodoks və 

zəruri xarakter daşıyırdı. İlkin hərəkəti qızıl standartını bərpa etmək oldu. Bu 

məhvedici tədbir olmaqla deflyasiyaya, işsizliyə və 1926-cı ilin ümumi tətilinə 

aparan şaxtaçıların tətilinə yol açdı. Çörçill ümumi tətilə kvaziinqilabi tədbir kimi 

baxırdı və danışıqlarla məsələnin həllinə böyük müqavimət göstərirdi. Onun relikt 

xüsusiyyətli radikalizmi həm də Səhiyyə naziri Nevil Çemberlenə sosial 

xidmətlərin ehtiyatlı genişlənməsi sahəsində müttəfiqlik etməsi idi, bu, əsasən dul 

qadınların pensiya təminatını əhatə edirdi. 

1929-cu ildə hökumət yıxıldıqda Çörçillə tori-liberal birləşməsi xoş gəldi və 

Bolduinin azlıqdakı leyborist hökumətini qəbul etmək qərarına təəssüfünü bildirdi. 

Hindistan liderləri ilə Dəyirmi Masa konfransının aparılmasını Bolduinin təsdiq 

etməsinə görə Çörçill kölgə kabinetindən çıxdı və özünü Hindistan qanuni 

hökuməti əleyhinə ehtiraslı, bəzən isə hay-küylü kampaniyaya atdı. Bu qanun 

Hindistana dominyon hüququ verirdi. 

Beləliklə, 1931-ci ildə milli hökumət formalaşdı, buna dəstək verən 

olmasına baxmayaraq, Çörçill onun şurasının qurulmasında nə ələ, nə də yerə 

malik olmadı. 

Bu situasiyada o, yüngüllük tapdı. Bunun faydasını öz əsəri olan “Malboro: 

onun həyatı və dövrü” təsvir edir və XIX əsr tarixçisi Tomas Babinqton Makaleyin 

tənqidinə qarşı öz əcdadını güclü surətdə reabilitasiya edir. Hitler Almaniyasının 

təhlükəsinin böyüdüyünə görə də onun qayğısı və Hindistana görə onun təşvişi 

artırdı. O, alman təhlükəsinin ciddi olduğunu ardıcıl olaraq qeyd edirdi. Royal 

Hava Qüvvələri ilə Lyuftvaffenin bərabərliyə çatmasının qarşısını almağa ciddi 

ehtiyac olduğunu diqqətə çatdırırdı. 1935-ci ildə Bolduin baş nazir vəzifəsini 

tutduqda, o, Çörçillin vəzifədən getməsini təkid etdi və ona hava hücumundan 

müdafiə üzrə məxfi komitədə üzvlüyün müstəsna imtiyazını verdi. Bu onu bəzi 

həyati milli problemlərin həlli üzərində işləməyə qadir etdi. Lakin Çörçill bu 

sahədəki cəhdlərində elə də böyük uğur qazanmadı. 

1935-ci ildə İtaliya Efiopiyaya müdaxilə edəndə böhran xeyli böyüdü, 

Çörçillin isə buna pis hazırlaşdığı üzə çıxdı. O, iki istəyin arasında qalmışdı, bu, 
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Millətlər Liqasının, kollektiv təhlükəsizlik konsepsiyası üzrə qurulması və Benito 

Mussolininin Hitlerin ağuşuna atılmasından irəli gələn qorxu idi. İspan vətəndaş 

müharibəsi (1936-1939-cu illər) dövründə bu məsələyə müdaxilə etməmək fikrinə 

özünü inandırmışdı. İlk anda Fransisko Frankonun müdafiəçisi, sonralar isə onun 

tənqidçisi oldu. 1936-cı ildə VIII Eduard taxt-tacdan istefa verdikdən sonrakı 

böhran vaxtı o, əbəs yerə Bolduinin kral hadisəsinin ictimai tərəfdarı olmasının 

əleyhinə çıxdı. 

Nevil Çemberlen Bolduini əvəz etdi, Kassandraya oxşar Çörçill ilə 

Mühafizəkarlar partiyasının liderləri arasındakı uçurum genişləndi. Çörçill ardıcıl 

olaraq Almaniyanın təcavüzkar qisası haqqında məlumat verirdi və hadisələr bu 

prosesin getdiyinin düzgünlüyünü təsdiq edirdi. Lakin onun xəbərdarlıqlarına 

ardıcıl olaraq məhəl qoyulmurdu. Onun bir ovuc ardıcılı da siyasi cəhətdən kiçik 

bir qüvvə olaraq qalırdı. Çemberlen onlara əhəmiyyət verməməkdə özünü daha 

təhlükəsiz hesab edirdi. Bu vaxt Almaniyanın Çexoslovakiya üzərinə təzyiqi 

artırdı. 

1938-ci ilin sentyabrında Hitlerlə Münxen sazişi bağlandıqda, 

Çexoslovakiya natsistlərə qurban verildi. Çörçill təkid edirdi ki, bu, “ümumi və 

yumşala bilməyən bir məğlubiyyətdir”. Baş nazir Nevil Çemberlen və onun fransız 

kolleqası Eduard Deladye Hitlerlə belə mənfur sazişi imzalamışdılar. Çemberlen 

Londona dönərkən özünü məşhur baş nazir Bencamin Dizraeli kimi aparmaq 

istəmiş, sazişi hava limanında nümayiş etdirərək, sülh gətirdiyini bəyan etmişdi. 

Bu açıq aldanma idi. Dizraeli isə 1878-ci ildə Berlin konfransından uduşla 

qayıtmışdı, Kipr adası Böyük Britaniyaya verilmişdi və Londonda o, təntənə ilə 

qarşılanmışdı.  

Çörçill isə Çemberlen hökumətinin Hitleri sakitləşdirmək siyasətini kəskin 

tənqid edirdi və Münxen sazişi imzalandıqdan sonra İcmalar Palatasındakı 

çıxışında demişdi: “Sizin müharibəni və şərəfsizliyi seçmək imkanınız var idi. Siz 

şərəfsizliyi seçdiniz, indi isə siz müharibəni alacaqsınız”. 1939-cu ilin martında 

Çörçill və onun qrupu həqiqi milli koalisiyanın yaradılmasını təkid etdi və ölkədəki 

bu istəyə görə onu millətin sözçüsü kimi tanıdılar və onun vəzifəyə qaytarılmasını 

təbliğ etməyə başladılar. Sülh az müddət ərzində dayana bildi, Çemberlen isə bütün 

belə əqidələrə məhəl qoymurdu. 

Düşündükdə görünür ki, Çörçillin bütöv əvvəlki karyerası müharibə 

dövründəki liderliyə hazırlanmaq olmuşdu. Sarsılmaz vətənpərvər; öz ölkəsinin 

böyüklüyünə və Avropadakı, imperiyadakı və dünyadakı tarixi roluna inanan 

romantik; özünü fəaliyyətə həsr etməklə çağırışlar və böhranlar əsasında mübarizə 

aparan; tələbə, tarixçi və müharibə veteranı; uzun müddətli siyasi sürgündə 

olmasına baxmayaraq və ya məhz bu səbəbə görə dəmir bədənə malik olan; 

taqətdən düşməyən enerji və bütövlüklə özünü cəmləşdirən bir adam kimi o, elə 

görünürdü ki, bütün qabiliyyətlərlə elə bolluqla qidalanmışdır ki, zaman gəldikdə 

Britaniyanın və dünyada onun dərdlərinin xilası naminə onları bədxərcliklə israf 

etməkdən çəkinməyəcəkdir. 

3 sentyabr 1939-cu ildə Britaniya Almaniyaya müharibə elan etdiyi gün 

Çemberlen Çörçilli Admiralteydə - köhnə vəzifəsinə qaytardı. Donanmaya siqnal 
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yollandı: “Uinston geri qayıdır”. 11 sentyabrda Çörçill prezident Franklin 

D.Ruzveltdən teleqram aldı və ona “Donanma personu” imzası ilə cavab verdi. Bu 

vaxtdan onların arasında tarixi yazışma başlandı. Nəhayət, Çörçillin yorulmaz 

enerjisi bütün administrasiyada hiss olundu. Onun bütün cəhdlərinə baxmayaraq, 

apatiyada olan ingilis-fransız Antantasını “telefon müharibəsi” kimi adlanan dövr 

ərzində gücləndirmək səyləri uğursuzluğa uğradı. 

Almanlar 1940-cı ilin mayında Norveçi tutmamışdan əvvəl Avropa 

müharibəsi staqnasiya (durğunluq) mərhələsində idi. Narvik və Trondheym 

ekspedisiyaları dəniz qüvvələrinin köməyindən asılı olduğu və bu kömək 

göstərilmədiyindən uğursuzluqla üzləşdikdə, Çörçill Birinci Dünya müharibəsində 

taleyüklü məsələ olan Dardanel və Qalliopoli xatirələrini yada saldı. Buna 

baxmayaraq bu vaxt əsasən Çemberlen məzəmmət edilirdi və Çörçill onu müdafiə 

etməyə səy göstərdi.  

10 may 1940-cı ildə almanların Çökək ölkələrə (Niderlandlara) müdaxiləsi 

norveç fiaskosunun başına dəyən çəkic zərbəsinə bənzəyirdi. Çemberlen istefa 

verdi. O, Xarici işlər naziri lord Halifaksın özünün varisi olmasını istəyirdi. Lakin 

Halifaks müdrikcəsinə bu vəzifədən imtina etdi. Bu əvvəlcədən məlum idi ki, 

yalnız Çörçill milləti birləşdirə və ona başçılıq edə bilərdi. Həmin zərurət öz 

təsdiqini tapdı və Çörçill baş nazir oldu.  

Leyborist partiyası isə anti-sosializminə görə Çörçillə köhnə qaydada 

inanmırdı. Koalisiya hökuməti radikal sağ və sol qüvvələrdən başqa bütün 

elementlərdən təşkil edilmişdi. Ona beş nəfərlik müharibə hökuməti başçılıq edirdi. 

Bura əvvəlcə Çemberlen və Halifaks, həm də Leyborist partiyasının liderləri – 

Klement Ettli və Artur Qrinvud daxil idi. Tred-yunion lideri Ernest Bevinin əmək 

naziri təyin olunması bu həyati cəbhə ilə əlaqəyə təminat verirdi. Lloyd Corca da 

təkliflər edildi, lakin o, onlardan yayındı. 

Çörçill özü həm də üstəlik İcmalar Palatasında, Müdafiə Nazirliyində 

liderlik edirdi. Bu nümunə müharibə vasitəsi ilə dəstəklənirdi. Baş nazir öz 

diqqətini cəmləşdirmişdi, o, heç vaxt kollektiv rəy əleyhinə çıxmırdı. Bütün 

bunlarda parlament həyati əhəmiyyətli rol oynayırdı. 

13 mayda Çörçill İcmalar Palatası qarşısında ilk dəfə baş nazir kimi dayandı. 

O, qarşıdakı çətin yol barədə parlament üzvlərini xəbərdar etdi. 

“Mən qandan, ağır zəhmətdən, göz yaşlarından və tərdən başqa heç nə təklif 

etmirəm”. Çıxışında o, özünü və bütün milləti qazanılacaq qələbəyə qədər 

müharibənin bütün çətinliklərini dəf etməyə həsr olmağa çağırdı. Məqsədin 

sadəliyinin arxasında onun sadiq qaldığı dəqiq strategiya dayanırdı. Bütün 

müharibə dövrü diqqət buna cəmlənmişdi. Hitler Almaniyası düşmən idi. Heç nə 

bütün Britaniya xalqını almanları məğlubiyyətə çatdıracaq vəzifədən yayındıra 

bilməzdi. Kim qələbə məqsədini güdürsə, hətta qoy lap kommunistlər olsun, 

müttəfiqlik üçün qəbul ediləcəkdi. Bu cəhddə heç bir müqayisəyə gəlməyən 

müttəfiq isə, istər müharibə olur ya olmasın, əlbəttə ki, Birləşmiş Ştatlar idi. Onun 

dəstəyini almaq və ona tərəfdar çıxmaq Çörçill düşüncəsinin mərkəzi prinsipi idi. 

Çörçill qələbə mehrabına hər şeyi qurban verməyə hazır idi. Parlamentin qəbul 

etdiyi qanuna görə “adamlar, onların xidmətləri və mülkiyyəti Tacın 
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sərəncamında” olmalı idi. Bu, Britaniya tarixində hökumətə fövqəladə hakimiyyət 

vermək demək idi. 

Alman aviasiyasının Böyük Britaniya şəhərlərini “yer üzündən silməyə” 

hazır olduğu barədə Hitlerin hədəsindən bir neçə gün sonra, alman hərbi-hava 

qüvvələri güclü hücuma keçdilər. Lakin almanlar ingilislərin müqavimətini qıra 

bilmədilər. Almaniya öz məqsədlərinə nail ola bilmədi. 

Çörçill bu qərara gəldi ki, natsizmə heç bir güzəştə getmək olmaz. O, 

inanırdı ki, Britaniyanı qəti qələbəyə apara bilər: “Mən düşünürəm ki, bunların 

hamısı barədə böyük işləri görməyi bilirəm”. O, elə bil ki, Böyük Uilyam Pittin 

sözlərini təkrar edirdi. Böyük Uilyam Pittə 1756-cı ildə başlanan Yeddi illik 

müharibə bir dövlət xadimi kimi ali imkan verdi. Müharibə ağır itkilərlə və 

siyasətin xeyli qarışıqlığı ilə başlandı. O, bəyan etdi: “Mən əminəm ki, bu ölkəni 

xilas edə bilərəm və başqa heç bir kəs bunu bacarmaz”. Bu özünə güvənmənin 

arxasında hər iki halda yüksək potensiala və ondan səmərəli istifadə etmək 

bacarığına tam əminlik var idi. 

Fransanın sürətli məğlubiyyəti ilə üz-üzə gəldikdə Çörçill bir neçə dəfə 

fransız hökuməti ilə görüşmək üçün oraya səfərlər etdi ki, Fransanı müharibədə 

saxlamağa cəhd etsin, bunun yüksək nöqtəsi 16 iyun 1946-clı ildə məşhur ingilis-

fransız ittifaqının təklif edilməsi oldu. Bütün bunlar uğursuz cəhdlərə çevrildikdə 

Britaniya döyüşü başlandı. Çörçill atəş xəttində olurdu, qərargahlara gedir, 

təyyarələrdən müdafiə batalyonlarını və sahil müdafiə qüvvələrini yoxlayırdı, 

“blits”(ildırım sürətli) müharibənin bombalarının zərər vurduğu yerlərə və ya 

qurbanlar səhnələrinə nüfuz edirdi. Daim siqarını tüstülədir, iki barmağı ilə 

qələbəni bildirən “V” işarəsi (victory – “qələbə”) ilə adamları salamlayır, yaxud da 

radio ilə xalqa açıq məlumatlar verirdi. Bu söhbətlərində o, yumor hissindən də 

qalmırdı. Millət onu öz ürəyində gəzdirirdi: hər ikisi “özlərinin ən yaxşı saatında” 

idilər. 

Digər ağrılı və daha mübahisəli qərarlar Çörçillin üzərinə düşürdü. Fransız 

donanmasına hücum edildi ki, onun Hitlerə təslim olmasının qarşısı alınsın. 

Müdaxilə təhlükəsi qorxulu olduqda, Şərqi Aralıq dənizində qüvvələri 

gücləndirmək barədə qərar qəbul olundu. Yunanıstana da qoşunlar göndərildi, ağır 

başa gələn qurbanlar verildi. Krit adasından evakuasiya digər Qalliopolini yada 

salırdı və belə hadisələrə görə Çörçill parlamentdə ağır atəş altına düşürdü. 

Britaniya Karib boğazını Birləşmiş Ştatlara verməyə və əvəzində lend-lizin 

tətbiq edilməsinə görə Çörçill lovğalanırdı ki, “Bizə alət verin və biz işimizi başa 

çatdıracağıq”. 1941-ci ilin avqustunda Nyu-Faundlenddəki Plasentiya körfəzində 

Çörçillə Ruzveltin dramatik keçən görüşü münasibətləri möhkəmləndirdi. Atlantik 

Xartiyası qəbul olundu, bu, Birləşmiş Ştatlarla Britaniya arasında ümumi prinsiplər 

barədə bəyanat idi. 

Hitler Sovet İttifaqına qəflətən hücum etdikdə, Çörçillin cavabı sürətli və 

ikibaşlı idi. 22 iyun 1941-ci ildəki radio ilə çıxışında kommunizmin hansısa 

tənqidini dilə gətirməkdən imtina etdi və israrla dedi ki, “Rusiyanın təhlükəsi 

bizim təhlükəmizdir” və Rusiya xalqına kömək göstərmək vədini verdi. Bu “böyük 

alyans” yaratmaq barədə onun siyasəti olmaqla, Sovet İttifaqını və Birləşmiş 
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Ştatları birləşdirirdi. Lakin 1942-ci ilin mayına kimi qarşılıqlı kömək barədə 20 

illik ingilis-sovet paktı barədə danışıqlar aparıldı. 

7 dekabr 1941-ci ildə yaponların Pörl-Harbora hücumu Çörçillin gözündə 

müharibənin bütün perspektivini dəyişdirdi. Nəhayət o, Vaşinqtona (Kolumbiya 

mahalı) yollandı və Ruzveltlə birlikdə ingilis-amerikan razılaşmalarını 

möhkəmləndirdi. Müharibənin bütün təhlükələrinə qarşı birləşmiş komandanlıq 

yaradıldı. Təməl strategiya razılaşdırıldı ki, Almaniyanın məğlubiyyəti 

Yaponiyanın məğlubiyyətinə görə prioritet əhəmiyyət daşıyacaqdır. Böyük alyans 

artıq mövcud idi. Çörçill özünü onun memarı hesab edə bilərdi. Onun qorunub 

saxlanması Çörçillin sonrakı üç il yarımlıq dövr üçün başlıca marağına çevrildi. 

Onunla Ruzvelt arasındakı ehtiram və bağlılıq həlledici əhəmiyyətə malik 

idi. Çörçill təkbaşına, Stalinin aramsız təzyiqlərinə baxmayaraq, “ikinci cəbhənin” 

1942-ci ildə açılması təklifindən imtina etdi. 1942-ci ilin avqustunda Moskvaya 

uçub Stalinlə görüşdü və onun narazılığının ağırlığını xeyli müddət daşımalı oldu. 

8 avqustda Çörçill Moskvaya səfərinin yekunları barədə Britaniya parlamentində 

çıxış edərkən demişdi: “Rusiyanın bəxti gətirmişdir ki, aqoniya vəziyyətində 

olanda onun başında belə bir sərt rəhbər dayandı. O, belə ağır, çətin dövrlərə 

yarayan görkəmli şəxsiyyətdir. Bu adam tükənməz dərəcədə cəsarətli, hökmlü, öz 

rəylərində açıq və hətta sərtdir. Lakin o, yumor hissini də qoruyub saxlamışdır, bu 

isə bütün adamlar və xalqlar üçün, xüsusilə böyük adamlar və böyük xalqlar üçün 

vacibdir. Stalin özünün soyuqqanlılığı, müdrikliyi ilə, həm də hansısa bir 

illyuziyasının tamamilə olmaması ilə mənə yaxşı təsir bağışladı. Mən ümid edirəm 

ki, onu inandırmağa müvəffəq oldum ki, bu müharibədə biz sədaqətli və etibarlı 

silahdaşlar olacağıq, ancaq bu, nəhayət etibarilə, sözlə deyil, işlərlə sübut edilir”. 

1945-ci il noyabrın əvvəlində Çörçill İcmalar Palatasındakı nitqində 

demişdi: “Mən bu həqiqətən böyük insan barədə yüksək heyranlıqdan başqa şəxsən 

hansısa digər bir şey hiss etmirəm. O, öz ölkəsinin atasıdır, dinc dövrlərdə ölkənin 

taleyini idarə etmiş, müharibə dövründə isə qalibiyyətin müdafiəçisi olmuşdur”. Bu 

sözləri o, Stalinə ünvanlamışdı. 

Tədqiqatçılar güman edir ki, Çörçillin Stalinə münasibəti kəskin qaydada 

neqativ idi. Stalin barədə tərifli sözləri isə o, müharibə vaxtı, xüsusilə 1942-ci ildə 

söyləmişdir, o vaxt isə situasiya tam başqa cür idi. 

Çörçill vətənə atəş altında döndü. İyun ayında Şimali Afrikadakı Tobruk, 

onun Vaşinqtona ikinci səfəri vaxtı almanlara təslim oldu. 1942-ci il Kabinet sola 

tərəf bəzi dəyişikliklərə məruz qaldı. 

Müttəfiqlər Şimali Afrikada sahilə çıxdılar, Çörçill və Ruzvelt arasında yeni 

bir görüş baş verdi. Görüş 1943-cü ilin yanvarında Kasablankada keçirildi. Stalin 

Moskvada qalmağın vacib olduğunu əsas götürərək konfransda iştirak etmədi. 

Ruzvelt və Çörçill müttəfiqlərin qoşunlarının 1943-cü ilin iyulunda Siciliyada 

sahilə çıxarılmasına razılaşdılar. Bu plan yalnız Çörçillə xoş gəlirdi, onun xeyrinə 

idi. Ruzvelt İtaliya, Yaponiya və Almaniyanın danışıqsız təslim olmasını və 

ideologiyanın məhv edilməsini tələb etdi. Bu ideologiya ilə digər xalqların işğal və 

qul edilməsi məqsədindən irəli gəlirdi. Beləliklə, müttəfiqlər hansısa bir alman 

hökuməti ilə, hətta Hitler devrilsə belə, barışıq imkanını istisna etdilər. 



95 

 

Çörçillin uzun müddətli səfəri, bura Tripoli və Əlcəzair daxil idi, onu  

sətəlcəmlə xəstələndirdi. May ayında o, yenidən Vaşinqtonda idi, avqustda isə 

Kvebekdə oldu, burada o, “Overlord” planı üzərində işləyirdi, bu La-Manşı 

keçməklə hücum demək idi. Eşidəndə ki, amerikanlar 1944-cü ildə Birmaya 

müdaxilə planlaşdırırlar, o, qorxdu ki, birləşmiş resurslar “Overlordun” uğurlu 

olması üçün adekvat olmayacaqdır. 1943-cü ilin noyabrında Qahirədə o, Ruzveltlə 

Aralıq dənizindəki sonrakı hücumların prioritet əhəmiyyət daşıdığını sübut edirdi.  

28 noyabr – 1 dekabr 1943-cü ildə Tehranda SSRİ, Böyük Britaniya və ABŞ 

hökumət başçılarının konfransı keçirildi. Burada Almaniyaya qarşı müharibədə 

birgə hərəkətlər etmək və müharibədən sonrakı əməkdaşlıq məsələləri müzakirə 

edildi. 

Tehranda “böyük üçlüyün” ilk görüşündə Çörçill Ruzveltin birləşmiş ingilis-

amerikan cəbhəsinə tərəfdarlığını saxlamaqda uğursuzluğa düçar oldu. Ruzvelt 

Stalinlə özəl qaydada məsləhətləşməsinə baxmayaraq, Çörçillə təklikdə 

görüşməkdən imtina edirdi. Onların bütün dostluğu ilə yanaşı, burada həmçinin iki 

Qərb liderinin arasında rəqabət elementi də var idi və Stalin bundan məharətlə 

istifadə edirdi. 

Ümumiyyətlə Stalin bolşevizmə nifrətinə, inqilabi Rusiyaya müdaxilənin 

təşəbbüskarı olduğuna görə Çörçillə o qədər də loyal münasibət bəsləmirdi və daim 

onu cırnatmağa səy göstərirdi. Tehran konfransında Ruzveltlə daha yaxşı 

münasibət quran Stalin Çörçilli hövsələdən çıxartmaq imkanını da əldən 

buraxmırdı. Baxmayaraq ki, Çörçill sovet ordusunun Stalinqraddakı böyük 

qələbəsinə görə kralın hədiyyəsi olan qılıncı ona təntənəli şəraitdə təqdim etmişdi 

və xoş sözlər söyləmişdi, Stalin yenə də ona sataşmaqdan əl çəkmirdi. Sovet 

səfirliyində Stalin iki dövlət rəhbərinin şərəfinə ziyafət verdikdə, birdən bəyan etdi 

ki, Almaniyanı tam sülh şəraitinə qaytarmaq üçün qələbədən sonra 50 min yüksək 

rütbəli alman hərbi cinayətkarını güllələmək kifayət edəcəkdir. Çörçill buna öz 

etirazını bildirdi ki, məhkəməsiz heç kəsi cəzalandırmaq, güllələmək olmaz. Bu 

ədalətə ziddir və ingilislər bununla heç cür razılaşmazlar. Stalin yenə öz təklifində 

israr etdi. Çörçill bildirdi ki, o, buna razılıq verə bilməz, çünki parlament 

qarşısında məsuliyyət daşıyır. Bu vaxt Ruzvelt söhbətə qarışıb, Çörçilli 

hiddətləndirmək üçün istehza şəklində bildirdi ki, 50 min yox, 49 min alman hərbi 

xadimini güllələmək kifayətdir. Bu vaxt Çörçill bildirdi ki, özünün güllələnməsinə 

razı olar, ancaq belə ədalətsizliyə razılıq verməz. O, incik halda zalı tərk edib, 

qonşu otağa keçdi, bura isə qaranlıq idi. Az sonra kiminsə əlinin çiyninə dəydiyini 

hiss etdi, bu SSRİ-nin Xarici işlər naziri V.M.Molotov idi. Sonra Stalin də ona 

yaxınlaşıb bunun zarafat olduğunu dedi və onu ziyafət süfrəsinin arxasına qaytardı. 

Çörçill bu hadisəni özünün məşhur fundamental əsəri olan “İkinci Dünya 

müharibəsi” kitabında təsvir etmişdir. 

Tehran konfransında Avropanın cənubuna müttəfiqlərin hücum yürüşü 

barədəki təklif məsələsində də Çörçill təklikdə qaldı. Bu səfərdən də o, sətəlcəmlə 

qayıtdı. Sağalma tez getsə də, o, yalnız 1944-cü ilin yanvarında tam sağaldı. May 

ayında o, təklif etdi ki, D-Day (desant günü) hücumunu döyüş kreyserindən 

müşahidə etsin. Yalnız şəxsən kral onu bundan çəkindirə bildi. 
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Hərbi uğurlar Çörçillin siyasi məşğulluğa heç də biganə qalması demək 

deyildi. 1944-cü ilin sentyabrındakı Kvebek konfransından sonra o, Moskvaya 

uçdu ki, Rusiyanı və Polşanı barışdırmağa cəhd etsin və Balkanlarda nüfuz 

sferalarının bölünməsini razılaşdırsın. Yunanıstanda o, Britaniya qüvvələrini 

kommunistlərin hakimiyyətə gəlməsinə mane olmaq üçün istifadə etdi və Milad 

bayramında Afinaya uçdu ki, məsələnin həllinə kömək etsin. 

1945-ci ilin 4-11 fevralında Yaltada Krım konfransı keçiriləndə Uzaq Şərq 

məsələsi həll olundu, bununla yalnız Ruzvelt və Stalin razılaşdı, Çörçill isə 

müdaxilə etmədi. O, polyakları müdafiə etmək üçün döyüşürdü, lakin gördü ki, 

Sovetləri öz vədlərini yerinə yetirməyə məcbur etməyin heç bir yolu yoxdur. Sonra 

o, Birləşmiş Ştatlardan xahiş etdi ki, Rusiya ordusu girməmişdən əvvəl müttəfiq 

qüvvələrinin nə qədər mümkünsə o qədər Şərqi Avropaya girməsinə icazə versin, 

çünki alman hakimiyyəti oranı tərk etdikdən sonra ruslar vakuumu dolduracaqlar. 

Lakin o, nə Ruzvelti, nə sonralar Trumeni, nə də onların generallarını öz nöqteyi-

nəzərinə inandıra bilmədi. Krım konfransının rəsmi məlumatında qeyd olundu ki, 

“natsist Almaniyası məhvə məhkumdur”.  

12 aprel 1945-ci ildə natsist Almaniyası üzərindəki qələbənin kandarına 

çatılmış və militarist Yaponiya üzərində isə yaxınlaşan qələbənin müəlliflərindən 

biri, hərbi və maddi yardımı ilə həm Britaniyaya, həm də SSRİ-yə böyük kömək 

göstərmiş ABŞ prezidenti Franklin D.Ruzvelt vəfat etdi. Müharibə dövrünün 

ağırlığı və aramsız iş onun səhhətini pozmuşdu və artıq Yalta konfransında onun 

taqətdən düşdüyü hiss olunurdu. Ruzvelt erası “izolyasionizmdən” faşizm üzərində 

qələbəyə qədər uzanmışdı. 

Hələ 1944-cü ildə qələbə perspektivi aydın görünəndə İngiltərədə 

partiyaların siyasi fəallığı xeyli canlandı və 1945-ci ilin mayında müharibə 

dövründə koalisiyada olmuş bütün partiyalar vaxtından əvvəl seçki keçirilməsi 

istəklərini bildirdilər. Çörçill isə koalisiyanın ən azı Yaponiyanın məğlubiyyətinə 

qədər davam etməsini istəyirdi. Leyboristlər öz müstəqilliklərini təzələmək 

istəyirdilər. Çörçill qələbənin populyar arxitektoru kimi məğlubedilməz tək 

görünürdü, lakin o, seçki kampaniyasını aparanda özünü özünün ən pis düşməni 

kimi göstərdi. Biverbrukun dediyi kimi, o, Leyborist partiyasının qələbəsinin 

dəhşətli bir nəticə olacağı barədə qeyri-adi peyğəmbərliyə girişdi və özünü 

bütünlüklə mühafizəkar kimi göstərdi. Onun seçki kampaniyasına həsr olunmuş 

turları zəfər qaydasında inkişaf edirdi, lakin o, partiya lideri deyil, müharibə lideri 

idi, onu camaat adətən alqışlarla qarşılayırdı. Leyborist partiyasının isə ehtiyatlı, 

lakin geniş iqtisadi və sosial islahat proqramı milli rəğbəti qazanmaq yarışında, 

Çörçillin parlaq çıxışlarından daha təsirli idi. Seçkilərdə onun partiyasının mövqeyi 

parlamentdəki ümumi 640 yerdən 213 yeri tutmaqla nəticələndi. Platon yazır ki, 

“İnsanlar öz bədbəxtliklərində taleyi, allahları və özlərindən başqa istənilən hər 

şeyi günahlandırmağa meyl edirlər”. Çörçill də bu qaydadan kənara çıxmırdı. 

Alman faşizmi üzərində qələbə miqyasına görə müqayisə edilməz idi. 

Çörçillin bəlkə də buna hamıdan çox sevinməyə haqqı var idi. Lakin o, bədbin 

hisslər də yaşayırdı. Müharibə başa çatanda Çörçill yazmışdı: “İndi Avropa nədir? 

Qaraguruh yığını, qəbir,  zəhəri çoxalan və kinli torpaq”. 
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Millət tərəfindən inkar olunma Çörçillə ağır təsir göstərdi. Markiz Astolf de 

Kyustin yaxşı demişdi ki, “Tarix tərifli söz deyildir və ən böyük kişiləri də kamil 

kimi təqdim etmir”. Çörçill öz üzərinə parlament müxalifətinin lideri rolunu 

götürməli oldu. O, heç vaxt vətənində bütünlüklə bu rolda olmamışdı. Daxili 

siyasətdə aparıcı rol oynayan iqtisadi və sosial məsələlər heç də onun maraqlarının 

mərkəzində deyildi. Öz imperial baxışına görə Hindistana və Birmaya müstəqillik 

verməkdə gözə çarpan, özünün “kömür vedrəsi” adlandırdığı leyborist siyasətini 

bəyənə bilərdi. Lakin xarici siyasətdə nöqteyi-nəzərlərə görə skamyalar arasında 

geniş fərqlər var idi və bu, Çörçillin əvvəldən özünü həsr etdiyi bir sfera idi. 

5 mart 1946-cı ildə Çörçill ABŞ-da, Missuri ştatındakı Fultondakı 

universitetdə prezident Trumenin iştirakı ilə çıxış edərkən müharibədən sonrakı 

dünyaya baxışın iki mərkəzi mövzusuna toxundu: Sovet kommunizminin 

təhlükəsinə qarşı sülhün mühafizəçiləri kimi Britaniyanın və Birləşmiş Ştatların 

birliyinə olan ehtiyac barədə danışdı, bu, Avropanın sifətini çarpaz qaydada 

bürümüş “dəmir pərdəni” aradan götürməlidir.  

Fultondakı çıxışında o, “dəmir pərdənin” azad dünyanı kommunist 

imperiyasından ayırdığını iddia edirdi. Çörçill SSRİ-ni “müharibənin 

bəhrələrindən” istifadə etmək və öz qüdrətinin və doktrinasının qeyri-məhdud 

qaydada yayılması imkanını əldə etmək arzusuna görə ittiham edirdi. SSRİ-nin 

ekspansiyası və onun özünə yeni müttəfiqlər cəlb etmək cəhdləri barədə Çörçillin 

ideoloji postulatlarından Qərb “soyuq müharibənin” məqsədləri üçün istifadə 

edirdi. 

1941-ci ildə Uinston Çörçill demişdi: “Mən Əlahəzrətin baş naziri ona görə 

olmamışam ki, Britaniya imperiyasının ləğvinə başçılıq edim”. 1946-cı ilin 

martında isə amerikan auditoriyası qarşısında çıxış edən keçmiş Britaniya baş 

naziri bəyan etmişdi ki, bütün qitə boyu “dəmir pərdə” salınmışdır, Almaniya və 

Avropa iki düşmən cəbhəyə bölmüşdür. Stalin Çörçillin çıxışını “Sovet İttifaqı ilə 

müharibəyə çağırış” kimi qiymətləndirdi. Bu sözlərdən yalnız bir neçə ay sonra 

dünya yenidən daha acı şəkildə bölünmüş kimi görünürdü. Belə bir fikir yaranırdı 

ki, görəsən Qərb sivilizasiyasının XX əsr böhranı heç vaxt qurtarmayacaqdırmı? 

Fultonda Çörçill demişdi: 

“Baltik dənizi üstündəki Ştettindən Adriatik dənizi üstündəki Triestədək qitə 

üzərinə dəmir pərdə çəkilmişdir. Xəttin arxasında Mərkəzi və Şərqi Avropa 

dövlətləri qalmışdır, onların əhalisi sovet sferasına düşmüşdür. Bu, təkcə sovet 

təsiri deyildir, çox yüksək və artan dərəcədə Moskvanın nəzarəti deməkdir”. 

Çıxışının daha təsirli olması üçün o, boyaları tündləşdirməkdən də 

çəkinmirdi. Əlavə etmişdi ki, “Avropanın on qədim paytaxtı indi “dəmir pərdə” 

arxasındadır. Qitənin böyük hissəsi asılılıqdadır. Onlar natsizmdən yalnız ona görə 

yaxa qurtardılar ki, kommunizmin ifratçılığı altına düşsünlər”. 

Hitlerin və onun dostlarının gətirdiyi alman irqi nəzəriyyəsi belə bir nəticəyə 

gəlirdi ki, yalnız tam yararlı millət olan almanlar digər bütün xalqlar üzərində 

ağalıq etməli, onları idarə etməlidir. Çörçillin irəli sürdüyü ingilis irqi nəzəriyyəsi 

isə belə bir nəticəyə gəlirdi ki, ingilis dilində danışan millətlər tam yararlı millətlər 
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olmaqla, dünyanın qalan digər xalqları üzərində ağalıq etməli, onları idarə 

etməlidir. Eyni qızğınlıqla o, Avropa birliyinin tərəfdarı kimi çıxış edirdi. 

Altı ay sonra, 19 sentyabr 1946-cı ildə isə İsveçrədəki Sürixdə o, “Avropa 

Şurasının” yaradılmasının vacibliyini sübut edirdi və özü 1949-cu ildə Şuranın 

Strasburqda keçirilən ilk yığıncağına gəldi. Özəl həyatında bu vaxt o, böyük tarixi 

əsəri olan altı cildlik “İkinci Dünya müharibəsi” kitabını yazırdı (1948-1954-cü 

illər). 

1950-ci ilin ümumi seçkilərində Çörçill şəxsi mandat qazanmaq üçün uzun 

müddət gözlədiyi imkandan istifadə etməli oldu. 

Seçki hücumu leyboristləri silkələdi, lakin onları yenidən hakimiyyətdə 

saxladı. Bu, Çörçillin dediyi kimi “daha bir dəfə qalxmaq” olub, 1951-ci ilin 

oktyabrında ikinci seçkilərdə onları məğlubiyyətə apardı. İranda Britaniya neft 

şirkətinin özəlləşdirildiyinə  görə orada yaranan böhran üçün hökumətə təzyiq 

göstərilirdi.  

Mühafizəkarlar 26 səs çoxluğu ilə yenidən qayıtdılar və Çörçill ikinci dəfə 

baş nazir oldu. Onun təşkil etdiyi hökumətdə liberal mühafizəkarlar üstünlüyə 

malik idi. Entoni İden Xarici işlər naziri oldu. 

Yerli leyboristlər və administrasiyadakı döyüşlər Çörçillin maraq 

dairəsindən uzaq idi. O, artıq qoca idi, qüvvəsini xarici işlər, sülh və müharibə 

məsələləri üçün qoruyub saxlayırdı. Britaniya Koreya müharibəsində iştirak 

etmədi, diqqətini Almaniyanın yenidən silahlanmasına yönəltmişdi. 

1953-cü ildə kraliça II Elizabetə tac qoyulması mərasimi baş verdi. Həmin 

ili Çörçill iki müxtəlif mükafat aldı – Qarter ordeninin sahibi və ədəbiyyat üzrə 

Nobel mükafatı laureatı oldu. O, müttəfiq orduların köhnə baş komandanı Duayt 

Eyzenhauerin prezident kimi Ağ Evə gəlməsinə çox sevindi. İden aprel ayında 

xəstələndikdə Çörçill xarici işlər naziri vəzifəsini də öz üzərinə götürdü. 27 iyulda 

onu insult zərbəsi vurdu və bədəni müəyyən dərəcədə iflic oldu. Buna baxmayaraq, 

o, sağala bildi və oktyabrda yenidən işinə qayıtdı. 

1954-cü il Hind-Çin müharibəsi problemlərini kəskin yüksəkliyə qaldırdı. 

Çörçillin saziş barədəki müraciəti Britaniya qoşunlarının Suveyş bazasından geri 

çəkilməsi ilə nəticələndi. 30 noyabr 1954-cü ildə onun 80 illik yubileyi qeyd 

ediləndə, Vestminsterdə ona ehtiram göstərilməsi şərəfinə bütün partiyaların birgə 

təntənəli mərasimi keçirildi. Ehtiram onu göstərirdi ki, o, tezliklə istirahətə 

yollanacaqdır. 5 aprel 1955-ci ildə o, tutduğu vəzifədən istefa verdi, bir neçə həftə 

əvvəl onun seçilmiş varisi ser Entoni İden Cenevrədəki dörd dövlət başçısının 

konfransı qarşısında öz planlarını elan etdi. 

Çörçill İcmalar Palatasında qalmaqla “Palatanın atasına” çevrildi, hətta 

1959-cu ildəki yeni seçkilərdə mübarizə apardı və qalib gəldi. Dörd cildlik “İngilis 

dilli xalqların tarixi” əsərini (1956-1958-ci illər) yazdı. 1963-cü ilin aprelində ona 

Birləşmiş Ştatların fəxri vətəndaşlığı verildi, bu ona Konqressdə fəaliyyət 

göstərmək imkanı verirdi. 

O, 24 yanvar 1965-ci ildə Londondakı evində öldü. Dövlət matəmində 

demək olar ki, bütün dünya ona öz ehtiramını nümayiş etdirdi. O, Oksfordşirdəki 

Pladon kilsəsinin həyətində ailə qəbiristanlığında dəfn edildi. Çörçill deyirdi ki, 
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“Zaman – pis müttəfiqdir”. Özünə münasibətə gəldikdə zamanın əla müttəfiq 

olduğu üzə çıxdı. 

 

Şarl de Qoll 

İnsan üçün ən yaxşı qələbə özünə qalib gəlməkdir. Başqası tərəfindən 

məğlub olmaq biabırçılıqdır və hər şeydən pisdir. 

Platon 

Baxışın məlum genişliyində bütün qorxulu vəziyyətlər yoxa çıxır. 

Şarl Monteskye 

Şarl de Qoll iki dəfə öz ölkəsini bədbəxtlikdən xilas etmiş, onun siyasi və 

konstitusional normallığını bərpa etmiş və ardıcılları olan vətəndaşlarının 

çoxluğunun dəstəyinə artıq malik olmadığı aydın olduqda isə iki dəfə özəl həyata 

yollanmışdı. Siyasi həyatda əgər yeganə deyilsə, nadir şəxsiyyət olmaqla o, bu 

nailiyyətlərini özünün yazıçılığı və hərbi nəzəriyyəçi kimi istedadı ilə birləşdirirdi. 

Əlbəttə, o, 50 yaşına yaxın olana qədər siyasi şəxsiyyət kimi meydana çıxmamışdı, 

baxmayaraq ki, onun əvvəllər hərbi xadim və yazıçı kimi artıq bəzi mənəvi, 

intellektual, siyasi və digər xarakterik keyfiyyətləri üzə çıxmışdı. Bu onun sonrakı 

karyerasında özünü göstərdi. Birincisi, qalib gələn Fransanın lideri və onun 

müharibədən sonrakı müvəqqəti hökumətin başçısı kimi; ikincisi, Beşinci 

respublikanın banisi və birinci prezidenti kimi; üçüncüsü, özünün iştirak etdiyi 

hadisələrin tarixçisi və avtobioqrafik əsərin müəllifi kimi. 

Şarl-Andre-Mari-Jozef de Qoll 22 noyabr 1890-cı ildə Lilldə anadan 

olmuşdur. Katolik, vətənpərvər və millətçi, orta sinfin yuxarısından olan ailənin 

ikinci oğlu olmaqla, erudisiya atmosferinə düşmüşdü. Ailədən tarixçilər və 

yazıçılar çıxmışdı, onun atası isə fəlsəfə və ədəbiyyat professoru idi. Lakin Şarl de 

Qoll uşaq kimi artıq hərbi işlərə ehtiraslı maraq göstərirdi. Sen-Sir hərbi 

akademiyasında oxudu və 1913-cü ildə gənc ikinci leytenant kimi polkovnik Filipp 

Petenin piyada polkuna götürüldü. Sonralar de Qoll öz gəncliyini belə xatırlayırdı: 

“Mən hesab edirdim ki, həyatın mənası Fransa naminə böyük igidlik göstərməkdir 

və elə gün gələcəkdir ki, mənə belə imkan qismət olacaqdır”. Onda ölkəsinə 

xidmət barədə mistik bir vəzifə, borc hissi meydana gəlmişdi. 

Hərbi karyerası onun fərasətli, zəhmətkeş, qızğın gənc zabit, orijinal ağla 

malik olan bir adam, özünə yüksək dərəcədə güvənən olduğunu və qeyri-adi 

igidliyə malik olacağını biruzə verirdi. Birinci Dünya müharibəsində o, Verdendə 

vuruşmuşdu, üç dəfə yaralanmış və iki il səkkiz ayı müharibə əsirliyində keçirmiş, 

bu vaxt altı dəfə qaçmağa cəhd etmiş və adı üç dəfə rəsmi məlumatlarda qeyd 

olunmuşdu. Əsirlik ərzində alman müəlliflərini mütaliə edir, Almaniya barədə daha 

çox şey öyrənir. Məhz o vaxtlar o, yeni kitabı olan “Düşmənin ölkəsində nifaq” 

əsərini yazır və 1916-cı ildə çap etdirir. De Qoll əsirlikdən yalnız 11 noyabr 1918-

ci ildə, sülh razılaşmasından sonra azad edilir. İki il Polşada hərbi məktəbdə 

taktikadan dərs deyir. Vətənə döndükdən sonra, 1921-ci ildə aprelin əvvəlində 

evlənir və ilin sonunda onun oğlu olur. Uşağı onun gələcək antoqonisti marşal 

Petenin şərəfinə Filipp adlandırır. 



100 

 

Sen-Sirdə oxuduğu illərdən və iki illik xüsusi strategiya və taktikanı öyrədən 

hərbi kollecdə oxuduqdan sonra marşal Peten tərəfindən 1925-ci ildə Ali Müharibə 

Şurasının qərargahına irəli çəkilmişdi. 1927-1929-cu illərdə və yenidən 1936-38-ci 

illərdə Reynlandı işğal edən orduda mayor kimi xidmət edəndə o, alman təcavüzü 

təhlükəsini və fransız müdafiə cəhdinin adekvat olmadığını görməyi bacarmışdı. O, 

həmçinin iki ili Orta Şərqdə keçirmiş, dörd il Milli Müdafiə Şurasının katibliyinin 

üzvü kimi çalışmışdı. 

Onun yazıçılıq karyerası Almaniyada mülki və hərbi hakimiyyətlərlə 

əlaqədar öz təəssüratlarını təhlil etdikdə başlanmışdı. 1932-ci ildə “Gələcəyin 

ordusu” əsərini yazmışdı. O, professional, yüksək dərəcədə mexanikləşmiş və 

mobil kiçik ordu ideyasını müdafiə edirdi. Statik nəzəriyyə isə Majino xəttinə (bu 

fransızların Almaniya sərhədində 980 kilometr məsafədə uzanan 

möhkəmləndirilmiş müdafiə sistemi idi, Müdafiə naziri olmuş general Majinonun 

adını daşıyırdı) arxalanırdı. Bu xətti tikməkdə başlıca məqsəd Fransanı alman 

hücumundan müdafiə etmək idi. Ancaq de Qollun belə orijinal baxışları onu hərbi 

rəhbərlik arasında qeyri-populyar etmişdi və 1938-ci ildə yazdığı tarixi əsər olan 

“Fransa və onun ordusu” kitabı onu hətta marşal Petenlə mübahisə etməyə aparıb 

çıxarmışdı. Bunlardan əlavə o, “Şpaqanın ucunda” əsərini yazmışdı. 

İkinci Dünya müharibəsinə bir gün qalmış, 31 avqust 1939-cu ildə o, 

yazırdı: “Mənim üzərimə dəhşətli mistifikasiyada rol oynamaq düşüb. Bir neçə 

yüngül tank, hansılara ki, mən komandanlıq edirəm, yalnız tozcuqdur. Biz hərəkət 

etməsək, bu müharibəni biabırçı qaydada uduzacağıq”. 

İkinci Dünya müharibəsi başlandıqda o, 5-ci fransız ordusuna bağlı olan 

Saardakı tank briqadasının komandiri idi. Müharibə başlamamışdan bir gün əvvəl 

o, bu vəzifəyə təyin olunmuşdu. 1940-cı ilin mayında 4-cü zirehli divizionda o, 

müvəqqəti briqada generalı oldu, bu rütbəni o, ömrü boyu saxladı. İki dəfə öz tank 

müharibəsi nəzəriyyəsini tətbiq etmək üçün imkana malik oldu. Nəticədə o, baş 

komandan general Maksim Veyqan tərəfindən 2 iyun tarixli depeşada “yüksək 

enerjili və igid lider” kimi xatırlanmışdı. İyunun 6-da o, Pol Reyno hökumətinə 

Müdafiə və Müharibə nazirinin müavini kimi daxil oldu və müharibənin davam 

etdirilməsi imkanlarını öyrənmək üçün bir neçə dəfə tapşırıqla İngiltərəyə getdi. 

Reyno hökuməti marşal Peten hökuməti ilə əvəz edildikdə, axırıncı almanlarla 

atəşkəs axtarmaq məqsədini güdürdü, ona görə də de Qoll İngiltərəyə yollandı. 

Hələ 22 iyun 1940-cı ildə Almaniya ilə Fransa arasında sülh müqaviləsi 

imzalanmamışdan əvvəl general de Qoll Londondan radio ilə çıxış edəndə (18 

iyun) fransızları natsist Almaniyası ilə mübarizəni davam etdirməyə çağırdı. O, bir 

gün əvvəl Fransanı tərk etmiş və həmin vaxtdan Londondan fransız müqavimət 

hərəkatına başçılıq etməyə başlamışdı. De Qoll Böyük Britaniyada fransız Milli 

Komitəsini yaratdı və həmvətənlərini işğalçılarla mübarizəni dayandırmamağa 

çağırdı. De Qoll öz həmvətənlərindən dəstək aldı. Fransada güclü müqavimət 

hərəkatı formalaşdı. 

De Qoll “Ümid memuarları”nda bunu belə təsvir edir: “Öz ruhumu və 

şərəfimi xilas etmək üçün digər hansısa bir köməkdən məhrum olmaqla, heç kəsə 

məlum olmayan bir de Qoll Fransa üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürməli idi”. 
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Radio ilə müraciətində belə sözlər işlətmişdi: “Heç nə itirilməmişdir, çünki bu 

müharibə dünya müharibəsidir. Bir gün gələcək ki, onda Fransa azadlığını və 

əzəmətini qaytaracaqdır. Bax buna görə də bütün fransızlara hərəkət etmək, özünü 

qurban vermək və ümid naminə mənim ətrafımda birləşmək barədə müraciət 

edirəm”. O, Peten hökumətini xəyanətdə ittiham etdi. 

Fransanın faktiki təslimçiliyindən və sülh imzalandıqdan bir neçə gün sonra 

Vişi kurort şəhərində çağırılmış fransız Milli Məclisi 74 yaşlı marşal Filipp Petenin 

17 iyunda yaradılmış hökumətinə bütün Konstitusiya səlahiyyətlərini verdi (10 iyul 

1940-cı il). Bu hökumət alman qoşunları tərəfindən işğal edilmiş Vişidə yerləşirdi. 

Marşal Peten Almaniya ilə danışıqlar aparmaq imkanı axtarırdı. Fransa siyasi 

rəhbərliyi hələ Almaniya ilə sülh bağlamamışdan əvvəl kollaboratsionistlərə və 

müqavimət tərəfdarlarına bölünmüşdü. 

Populyar əfsanəyə baxmayaraq, o, çıxışında məşhur “Fransa döyüşü 

uduzmuşdur, lakin müharibəni uduzmamışdır” sözlərini deməmişdi. Bu kəlmə 

İngiltərə poçtunda meydana çıxmışdı. Lakin vurğu tam eyni idi: müharibə 

uduzulmamışdır, Fransa tək deyildir. 

General de Qoll Londondan fransız müqavimətinə başçılıq edəcəkdi. 2 

avqust 1940-cı ildə fransız hərbi məhkəməsi onu öz iştirakı olmadan mühakimə 

etdi və ölümə məhkum etdi, həm də hərbi rütbəsindən məhrum etdi və 

mülkiyyətinin müsadirə edilməsinə göstəriş verdi. 

De Qoll döyüşkən ruhda idi, müharibə dövrü karyerasına siyasi lider kimi 

nəhəng vədlərlə başladı. Bu vaxt o, bir ovuc siyasi tərəfdarlarına və volyuntorlara 

malik idi. Bunlar Azad Fransız Qüvvələrini əmələ gətirməli idi. Onun heç bir 

siyasi statusu yox idi və faktiki olaraq İngiltərədə və Fransada tanınmırdı. Nəyə 

nail olmuşdusa, yalnız fərdi qaydada bunları etmişdi. Öz missiyasına mütləq inamı, 

liderlik keyfiyyətinə yiyələnməsi barədə özünü inandırmasını yazılarında səmimi 

şəkildə təsvir edir. Memuarlarında onun özünü Fransaya bütöv qaydada həsr 

etməsini, Fransa maraqları naminə vuruşmaq üçün möhkəm xarakteri (İngiltərədə 

tez-tez həmçinin üzə çıxan inadkarlığı), həm də sərəncamında olan bütün resursları 

aydın şəkildə göstərilir.  

De Qoll Londonda çox sayda çətinliklərlə üzləşməli oldu: “Mən əvvəllər öz 

timsalımda heç nəyi təmsil etmirdim... Fransada heç kəs yox idi ki, mənim 

barəmdə zəmanət versin, ölkədə heç bir şöhrətə malik deyildim. Xaricdə mənə heç 

bir etimad və mənim fəaliyyətimə haqq qazandıran nəsə bir şey yox idi”. Buna 

baxmayaraq, de Qoll Çörçillin dəstəyini qazana bildi. O, de Qollu “bütün 

fransızların başçısı” kimi tanıdı. 

Hərbi məsələyə gəldikdə, başlıca vəzifədə “Fransız imperiyasını” – 

Afrikadakı, Hind-Çindəki və Okeaniyadakı geniş müstəmləkə ərazilərini fransız 

vətənpərvərlərinin tərəfinə keçirmək idi. De Qoll öz hərəkatının milli və tarixi 

köklərini nəzərə çarpdırır. O, “Azadlıq” ordeni təsis edir, orden fransız millətinin 

simvolu olan Lotaringiya xaçını təsvir edir. 

Ser Uinston Çörçill özünün “Onların ən yaxşı saatı” əsərində öz unudulmaz 

qonaqları ilə toqquşmalarını belə təsvir edir: “O, britaniyalılara kobud olmalı idi ki, 

fransızlara əyani şəkildə sübut etsin ki, o, britaniyalıların marionetkası deyildir. O, 



102 

 

bu siyasəti yorulmadan həyata keçirirdi. O, bir gün hətta bu texnikanı mənə izah 

etdi. Mən onun probleminin qeyri-adi qaydada çətin olduğunu anlayırdım. Mən 

həmişə onun güclü möhkəmliyinə valeh olurdum”. 

Onun qabiliyyətlərinin öz həmvətənlərinin gözündə böyüməsinin faktı onda 

idi ki, həm sol siyasətçilər, katolik dininə sitayiş edən karyera qulluqçuları onun 

siyasi liderliyini tezliklə qəbul etdilər, həm də sağda olanlar üçün bu adam milli 

qəhrəman və o vaxtlar fransızların yeganə feldmarşalı olan Filipp Petenə qarşı 

qiyam qaldırmış bir şəxs idi. Ancaq müharibənin gedişi, Londondan radio ilə 

çıxışı, Azad Fransız Qüvvələrinin fəaliyyəti və Fransada müqavimət qruplarının 

əlaqələri tədricən onun liderliyinin milli qaydada tanınmasına gətirib çıxardı. Lakin 

onun müttəfiqləri tərəfindən tam tanınma yalnız Parisin azad olmasından və zəfər 

nümayişindən sonra gəldi. Bütün şübhələrin arxasında fransız xalqı onu qəbul etdi. 

Londonda de Qollun Britaniya hökuməti ilə əlaqələri heç də asan olmamışdı 

və o, özü də bu gərginliyə çox hallarda əlavələr edirdi. 1943-cü ildə o, qərargahını 

Əlcəzairə köçürdü, burada o, Fransa Milli Azadlıq Komitəsinin prezidentinə 

çevrildi. Bu Azad Fransızların müharibə cəhdlərinə başçılıq edən mərkəzi təşkilat 

idi. İlk əvvəllərdə general Henri Jiro ilə birgə prezidentlik edirdi. 1943-cü ilin 

noyabrında Jiro Komitənin tərkibindən çıxarıldı. 4 iyun 1944-cü ildə Çörçill de 

Qollu Londona çağırdı ki, ona müttəfiq qoşunlarının iki gün sonra Normandiyaya 

çıxarılması barədə məlumat versin. De Qolla başa saldılar ki, onun xidmətinə 

ehtiyac duymurlar. Bu, əslində ABŞ-ın Ruzvelt hökumətinin yeritdiyi xəttdən irəli 

gəlirdi. De Qoll qəti etirazını bildirdikdə, ona fransızlar qarşısında radio ilə ayrıca 

çıxış etmək hüququ verildi. General müraciətində “Döyüşən Fransa”nın təmsil 

etdiyi hökumətin legitimliyini bəyan etdi və onun amerikan komandanlığına tabe 

edilməsi planlarına qarşı qətiyyətlə çıxış etdi.  

6 iyun 1944-cü ildə müttəfiq qoşunları uğurla Normandiya sahillərinə çıxdı, 

beləliklə Avropada İkinci cəbhə açıldı. De Qoll azad edilmiş Fransa torpağında 

qısa müddətdə qaldı, sonra Vaşinqtona yollandı ki, Ruzvelt hökuməti ilə danışıqlar 

aparsın. Ruzveltlə görüşdən sonra de Qoll bu fikrə gəldi ki, “əgər Fransa özünün 

əvvəlki yerini tutmaq istəyirsə, yalnız özünə güvənməlidir”. 

Müqavimət üsyançıları Çadın hərbi qubernatoru Leklerkin tank qoşunları 

üçün Parisə yolu açdıqda, de Qoll azad olunmuş paytaxta gəldi. 25 avqustda 

amerikan qoşunları ilə birlikdə de Qollun hərbi hissələri Parisə daxil oldu. 

Möhtəşəm tamaşa baş verdi – de Qoll camaatla dolu Paris küçələri ilə təntənəli 

qaydada gəzirdi. O, yazır: “Atdığım hər addımda, dünyanın ən məşhur yerlərinə 

qədəm basarkən mənə elə gəlir ki, keçmişin şöhrəti elə bil ki, bugünkü günün 

şöhrətinə qarışır”. 

9 sentyabr 1944-cü ildə o, və onun kölgə kabineti Əlcəzairdən Parisə köçdü. 

O, iki müvəqqəti hökumətə başçılıq etdi. Hələ 1945-ci ilin fevralında fransız Milli 

Məclisi Şarl de Qollu Baş nazir təyin etmişdi. 20 yanvar 1946-cı ildə de Qoll 

istefaya getdi, çünki Milli Məclis geniş səlahiyyətləri olan prezident barədə onun 

təklifini qəbul etmədi. De Qoll Fransanın müvəqqəti hökumətinə 1944-cü ildən 

başçılıq etmişdi, 1945-ci ildə isə Milli Məclis tərəfindən həmin vəzifəyə təsdiq 

edilmişdi. 
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İstefaya getdiyi vaxtdan 1958-ci ilə kimi 1946-cı ilin noyabrında təşkil 

edilmiş Dördüncü Fransız respublikasına müxalif oldu. O, yeni Konstitusiyaya 

qarşı kampaniya aparırdı. 1947-ci ilin aprelində Fransız Xalqının Birliyini (RPF 

adlı kütləvi hərəkat) yaratdı və o tezliklə gücləndi. 1951-ci il seçkilərində 

Assambleyada 120 yerə sahib olanda siyasi partiyaya çevrildi. Hərəkat 

Konstitusiyaya, partiya sisteminə qarşı de Qollun düşmənçiliyini ifadə edirdi. O, 

fransız kommunistlərini separatçılar kimi qiymətləndirirdi, onlara qarşı xüsusən 

düşmənçilik hissləri bəsləyirdi. O, parlament qrupunu bəyənmirdi, ancaq 1953-cü 

ildə parlament təşkilatı ilə onun əlaqəsi kəsildi. 1955-ci ildə RPF-nin ölkədəki 

təşkilatı dağıldı. 

1955-ci ildən 1958-ci ilə kimi generalın özü heç bir yerdə görünmədi, ancaq 

Kolombe-le-döz-Eqlizdəki evində istirahət edirdi, burada o, memuarlarını yazırdı. 

1954-cü illə 1969-cu il arasında onların üç cildi çap olundu. Sonuncu “Xilas” əsəri 

1958-ci ildə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra başa çatdırıldı. 

Əlcəzair böhranının kəskinləşdiyi şəraitdə - 28 may 1958-ci ildə Fransa 

prezidenti Rene Koti Şarl de Qollu Baş nazir təyin etdi. De Qoll siyasətdən 1955-ci 

ildə getmişdi, malikanəsində tənha yaşayır və memuarlarını yazırdı. Milli Məclis 

de Qollun təyinatını və Baş nazirin səlahiyyətlərini artıran Konstitusiya 

düzəlişlərini təsdiq etdi. Sentyabrda de Qoll ölkədə Beşinci (prezident) respublika 

rejimini təsdiq edən referendum keçirdi. 31 dekabrda isə onun birinci prezidenti 

seçildi. 

Onun vəzifəyə qayıtması məsələsində həmvətənləri dərin qaydada 

bölündülər. Onların tərəddüdünün səbəbi dövrün siyasi tarixinə borclu idi. Lakin 

onu tanıyanlar üçün səbəblər bu baxışlara haqq qazandırmağa kömək etdi ki, onlar 

özünü 1958-ci ilin mayında biruzə verdi. Əlcəzairdə başlanan qiyam Fransanı 

vətəndaş müharibəsi ilə qorxudurdu. De Qollu bu, həyatın ehtiyatla tarazlaşdırılmış 

hesablaşmasına aparacaqdı. O, ehtiyatla hərəkət edirdi, lakin öz qərarı üzərində 

möhkəm dayandı, yalnız leqal yolla hakimiyyətə gəlmək istəyirdi. Geri qayıtmaq 

üçün onun hansısa bir qiyam planı yox idi. 

Digər tərəfdən onun ehtiyatlı sözlərdən ibarət bəyanatı qiyamçılara kömək 

etdi. İyunda prezident Rene Koti de Qollun təklif olunan hakimiyyətə dönməyəcəyi 

təqdirdə istefa hədəsi ilə çıxış etdikdən üç gün sonra o, özünü Milli Assambleyada 

baş nazir kimi təqdim etdi və tələb etdiyi kimi Konstitusiyanı islahata uğratmaqdan 

ötəri və xüsusi hakimiyyət üçün parlament ona səlahiyyətlər verdi. 

Hökumətin başçısına çevrilən bu adam 21 dekabr 1958-ci ildə respublikanın 

prezidenti seçildi. O, müharibə vaxtındakı sürgündən, müharibədən sonrakı 

təcrübəsindən, həmçinin hökumətdə və müxalifətdə olanda bu məsələləri 

öyrənmişdi. 

Yeni Konstitusiyada prezidentə verilən hakimiyyətlər 28 sentyabr 1958-ci 

ildə keçirilən referendum tərəfindən bəyənildi. O, belə düşünürdü ki, möhkəm 

dövlət, qərarlar qəbul etməyə qadir olan lider tələb edir. Öz “legitimliyinə” onun 

inamı – bunu o, lider olmağa onun iddiasının mahiyyətcə düzgünlüyü və Fransanın 

inkarnasiyası kimi başa düşürdü, - vətəndaşların onun baxışlarına şərik olması 

məqsədini güdürdü. O, prezident vəzifəsinə faktiki olaraq davam edən seçki 
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kampaniyasına görə nail oldu. Əyalət səfərlərinə çıxaraq, hər bir departamentə 

getdi və bunların ərzində yerli kübarlarla yanaşı adi vətəndaşlarla da görüşdü. Milli 

Assambleya hökuməti buraxmağı yalnız 5 oktyabr 1962-ci ildə həyata keçirdi. 

1881-ci il qanununa görə respublika prezidentinin təhqir olunması ona 

hücum kimi qiymətləndirilirdi, lakin bu, qollist siyasətçiləri siyasi cəhətdən tənqid 

etməyə mane olmurdu. Əksinə, prezidentin siyasi hərəkətlərinin və bəyanatlarının 

tənqidi davam edir və genişlənirdi. 

Prezidentliyinin ilk dörd ilində de Qolla şübhə edilməməsi Əlcəzair 

müharibəsinin, vətəndaş qarşıdurması baş vermədən başa çatmasına ümidi 

dəstəkləyirdi, onu opponentlərinin ciddi çağırışlarından qoruyurdu. Əlcəzair 

müharibəsinin tələbləri gələcək üçün pozitiv siyasətçi rolunu hazırlamaqdan ötəri 

onu çox şeylər etməkdən saxlayırdı. Bu illəri o, ölkədə iqtisadi situasiyanı 

möhkəmləndirmək, müstəqil nüvə silahının qorxu yaratmasını inkişaf etdirmək, 

gələcəkdə təzə “əlcəzairlilər” probleminin qarşısını almaq, dənizin o tərəfindəki 

ərazilərdə olan müstəmləkələrin siyasi cəhətdən 12 müstəqil dövlətə çevrilməsi 

üçün istifadə etdi. Axırıncılar Fransa ilə dil və mədəniyyət sapları ilə bağlı idi, 

onlar həm də fransızların texniki, maliyyə və inzibati köməyinə möhtac idilər ki, 

özlərinin siyasi cəhətdən dirilmələrinə əmin olsunlar. 1962-ci ilin ortalarında 

Əlcəzair dövlətinin müstəqilliyi tanındı. Bu hadisədən de Qoll elektoratdan təzə 

səslər əldə etməklə öz mövqeyini konsolidə etmək üçün istifadə etdi. Artıq o, 

siyasi cəhətdən şübhə edilməyən bir dövlət rəhbərinə çevrilmişdi.  

Onun müharibə dövrünün təcrübəsindən və RPF hərəkatının 

uğursuzluğundan öyrəndiyi bir dərs o idi ki, onun fərdi mövqeyi, ən azı nəzəri 

cəhətdən siyasi və partiya döyüşlərindən yuxarıda dayansaydı, heç şübhəsiz, 

möhkəm olacaqdı. Ona görə də 1958-ci il seçkilərindən əvvəl 25 iyun 1958-ci ildə 

keçirilən mətbuat konfransında o, öz tərəfdarlarına onun adından “hətta bir 

qrammatika sifəti formasında” da hansısa qrupun və ya namizədin istifadə etməsini 

qadağan etdi. 

1962-ci ildə o, öz istefası və ya konstitusional düzəlişlər etmək məsələsində 

seçim etməyi seçicilərə təklif etdi. 28 oktyabrda seçicilər ona 13,2 milyon səslə 

düzəlişin xeyrinə, 8 milyon səslə əleyhinə qaydasında iradələrini bildirməklə cavab 

verdilər. Qollistlər parlamentdə əlavə 64 yer qazandılar, 30 mühafizəkar 

deputatdan ibarət qrupun köməyi ilə Milli Assambleyada çoxluğu əldə etdilər. 

O, çalışırdı ki, Fransa dünyadakı statusunu bərpa etsin, özünün “anqlo-

sakson” adlandırdığına bənzərlərdən heç bir vəchlə heç də aşağı olmayan böyük 

gücə çevrilsin. Sərkərdə kimi o, daim hərbi problemləri siyasətdən ayrı hesab 

etmirdi. Dövlət xadimi kimi o, özünün siyasi döyüşlərində hərbi kampaniyadakı 

kimi vuruşurdu. Fransanın müharibədən sonrakı zəifliyini möhkəmliyə çevirməyə 

çalışırdı, həm də bundan vətənindəki planlarına müxalif mövqeyi dəf etmək 

istəyirdi. 

Onun bu ixtirası öz ardıcılları olan vətəndaşlar tərəfindən: “eqoizm, iftixar, 

uzaqda dayanmaq, hiyləgərlik” kimi, Raymond Arona görə isə “empiritsizm, 

intuisiya, könülün deyil, zəkanın güzəştə getməsi” kimi təsvir edilirdi.  
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Özünün sonrakı karyerasının birinci mərhələsi ərzində, 1962-ci ildən 1965-

ci ildə yenidən prezident seçilməsinə qədər o, Avropa İqtisadi Birliyindən (EEC) 

Fransanın, xüsusən ölkənin kənd təsərrüfatının mənafeyinə xidmət edən bir alət 

kimi istifadə etdi. O, çalışırdı ki, Avropa siyasi birliyinin qurulması ilə Fransa lider 

olsun. Fransa, fövqəlmilli müdafiə təşkilatı olan Şimali Atlantika Müqaviləsi 

Təşkilatında (NATO) iştirakdan gələcəkdə geri çəkiləcəkdi, çünki de Qollun 

Fransa üçün siyasəti “milli müstəqilliyə” və beynəlxalq koordinasiyaya əsaslanırdı. 

1966-cı ildə o, Fransanın bütünlüklə NATO-dan geri çəkilməsini elan etdi, 

baxmayaraq ki, Atlantik Alyansın üzvlüyündə qalırdı. 

1 iyul 1966-cı ildə Fransanın NATO-nun hərbi təşkilatından çıxmasını elan 

edən prezident Şarl de Qoll öz ölkəsini beynəlxalq məsələlərdə daha müstəqil 

etməyə çalışırdı. Fransız silahlı qüvvələri artıq NATO-nun birləşmiş 

komandanlığına tabe deyildi. Öz hərbi qüdrətini artırmaq üçün Fransa hələ 1960-cı 

ildə nüvə silahı yaratmağa başlamışdı. 

Prezidentliyinin ikinci müddətində o, diqqətini daha geniş sahələrə yönəltdi. 

Sovet İttifaqı və Şərqi Avropa ölkələri ilə ticari və mədəni əlaqələri genişləndirdi, 

Hind-Çində bütün millətlərlə neytrallıq siyasətini müdafiə edirdi. O, Birləşmiş 

Ştatlar qoşunlarının Vyetnamdan çıxarılmasına tərəfdar idi. Səfər etdiyi 

Meksikaya, Latın Amerikasının bütün ölkələrinə, Kanadaya və Uzaq Şərqdəki 

ölkələrə Fransanın təsirini artırmaq üçün onlarla əlaqələr qururdu. Onun sxeminə 

görə Fransa özünün mühüm rol oynayacağına ümid edə bilərdi. Amerika Birləşmiş 

Ştatları kimi Sovet İttifaqı ilə də yaxşı münasibətlər qurmağa qadir idi. Orta Şərq 

və Şimali Afrika ölkələri onun baxışlarına görə Fransanın təbii təsir zonasına 

məxsus idilər. Əlcəzairin müstəmləkəçilikdən azad olması barədə demişdi ki, 

“Təşkil olunmuş qitələrin erası müstəmləkə erasını əvəz edir”. 

Şəraitlər isə onun uğurunun əleyhinə idi. Onun təsir altına alacağına ümid 

bəslədiyi ölkələrin çoxunda anti-amerikanizm hissi populyar idi. O, da özünü anti-

amerikan münasibəti bəsləməyə borclu sayırdı. Avropadakı partnyorları ilə 

münasibətdə populyar  deyildi. Sovet qoşunları 1968-ci ildə Çexoslovakiyaya 

müdaxilə edəndə Fransa buna heç bir təsir göstərə bilməmişdi. 1968-ci ilin 

mayında siyasi və iqtisadi böhran başladıqda Fransa elə bir maliyyə imkanlarına 

malik deyildi ki, lider rolunu oynaya bilsin. De Qollun işlətdiyi “Atlantik 

okeanından Ural dağlarına qədər Avropa” kəlməsi tez-tez təkrar olunurdu, əslində 

isə reallıqdan uzaq olan bir məsələni mantraya çevirməkdən başqa bir şey deyildi. 

1968-ci ildə müharibədə olduğu kimi ümumi düşmən yox idi. Qayda 

birdəfəlik bərpa edilmişdi. Tələbələrin və fəhlələrin qaldırdıqları üsyan müvəqqəti 

hiddət əlaməti idi. Onların problemlərinin həlli sakit danışıqlar aparmağı tələb 

edirdi. Narahatlıqlar vaxtı ilk çıxışında o, digər bir referendum keçirməyə çağırdı, 

bunda iştirak etmək vədi səmərəsiz oldu. İkincisi, mayın 30-da seçkilərdə 

qollistlərin qələbəsi kütləvi dəstək nümayişinə çevrildi. Bu qələbə prezidentə və 

onun siyasətinə görə deyil, sülh və normal həyat üçün əhəmiyyətli idi. 

Heç bir şübhə yox idi ki, bu uzun müddətdə 1968-ci ilin may qiyamı ilə de 

Qollun mövqeyi zəifləmişdi. 1969-cu ilin aprelində o, yenidən referendum istədi, 

görünür özünün hakimiyyətdə qalıb-qalmamasını istəməsi o qədər də aydın 
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deyildi. Bu vaxt o, üç böyük səhv buraxdı. Birincisi, referendum regional 

yenidənqurmanın və Senatın islahatının həllini seçicilərin üstünə atırdı, həm də 

söhbət hər iki məsələnin qəbul edilməsi ilə onun özünün istefası arasındakı 

seçimdən gedirdi. İkincisi, birinci müddət ərzində diplomatik metod 

alqışlanmışdısa, lakin sonrakı bir neçə ildə böyük dövlətlər arasında münasibətlər 

çətinləşmişdi. Fransa Atlantika Alyansına nə fəal cəlb olunurdu, nə də ondan rəsmi 

qaydada tam uzaqlaşırdı. Üçüncüsü, “De Qolldan sonra kim?” sualına prezident 

özü cavab vermişdi. Jorj Pompidunu o, altı il baş nazir işlətdikdən sonra həmin 

vəzifədən azad edəndə, prezidentliyə güman edilən və qəbul edilən bir varis kimi 

ona öz namizədliyini sərbəst qaydada irəli sürmək imkanı yaratmışdı. 

27 aprel 1969-cu ildə, referendumda məğlub olduqdan sonra de Qoll öz 

qərarını verməli idi. Bir gün sonra Şarl de Qoll qədəhdən bir az bordo şərabı içib, 

qəmli şəkildə demişdi: “Fransa məndən yorulub. Mən də fransızlardan”. Heç vaxt 

hakimiyyət kürsüsünə yapışıb qalmağa çalışmayan de Qoll bu dəfə də öz prinsipinə 

xilaf çıxmadı və Beşinci respublikanın prezidentliyindən istefa verdi. 

De Qollun mövqeyi 1968-ci ilin may həyəcanları vaxtı zəifləmişdi. Əvvəlki 

seçkilərdə o, fransızların əksəriyyətinin ölkənin stabilliyində və qayda-qanunda 

maraqlı olduğu səbəbindən qalib gəlmişdi. Referendumdakı cavabla fransızlar 

onun əleyhinə səs verməklə de Qollun istefasına razılıqlarını bildirdilər. Onun 

təklifinin ikinci maddəsi – Senatın islahatı əhalidən neqativ cavab aldı. Artıq de 

Qollun siyasəti fransızların onu artan dərəcədə anlamamaları və mənfi münasibəti 

ilə üzləşirdi. 

Fransanın NATO-nun hərbi təşkilatından çıxması (1 iyul 1966-cı il) 

gözlənilən nəticəni vermədi. Fransanın “Atlantika okeanından Urala” qədər olan 

Avropada da aparıcı yer tutması barədə de Qollun iddiası əsasən havadan asılı 

qaldı. Çünki, bunun üçün ölkədə nə siyasi razılıq, nə də maliyyə imkanları var idi. 

Özünün nüvə proqramı da böyük vəsait tələb edirdi, hətta sosial və iqtisadi 

islahatları keçirməyə də vəsait çatmırdı. 

Beşinci respublikanın ikinci prezidenti gözlənildiyi kimi de Qollun silahdaşı 

Jorj Pompidu oldu. 

Bəziləri üçün de Qoll XIX əsr ənənəsini davam etdirən və ya millətçi idi. O, 

həqiqətən də Fransanın statusunu dirçəltmək istəyirdi. O, yazırdı ki, “Mən 

Fransanın nə düşündüyünü bilmək istəyəndə, bunu özümdən soruşuram”. 

Digərlərinə görə isə o, uzağı görən dövlət xadimi idi, ayıq və fərasətli adam idi; 

sadəcə populyar mifdən istifadə edirdi, öz həmvətənlərini inandırırdı ki, onun 

liderliyini qəbul etsinlər. De Qollun ideyalarının özü də həmçinin ən azı, özünün 

müəyyən qədər istifadə etdiyi populyar bir mif idi. Siyasi alət kimi o, şəraitlərdən 

maksimum fayda götürməyə qadir idi. İnqilab dövründən sonra ilk dəfə bütün 

rejimlərin ondan uzaq qaçdığı siyasi stabilliyə nail olmaq üçün o, yalnız ümid 

təklif edirdi. 

Tarix onun inkar edilməz keyfiyyətlərini dəqiq şəkildə tanıdı. Prezident kimi 

o, respublika qanunçuluq rejimini dəstəklədi. O, Əlcəzair problemini həll etdi, 

bunu yəqin ki, heç kəs edə bilməzdi. O, Fransa Afrikasının ərazilərinin dinc 

qaydada “dekolonizasiyasına” – müstəmləkəlikdən azad olmasına nail oldu. 
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Bunların hər biri siyasi və fərdi risqlə əlaqədar idi. Ancaq həm də post-qollist 

dövlət xadimləri üçün problemlər yaratdı. O, komandaya və ya müşavirlərə ehtiyac 

duyan adam deyildi, tənha adam idi. O, hətta hakimiyyəti və etimadı nazirləri ilə, 

parlamentlə və partiyalarla bölüşməyi sevmirdi. 

Memuarlarında açıb göstərdiyi kimi, onun şəxsiyyəti dövlət xadimi və 

liderlikdə üzə çıxmışdı. Onun müasirləri də de Qollu məhz belə görürdülər. Onun 

şəxsiyyəti həmin dövrün “qaranlıq saatında” digər milli qəhrəmanla kəskin 

kontrastda idi. Uinston Çörçill karyeralı siyasətçi, parlamentə dərin inamı və 

müdafiədə ehtiraslı marağı ilə seçildiyi halda, ekspansiv, hərarətli ürəyə malik, 

həm də şıltaq adam olduğu halda, Şarl de Qoll karyeralı hərbçi idi, siyasətdə 

ehtiraslı olduğu halda, siyasətçi karyerasına dərin nifrət bəsləyirdi. O, kənarda 

dayanan uzaq adam idi, öz sözləri ilə dediyi kimi “hakimiyyət prestij tələb edir, 

prestij isə uzaqda dayanmağı”. Gələcək təcrümeyi-hal yazanlar onun əcdadlarının 

nə etdiklərini tapmaqla yanaşı, de Qollun “özəl sifətinin” naməlum olaraq qalan və 

güman ki, dərk edilməyən olduğu qənaətinə gələcəklər.  

3 noyabr 1970-ci ildə general de Qoll 79 yaşında vəfat etdi. Onun ulduzu 

siyasi üfüqdə Fransa 1940-cı ildə natsist Almaniyasına təslim olandan sonra 

Müqavimət hərəkatına başçılıq edəndə parladı. Beşinci respublikanın prezidenti 

kimi (1959-1969-cu illər) de Qollun idarəçiliyi adətən avtoritar üsul-idarə kimi 

qiymətləndirilir. Xarici siyasətdə o, Fransanın dünya dövləti kimi nüfuzunu bərpa 

etməyə cəhd edirdi. Nümayişkaranə qaydada ABŞ-dan uzaqlaşaraq o, milli nüvə 

qüvvələrini yaratmaq niyyətini bəyan etmişdi. Əlcəzair müharibəsinə 1962-ci ildə 

son qoymuşdu. 

Böyük liderin matəmi ilə əlaqədar televiziya ilə çıxış edən prezident Jorj 

Pompidu demişdi: “General de Qoll ölmüşdür. Fransa dul qalmışdır”. Həqiqətən də 

o, Fransaya sədaqətli oğul, fransız xalqına qayğıkeş ata olmuşdu. Onu millətçi 

adlandırsalar da, başqa millətlərə o, loyallıqdan başqa heç bir hiss bəsləmirdi. 

Müstəmləkə xalqlarının mübarizəsinə onun vicdanlı münasibəti bunu bir daha 

sübut edir. O, imperiyanın deyil, doğma Fransanın mühafizəçisi idi. Əgər Hitler 

özünün irqçilik siyasətini hələ 1922-ci ildə natsistlərin yığıncağında “Burada heç 

bir güzəşt ola bilməz, burada yalnız iki imkan vardır: ya arilərin qələbəsi, yaxud da 

arilərin məhv edilməsi və yəhudilərin qələbəsi”. Hitler qəddar irqçiliyi ilə 

Almaniyanın vətəndaşları olan yəhudilərə divan tutacağını az qala iki onillik əvvəl 

vəd edirdisə, de Qoll yalnız Fransa uğrunda ölümcül mübarizəyə atılmış, sonradan 

da müstəmləkə ölkələrinin xalqlarına irqçilikdən çox-çox uzaq olan hərarətli 

münasibət göstərmişdi. 

Fransada tarixi müharibədən sonrakı əsrin bir rübünə bərabər olan dövr bir 

adamın – Şarl de Qollun aparıcılıq rolu ilə əlamətdar idi. Müharibə dövründəki 

nəhəng fəaliyyəti ilə yanaşı o, qələbədən sonrakı illərdə də öz dövlətinin stabilliyi 

və inkişafı üçün yorulmadan mübarizə aparırdı. Parlament sisteminə keçirilməsi ilə 

Dördüncü respublikanın elan edilməsi de Qollun nisbətən zəif olduğu partiyalar 

sisteminə əsaslanırdı və onu siyasətdən geri çəkilməyə vadar etdi. O, Fransa Xalq 

hərəkatını yaratdı, bu tam sağ təmayüllü təşkilat idi. Hərəkat Fransanın siyasi 
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qarışıqlığına görə partiyaları məzəmmət edirdi və güclü prezidentliyin 

yaradılmasına səsləyirdi. Bu məqsədə isə de Qoll 1958-ci ildə nail oldu. 

Dördüncü respublikanın kövrək siyasi stabilliyi Əlcəzair böhranı tərəfindən 

güclü surətdə silkələndirildi. Fransız ordusu 1954-cü ildə Hind-Çindəki 

məğlubiyyətdən əzab çəkirdi və əlcəzairlilərin müstəqillik tələblərinə müqavimət 

göstərməyi qərara almışdı. Lakin fransız ziyalıları və kilsə liderləri arasında 

möhkəm anti-müharibə hərəkatı acı bir bölünməyə aparıb çıxardı və Fransada 

vətəndaş müharibəsinin mümkünlüyünə qapıları açdı. Panika qaydasında qorxan 

Dördüncü respublikanın liderləri təklif etdilər ki, qoy de Qoll hökumətə başçılıq 

etsin və hətta Konstitusiyanı təftişə uğratsın. 

1958-ci ildə de Qoll ləngliyə yol vermədən Beşinci respublika üçün layihəni 

hazırladı, bu sənəd prezidentin hakimiyyətini artırırdı. Prezident baş naziri seçmək, 

parlamenti buraxmaq, müdafiə və xarici siyasət məsələlərinə nəzarət etmək 

hüququna yiyələnəcəkdi. Yeni prezident kimi de Qoll Fransanı böyük dövlət 

mövqeyinə qaytarmaq yollarını arayırdı. O, inanırdı ki, özünə məxsus milli 

qaydada rolunu oynamaqla Fransanın statusu qalxacaqdır. Bu səbəbdən o, Fransanı 

NATO-nun yüksək komandanlığından çıxardı. Dünya dövləti statusunu qazanmağa 

yönəlmiş baxışı ilə de Qoll nüvə silahları üzrə yarışa ağır investisiya qoydu. Fransa 

ilk nüvə bombasını 1960-cı ildə sınaqdan çıxardı. Öz uğurlarına baxmayaraq de 

Qoll dünya dövləti barədə öz ambitsiyalı məqsədlərinə real olaraq çatmadı. Onun 

varisləri Fransanı ABŞ-dan və Sovet İttifaqından sonra üçüncü nüvə dövləti kimi 

saxlasalar da, həqiqətdə Fransa belə qlobal ambitsiyalar üçün çox kiçik idi.  

Nüvə proqramının xərci müdafiə büdcəsini şişirtməsinə baxmayaraq, de 

Qoll fransız iqtisadiyyatının inkişafına da biganə deyildi. İqtisadi qərarlar 

mərkəzləşdirilmişdi. 1958-ci və 1968-ci illər arasında fransız milli daxili 

məhsulunun artımı hər il 5,5 faiz təşkil etmişdi, bu Birləşmiş Ştatların inkişaf 

səviyyəsindən sürətli idi. 

De Qoll erası başa çatdıqda Fransa başlıca sənaye məhsulları, xüsusən 

avtomobil qayırma və silah sahələri üzrə güclü istehsalçı və ixracçı idi. Buna 

baxmayaraq, problemlər də qalırdı. Ənənəvi sənaye sahələrinin, məsələn, daş 

kömür, polad və dəmir yollarının milliləşməsi (dövlətin mülkiyyətinə keçməsi) 

büdcə defitsitinin böyüməsinə səbəb oldu. Qalan Avropa ölkələrinə nisbətən 

yaşayış xərcləri də artmışdı. İstehlak qiymətləri 1968-ci ildə on il əvvəl 

olduğundan 45 faiz yuxarı idi. 

De Qoll hökumətinin bu problemləri həll edə bilməməsindən artan narazılıq 

daha zorakı hərəkətlərə aparıb çıxardı. 1968-ci ilin mayında bir sıra tələbə 

etirazları həmkarlar təşkilatlarının baş təbilinin arxasınca hökuməti silkələdi. De 

Qollun qaydanı bərpa etmək cəhdlərinə baxmayaraq, 1968-ci ilin may hadisələri 

fransız xalqının öz möhtəşəm prezidentinə olan hörmətini ciddi surətdə zədələdi. 

Yorulan və narazı olan de Qoll 1969-cu ilin aprelində istefa verdi və bir ilin 

içərisində öldü. 

2013-ci il. 
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Ogyüst Roden – müasir heykəltəraşlığın titanı  

 

Ogyüst Roden hələ sağlığında, başqa sözlə bir əsrdən çox əvvəl, bütün 

Avropada və Birləşmiş Ştatlarda nəhəng şöhrət qazanmışdı. XX əsrin əvvəllərində 

isə bu fransız heykəltəraşı bütün dünyada məşhurlaşmışdı. Təsadüfi deyildir ki, 

uzun müddət ərzində onu dühanın ilhamlandırdığı qüdrətin inkarnasiyası sayılan 

Mikelancelosu hesab edirdilər. Doğrudur, Mikelancelonun kosmik istedadı özünü 

üç ali sənət sahəsində – heykəltəraşlıqda, rəssamlıqda və memarlıqda sınamış və 

bu, ona həmin çətin hər üç növdə dahilik zirvəsi bəxş etmişdi. Ogyüst Roden isə 

yalnız heykəltəraşlıqda Mikelancelodan sonra ən böyük sənət dühalarından biri 

hesab olunur.  

Rodeni uzun ömründəki qəribə hissiyyatı da ona həmçinin Olimpiya heykəli 

smivolu kimi haqq qazandırmışdı. Lakin XIX əsrin üç rübündə ona münasibət heç 

də birmənalı olmamışdı, bəzi elementlərin təsvirinə görə isə tənqidçilər onu bir 

dekorativ heykəltəraş hesab edirdilər. Ancaq o, öz yaradıcılığı ilə heykəltəraşlığa 

nəhəng təsir göstərmişdi. Həm də onun çoxsaydakı, məsələn, Emil Burdel kimi 

şagirdləri ona məxsus olan fərdi üslubun yayılması sahəsində geniş fəaliyyət 

göstərmişlər. Dünyadakı ən böyük muzeylər onun əsərlərinin kopiyalarına 

yiyələnmişdi. Parisdəki, Filadelfiyadakı və Tokiodakı muzeylər isə şəxsən onun 

yaradıcılığına həsr olunmuşdur.  

Rodenin sənətə başlıca töhfəsi Qərb heykəltəraşlığını, onun əsas qüdrəti 

sayılan ehtirasın və insan bədəninin dəbdəbəsinin təsvirini yenidən geri qaytarmaq, 

bərpa etmək idi. O, bir qayda olaraq heykəltəraşlıq portretlərində öz güclü 

təxəyyülünü və cilovlanmayan dühasını işə salırdı. Onun böyük şəxsiyyətlərə həsr 

olunmuş əsərləri, xüsusilə «Balzak»ı bütövlükdə inci hesab olunur.  

 

 
 

Ogyüst Roden 

İstedadın rüşeymləri 
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Fransua Ogyüst Rene Roden 12 noyabr 1840-cı ildə Parisdə anadan 

olmuşdur. Kral Lui-Filippin pataxtı bu vaxt özünün «İnsan komediyası» ilə məşhur 

olan romançı Balzakın yazıb-yaratdığı bir məkan idi. Bu nəhəng metropoliyada 

mövcud olan dramların çox hissəsini Roden öz sənətitnə köçürmüşdü, bunlar onun 

ən böyük nailiyyəti sayılan «Cəhənnəm qapıları»nda görünür. Digər tərəfdən onun 

hadisələrə yanaşmasındakı bütün radikalizm nümunələri həm də şəxiyyətinin 

fərqləndirici cəhətlərindən irəli gəlirdi. Onun böyüdüyü mühitdə məhz belə 

münasibət tərbiyə edilirdi. Öz tarixində bəzən Feniks kimi küldən qalxmağa, 

həyata qayıtmağa qadir olan köhnə Paris yoxa çıxsa da, əsr yarımdan çox əvvəlin, 

1840-cı illərin Parisini indi də yada salmaq mümkündür.  

Rodenin valideynləri sadə adamlar idilər, atası Jan Batist Roden 

Normandiyadan gəlmişdi, ikinci nikahından bu oğlu doğulanda, o, Paris polis 

prefekturasında işləyirdi. Rəssamın anası Lotaringiyadan idi, çox mömin qadın 

olmaqla oğluna və qızı Mariyaya xüsusi qayğı göstərirdi, həm də uşaqlara sağlam 

dini tərbiyə verirdi.  

Roden doqquz yaşına qədər rahiblərin yaratdığı məktəbə gedirdi. Tənbəl 

şagird olsa da, rəssamlıq onu özünə cəlb edirdi. Qəzetlərdə gedən illüstrasiyaların 

kopiyasını çəkməkdən həzz alırdı, bu qəzetləri isə valideynləri ərzaq alanda 

mağazalardan gətirirdilər. Bir dəfə anası kökə bişirəndə, xəmiri çox nazik 

yoğurmuşdu, bu piroqun üstünü bəzəyirdi, sonra onu müxtəlif fantastik formalarda 

kəsdi, onlar qazandan çıxarılmamışdan əvvəl qaynayıb şişmişdi. Bu fantastik 

formalar balaca oğlanın diqqətini cəlb etdi və anasından xahiş etdi ki, xəmirdən bir 

az adam fiquru düzəltməyə icazə versin. Qadının razılığını aldıqdan sonra uşaq o 

qədər çox sayda fiqur düzəltdi ki, bu işi davam etdirmək üçün artıq xəmir çatmadı. 

Anası xəmir heykəltəraşının ambisiyalı həvəsini dayandırmalı oldu. Xəmir yağda 

qızarandan sonra şişmişdi və elə görkəm almışdı ki, bu ananın və oğulun qəhqəhə 

çəkməsinə səbəb oldu. Hətta xəmir adam da gələcək heykəltəraşa bu mərhələdən 

keçməyi tələb edə bilərdi.  

Rodenin valideynləri bir burjua kimi öz oğullarını böyütmək qayğısını 

çəkirdilər, onu əmisi Aleksandrın Bove şəhərində açdığı məktəbdə oxumağa 

göndərdilər. Lakin bu, səhv qərara çevrildi, çünki Ogyüst məktəbdə özünü bədbəxt 

hesab edirdi və şagird yoldaşları ilə yaxşı yola getmirdi. Ona görə də Boveni tərk 

etməli oldu. Ancaq həmin şəhər onu təbiəti sevmək ruhunda tərbiyə etdi və bu, 

onun başlıca həzz mənbələrindən biri kimi daimi olaraq qaldı. O, məşhur rəssam 

Kamill Koronun çox sevdiyi Teren vadisində gəzdiyi vaxtları sonrakı dövrlərdə də 

xatırlayırdı. Həm də bu vaxt, rəsm çəkməyini də davam etdirirdi. On üç yaşında o, 

Parisə, sakit və sevimli valideynlərinin yanına qayıtdı.  

Roden artıq özünün dolanması üçün qazanc əldə etmək barədə də 

düşünməyə başladı. O, rəsm çəkməyi öyrənmək barədəki qətiyyətini elan etdikdə, 

atası digər atalar kimi əvvəlcə buna etiraz etdi, lakin axırda onun İmperial məktəbə 

(Hazırda Mildli Dekorativ Rəssamlığın Ali Məktəbi adlanır) daxil olması ilə 

razılaşmalı oldu. Bu təhsil ocağı Böyük İncəsənət Məktəbindən fərqlənmək üçün 

Kiçik Məktəb adlanırdı. Kiçik Məktəb istedadlı dekorativ rəssam Başelye 
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tərəfindən 1765-ci ildə təsis edilmişdi. O, əvvəllər bir sıra sevilən həyatı təsvir 

edən tablolar yaratmışdı. Onlardan çoxu kral XV Luinin məşhur məşuqəsi, 

ədəbiyyat və incəsənətə himayədarlıq edən, əsl metsenat fəaliyyəti göstərən 

Madam de Pompadurun xoşuna gəlmişdi. Roden üç il burada oxudu. Tələbələr 

təkcə bilavasitə modellərin rəsmini çəkməklə məşğul olmayıb, həm də öz 

yaddaşlarında saxladıqlarından da rəsmlər çəkirdilər. Rodenin on beş yaşı olanda 

ilk dəfə muzeyə getmişdi. Burada rənglər onu valeh etmişdi, daha çox yuxarıdakı 

otaqlarda olan Titsianın və Rembrandtın əsərlərinə vurulmuşdu. Antik əsərlərin 

kopiyasını çıxarmaq üçün isə onun yalnız kağızı və karandaşları var idi. Aşağı 

otaqlarda işləməyə məcbur olduğundan, onda heykəltəraşlığa böyük ehtiras yarandı 

və o, artıq başqa heç nə barədə düşünmürdü.  

Bundan sonra o, müstəqil rəssamların cərgəsinə qoşuldu. Ancaq rəssamdan 

fərqli olaraq heykəltəraş üçün öz işinə diqqəti cəlb etmək olduqca çətin və 

mürəkkəb bir məsələ idi. Rəssamlar əsasən sadə materiallardan – boyalardan, 

fırçalardan və kətanlardan istifadə edirdilər, bu vasitələr isə özlüyündə həqiqətən 

də baha deyildi. Heykəltəraş isə öz ildeyalarının bütünlüklə realitzə olunması üçün 

tunc və ya mərmər əldə etməyə möhtac idi, onlar isə olduqca baha qiymətə idi. 

Rəssam adətən ağlında az sayda topladıqlarını canlandıra bilərdi, böyük ideyaya 

malik olan heykəltəraş üçün isə ictimai hakimiyyətin dəsitəyi tələb olunurdu. 

Bədbəxtlikdən, onun həyatının erkən hissəsi ərzində, nə vaxt ki, o, öz rəyinə görə, 

çox şey təklif edə bilərdi, hansısa bir dəstək almaqda və Salona daxil olmaq 

hüququnu əldə etməkdə yalnız probelmlərlə üzləşməli olurdu.  

Uğurlar heç də asanlıqla gəlib çıxmırdı və onlar qeybə çəkildikdə, o, özünü 

dolandırmaq üçün müxtəlif işlərlə məşğul olurdu. 1857-ci ildə, misal üçün, o, bir 

dekorator tərəfindən işə götürülmüşdü, sonra isə Paris Notr-Dam kilsəsinin bərpa 

olunmasında çalışmışdı. Dekoratorlar üçün işləyəndə o, bəzək vuran rəssam kimi 

fəaliyyət göstərirdi, daşı taraşlamağı və qiymətli daşlarla işləməyi həmin 

sənətkarlardan öyrənirdi. Onlardan biri olan Kruşe ilə işləyəndə, indi Roden 

muzeyində saxlanılan Madam Kruşenin büstünü yaratmışdı. Digər sifarişlər isə bu 

dövrdə yalnız dekorativ layihələrə xidmət edirdi.  

Roden heç vaxt elə adam olmamışdı ki, başqalarına olan öz borcunu etiraf 

etməsin. Dekoratoiv layihələrlə işləyəndə heykəltəraş Konstant Simonla 

görüşündən o, qiymətli təcrübə qazana bilmişdi. Simon ona öyrətmişdi ki, 

yarpaqları səthdə düz qaydada uzandırma, bu vaxt onlar darıxdırıcı görünürlər. 

Onların kənarını döndər, bu vaxt məhz heykəl kimi görünəcəklər. Roden bu 

məsləhətə qulaq asdı və həmin təklifinə görə Simona minnətdar oldu. Məktəblərdə 

öyrənilməyən bir prinsipi də ona açmışdı ki, hərəkətin mahiyyət tarazlığını, 

bədənin planlarının sirrini müşahidə etsin. Həmin dərs ona bütün həyatı boyu öz 

təsirini göstərməmiş qalmadı.  

Ornament çəkən rəssam kimi o, Simonun emalatxanasında çox cüzi maaş 

alırdı. Uzun müddət peşimançılıq çəkirdi ki, bu işi görməyə məcburdur, lakiin həm 

də həmin vaxt barədə sevinc ruhunda düşünürdü, anlayırdı ki, insan sifətində olan 

kimi, ornamentdə də gözəlliyin bir çox mənbələri mövcuddur.  
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Roden heykəltəraş kimi işlədikcə anatomiyaya dərin maraq göstərirdi, bunu 

Roden muzeylərindəki çox saydakı anatomik eskizlər bir daha sübut edir. O, Tibb 

Məktəbində anatomiya kursu keçdi və anatomiyaya həsr olunmuş Dupuytren 

muzeyində təhsil aldı. O, Jerikonun və Delakruanın dramatik romantik ənənəsinin 

davamçısı idi. Onların hər ikisi qüdrətin aludəçisi idi, hərəkətdə olan heyvanlara 

onlar xüsüsi maraq göstərirdilər. Delakrua heyvanlar aləminin sirrlərinə valeh 

olmuşdu. Parisdə Tingilər bağında Roden də şirləri və pələngləri seyr edib 

öyrənirdi.  Heyvanlara belə diqqət, onların öyrənilməsi heç də onun uduzması 

deyildi. Yalnız bir təsadüfi işində o, 1882-ci ildə «Ağlayan şir» heykəlində heyvanı 

real şəkildə təsvir edən vaxt, onun məşuqələri bir-birinin üzərinə vəhşi heyvanlar 

quduzluğu ilə hücum edirdilər.  

XIX əsrin ortalarındakı fransız heykəltəraşlığının tarixi israrlı qaydada 

özünün imtahana çəkilməsini tələb edir. Rodenin erkən dövrlərində, 1850-ci və 

1860-cı illərdə heykəltəraşlıqda meyl olduqca mürəkkəb idi. Üslubun başlıca 

xarakteri eklektizmin geniş yayılması idi. Bunu mərkəzdən olan istiqamətin 

yoxluğu ilə əlaqələndirirdilər. Bir monarx kimi Lui-Filipp haqqında deyə bilərdilər 

ki, o, şəxsən rəssamlığa maraq göstərir və öz erasına fərdi möhürünü vurmuşdur. 

Digər tərəfdən, nə III Napoleon, nə də onun arvadı, imperatriça Yevgeniya 

dövrünün rəssamlığı ilə maraqlanmırdılar, onların zövqü XVIII əsrə – kral XVI 

Luinin dövrünə yönəlmişdi. Buna baxmayaraq, İkinci İmperiya bir mühüm 

heykəltəraşı – Jan Batist Karponu meydana gətirmişdi. O, rəssam olmaqla yanaşı, 

həm də heykəltəraş olsa da, bir portret rəssamı kimi, əlbəttə, böyük istedada malik 

idi. Bunu Paris Operasının arxitektoru Şarl Qarnyenin və digərlərinin büstlərində 

göstərə bilmişdi. Onun Paris operasının- Qrand Opera binasında qoyulan məşhur 

«Rəqs» əsəri Bakxanalia rəqsini təsvir etməklə, Karpo ruhunun nəzərə çarpan 

gözəl ifadəsini əks etdirirdi. Onun təsiri Rodenin portret büstlərində, həmçinin 

qadın və uşaq qruplarında aydın görünür. Karponun «Uqolino»sunun eskizinin bir 

nümunəsinin Rodenin kolleksiyasında olması da bunu sübut edir. 

Rodenin həyat xətti 1862-ci ildə bacısı Mariyanın faciəli şəraitdə ölməsi ilə 

pozuldu. Bu qız qardaşının dostuna vurulmuşdu. Həmin gənc qardaş və bacının hər 

ikisinin portretlərini çəkmişdi. Lakin qızın məhəbbəti cavabsız qaldıqda o, 

dünyadan üz döndərmyi qərara aldı və monastıra yollandı. Bədbəxtlikdən, yazıq 

qız peritonitdən öldü, öz sonuncu andını da içə bilmədi. Onun ölümü Rodenin 

könlünü dağıtdı, o da bacısı kimi dünyadan imtana edib, rahib olmaq istədi. 

Xoşbəxtlikdən, Ordenin Ali Atası və banisi gənc rahibin dindar olmadığını və 

əslində rəssam olduğunu qət etdikdən sonra, ona bağda rəsm çəkməyə və öz 

başının və büstünün heykəl təsvirini yaratmağa icazə verdi. Bunun nəticəsi 

Rodenin öz vəziyyətini dərk etməyə səbəb oldu və o, yenidən monastırı tərk edib, 

dünyəvi fəaliyyətə qayıtdı. Bunu qeyd etmək də maraqlıdır ki, «Cəhənnəm 

qapıları»nın və «Kale burgerləri»nin müəllifi olan heykəltəraş həyatın bu yadda 

qalan hissəsindən də bir rahib kimi keçməli oldu.  

O, bir sıra nəcib adamlarla – Aleksandr Düma və Teofil Qotye kimi 

yazıçılarla, Delakrua, Enqr və Karpo kimi rəssamlarla görüşüb tanış oldu. Onun 

şəxsi həyatında da dəyişiklik baş verdi.  
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1864-cü ildə Roden heç də tənhalıq həyata keçirməsə də, gənc dərzi qız olan 

Mari-Roza Byore ilə tanış oldu, qız ondan dörd yaş kiçik idi. Bu tanışlıqdan iki il 

sonra ona bir oğul – körpə Ogyüstü doğdu. Atası balaca uşaq ilə pis davranırdı. 

Roza isə özünün bütün qalan ömrü boyu Rodenin sədaqətli partnyoru, bir adamın 

da əlavə etdiyi kimi, qulu oldu. Bir dəfə özünün də dediyi kimi, xalqdan olan bu 

qadının ehtiraslı loyallığına belə sözlərlə cavab vermişdi: «Eh, heç nə! Mən heç nə 

istəmirəm. Mənim vəzifəm ona qayğı göstərməkdir və sona qədər mən bunu 

edəcəyəm». Bu qadın bütün ömrü boyu ona köməkçi oldu, cavan olanda ona 

modellik edirdi. Axırda, Rozanın ölümündan bir ay əvvəl onların uzun sürən 

ittifaqı nikahla qanuniləşdi. Bu qadın Roden üçün çox şey demək idi. Onlar çətin 

dövrləri birlikdə keçirmişdilər. O, daim bu qadını aldadırdı. Öz ölümünə dörd il 

qalmış, 1913-cü ildə Roden sevimli rəfiqəsinə yazırdı: «Bunu sənə deməliyəm ki, 

ağlım böyük Allahın mənə verdiyi bəxşişlə doludur, o vaxtdan ki, səni mənim 

yanıma qoymuşdur. Bu fikrimi sən öz alicənab ürəyində saxla».Rozanın «Miqnon» 

kimi erkən heykəltəraşlıq portreti coşğun ruhlu və canlı bir qadını təsvir edir.  
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“Mignon” 

Rodenin Roza ilə birgə yaşamağa başladığı ildə, bir fotoqraf onu İkinci 

İmperiyanın ən populyar heykəltəraşı olan Ernest Karrye-Bellyoz ilə tanış etdi. O, 

müstəsna dərəcədə uğur qazanmış adam idi. Roden onunla işləməyə başladı. Bu 

vaxt artıq Roden «heykəl düzəltmək üçün, demək olar ki, bir maşın» idi.  

Hər gün büstlər, ornamentlər, heykəllər, kiçik heykəllər, şamdan, kariatida 

yaratmaqdan, tunc işləri görməkdən heç də yorulmurdu. Tunc, mərmər, gips, 

alebastrla yanaşı, o, hər şeyi taraşlayırdı, nəqş edirdi, hər şeyə forma verirdi. 

Yalnız bu vaxt onun heykəltəraşlıq işinə olan marağı təzələndi və o, bu vaxt XVIII 

əsrin zövqünün canlanması, bərpa oulnması üçün mühüm bir şəxsiyyətə çevrildi. 

O, eranın bir sıra mühüm şəxsiyyətləri olan III Napoleonun, Delakruanın portret 

büstləri ilə qalereyanı təchiz edirdi. Roden Bartlettə demişdi ki, «Mən Bellyozun 

yanına getməkdə çox xoşbəxtəm, çünki o, məni ornament düzəldəndən fiqurlar 
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düzəldənə çevirdi.» Digər bir vaxtda o, qeyd etmişdi ki, «Karrye-Bellyoz öz 

qanında XVIII əsrin gözəlliyindən nəyəsə malikdir».  

Baxmayaraq ki, Roden Bellyoz üçün pis heykəllər düzəldirdi, bununla 

yanaşı, daim fiqurların kompoziyası barədə düşünürdü və bu, sonralar ona kömək 

göstərməmiş qalmadı. Bellyoz isə yeri düşdükcə onu tərifləyirdi, həm də nadir 

hallarda olsa da, hətta onu tənqid edirdi. Roden bilirdi ki, onun işləri Bellyozun 

xoşuna gəlir. Buna baxmayaraq o, Rodenin maaşını artırmırdı.  

1875-ci ildə 35 yaşlı Roden özünün şəxsi ifadə üslubuna başladı. Bu 

dekorativ tunc heykəlləri tökmək üçün lazım idi. Onun çox saydakı erkən 

əsərlərinin ayrı-ayrı hissələrindəki üslubuna XVIII əsrin təsiri açıqca hiss olunur. 

1876-cı ildə yaratdığı «Kupid», Piqal üslubundakı «Qəfəslə olan uşaq» əsərinin 

əks-sədasını yada salır. Özünün sonrakı «Minotavr» əsərindəki fiqurlarla o, 

keçmişin sənətkarlarının yaratdıqları nümunələrdən istifadə edir. O, sonrakı 

dövrlərdə öz dostu və hamisinin evinin üzgüçülük hovuzu üçün XVIII əsr fransız 

heykəltəraşlığının nümunəsindən istifadə edərək, çimən qadınların müxtəlif 

fiqurlarını hazırlamışdı.  

Roden hansısa bir anda spesifik və müstəsna bir üslubun yaranması fikri ilə 

razılaşmırdı, onun rəyinə görə, problemlərin həlli hökmən öz yolunu tapır. 1864-cü 

ildən Roden öz karyerasına başladı və yaradıcılığı ilə öz mülahizəsinin düzgün 

olduğunu sübut etməyə çalışdı. Lakin onun əsərləri özünə çətinliklə yol tapırdı. O, 

«Qırılmış burunlu adam» əsərini Salona göndərdi. Lakin rədd cavabı aldı. Həmin 

ilk illərdə o, müxtəlif üslublar nümayiş etdirdi, onun antik dövrün və XVIII əsrin 

sənətinə sevgisi həmin əsərlərdə aydın hiss olunurdu.  

Onun yaşayış şəraiti çətin idi, ancaq o, həyatı sevən və ruhdan düşməyən bir 

adam idi. Öz əsərləri barədə gənc rəssamların karyeralarının astanasında deyirdi ki, 

«Mən əsərlərimdə heç vaxt kədərli olmuram. Mən daim onlardan həzz alıram. 

Mənim sevgim nəhəng ölçülüdür. Mən daim öyrənirəm. Öyrənmək onların 

hamısını öz ağuşuna alır. Mənim işlərimi görənlər, onların pis olduğunu deyirdilər. 

Məni həvəsləndirən bir sözü heç vaxt eşitmirdim. Dükan pəncərəsinə qoyduğum 

terrakotadan olan kiçik baş və fiqurlar heç vaxt satılmırdı. Dünya çox uzağa 

getdikcə, mən ondan qapalı bir vəziyyətdə qalırdım və ya bilmirdim ki, o, mənim 

üçün faydalı ola bilər. Mən Salona gedir və orada aparıcı heykəltəraşların 

əsərlərinə valeh ourdum… Düşünürdüm ki, onlara bərabər olmağa heç vax qadir 

olmaram. Bütün belə vaxtlarda mən təbiətdən öyrənib işləyirdim. Lakin əllərimi 

onlarınkı kimi yaxşı edə bilmirdim və başa düşə bilmirdim ki, bu niyə belədir… 

Təbiətdən nəyisə nəqş etməyi bilmirdim. Mənim düşüncəm yalnız öz modelimi 

kopiyalamaq idi. Həmin günlərdə  Luvrda valeh olduğum tabloların evdə 

kopiyalarını işləyirdim. Yaddaşım yaxşı olduğuna görə studiyada hazırladığım 

işlərin çoxu əvvəllər yaratdıqlarımın hər birindən yaxşı idi: Az qaydada laqeyd 

olurdum, o işlərdən bəziləri qalmalı idi. Mən minlərlə frank pul verərdim ki, həmin 

fiqurlardan bəzilərinə malik olum. O vaxtdan mən yaxşı dostlarımın qədrini, 

qiymətini bilməyə başladım, lakin əgər onlardan hətta birinə o vaxt malik 

olsaydım, bu mənim üçün dünyaya bərabər ola bilərdi. Onda mən bilmirdim ki, 
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mənim işim hansısa bir dəyərə malikdir». Bu etiraf onun böyüklüyünə, dahiliyinə 

sübutdur. Axı dahilər bəzən özlərinə tənqidi yanaşmağı da bacarırlar.  

Sonrakı rəy bəlkə də Rodenin erkən işləri barədəki düşüncələri ilə 

bütünlüklə razılaşmaya bilər, çünki kifayət qədər maddi dəlil qalmamışdır ki, 

onları mühakimə etmək mümkün olsun. Təravətə malik olan bəzi ilkin sənət 

əsərləri sonrakı illərin kamil kompozisiyalarında yoxa çıxsa da, onun qədəm 

qoydugu improvizasiya yollarında bütünlüklə itmədi. İndiyədək daha mühüm olan 

odur ki, «Qırılmış burunlu adam» əsərində o, elə formanı nəzərdə tutur ki, onda 

heykəltəraşın dühası daha çox cəzbedici təsəlli tapır. Ruhi məna nüanslarına təslim 

olmaqda isə effektlər lap əvvəldən müəyyən dərəcədə şansa bolrcludur. Roden heç 

vaxt bu dərsi unutmadı və zaman-zaman onun xarakterindən gələn və özünün 

nəzərdə tutduğu səmərəlilik naminə, o, formanın fırlanmasından və ya 

hərəkətindən istifadə edirdi. Onun karyerası çox hallarda itirilmiş günahsızlıqdan 

bir yol, bir xilas axtarışı idi.  

 

 

Cəmiyyətlə əlaqədar problemlər və kəşflərə sönməyən həvəs 

 

Fransa-Prussiya müharibəsinin başlanması İkinci imperiyanın sonunu 

yetişdirdi. III Napoleonun Prussiya kralına ehtirama məhəl qoymayan məktubu 

kansler Otto fon Bismark tərəfindən ustalıqla müharibənin başlanması üçün 

istifadə edildi. Məktubun alman mətbuatında dərc edilməsi fransızları təhqir 

etdiyinə cörə, Bismarkın gözlədiyi kimi, fransızlar bundan hirslənib 15 iyul 1870 –

ci ildə Prussiyaya myharibə elan etdilər. Prussiya ordusu Fransa ərazisinin 

içərilərinə girdi və əlli gündən də az müddətdə, sentyabrın 2- də Sedanda bütün 

fransız ordusunun və imperator III Napoleonun əsir düşməsi ilə fransızların 

məğlubiyyətinə və İkinci İmperiyanın məhvinə səbəb oldu. Müharibə digər 

həmvətənliləri kimi Rodenin həyatına da təbii olaraq öz zərbəsini vurdu. O, Milli 

Qvardiyanın 158-ci alayında xidmət edirdi. Alayın iki zabitinin terrakotadan 

büstlərini hazırladı. Lakin uzağı görə bilmədiyinə görə onu hərbi xidmətdən azad 

etdilər. 

Müharibə 1871-ci ildə Frankfurt sülh müqaviləsi ilə başa çatdıqdan sonra 

Rodeni Brüsselə öz köhnə ustası Karrye-Bellyozun yanına çağırdılar. Bütövlükdə 

o, Belçikada ömrünün altı illik bir müddətini keçirməli oldu. Əvvəlki dövrdə o, çox 

həyəcanlı günlər yaşadı, çünki o, Rozanı və kiçik oğlunu Parisdə qoyub, onları tərk 

etməyə məcbur olmuşdu.  

Roza Paris Kommunası bədbəxtliklərinin şahidi oldu. Bu vaxt Rodenin öz 

rəfiqəsinə olan ehtiraslı məktublarından görünür. Məsələn, bir məktubunda yazırdı: 

«Mən səni bütün ürəyimlə sevirəm».  

Onun Brüsseldəki işi Karrye-Bellyoza assistentlik etmək idi, o, bu paytaxt 

şəhərindəki Kommersiya Birjası binasının fasadı üçün bir sıra dekorativ bəzəklər 

düzəltmək sifarişini almışdı. Rodendən əlavə bu işin icra komandasına üç belçikalı 

da daxil idi. Gündüz işindən sonra o, axşamlarını kiçik ölçülü tunc qruplar 

düzəltməyə həsr edirdi, hamisi isə onları öz məhsulları kimi satırdı. 
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Rodenin istedadı o qədər böyük idi ki, ona özünün bütün vaxtını başqa daha 

nə iləsə məşğul olmağa sərf etməyə imkan verirdi. Bu kiçik tunc əsərlərin Karrye-

Bellyozun öz adı altında satması hamisi ilə onun sözləşməsinə gətirib çıxardı. 

Rozaya yazdığı məktubda da şikayətlənirdi: «İndi mən səpinə malik deyiləm. 

Buradakı bir kimyaçı və öz kolleqalarımdan biri mənə kömək etdilər. Onlarsız mən 

nə olacağını təsəvvür edə bilməzdim. Mən səndən xahiş edirəm ki, yazdığım 

məktubu mənim şalvarıma girov qoyasan. Belə bir asan yolla pul qazanmaq 

olardı».  

Kommunanın məğlubiyyətindən sonra Karrye-Bellyozun Parisə qayıtması 

ilə Rodenin fərdi vəziyyəti yaxşılaşdı. O, bir belçikalı ilə birlikdə studiya açdı və 

bir il sonra, 1873-cü ilin fevralında hər iki heykəltaraş on iki illiyə kontrakt 

imzaladılar. Bu müqavilənin şərtlərinə görə hər biri öz əsərlərini öz doğma 

ölkələrinə çatdırmaq üçün imzalayacaqdı. Bu müqavilə 1877-ci ilin avqustuna 

qədər quvvədə qaldı. Müqavilənin vaxtından əvvəl öz qüvvəsini itirməsinin səbəbi, 

belçikalılar üçün Rodenin yaratdığı sənət əsərlərinin partnyoru Jozef van Rasburq 

tərəfindən imzalanması oldu, çünki bu, razılaşdırılmış şərtin pozulması idi.  

Bu dövrdə o, Antverpen şəhərində burqomistirə qoyulacaq heykəl də daxil 

olmaqla, başqa işlərini başa çatdırdı. Həmin sifarişi varlı gəmi sahibi vermişdi, 

onun özü də həvəskar heykəltəraş idi. Abidə Roden və van Rasburq tərəfindən 

yaradılsa da, ona Roden öz imzasını qoymuşdu. Abidənin üslub xarakterini təhlil 

edən bir məqalədə onun Mikelancelonun yaradıcılığı ilə əlaqəsinin olduğu 

göstərilirdi və Kanzas-Siti şəhərinin Nelson qalereyası üçün düzəldilmiş bir 

oturmuş adam heykəlinin mumdan olan eskizi də həmçinin oxşar müşahidəyə 

məruz qalmışdı. Həmin əsər əvvəlcədən «Mütəfəkkir» heykəlinin eskizi kimi 

nəzərdə tutulmuşdu və çox güman ki, abidə üçün hazırlıq işi idi. Rodenin özü də 

Mikelancelonun əsərinə öz yaratdığının oxşarlığından «heyrətə gəlmişdi», 

baxmayaraq ki, açıq şəkildə bəyan edirdi ki, heç də onu «ağlında tutmamışdı».  

Ümumiyyətlə, Rodenin həmin dövrdəki heykəltəraşlığı Böyük Üslubda olan 

tipik qarışıqlıqdan ibarət idi və onlar çox saydakı Avropa binalarında həmin vaxt 

tapılan dekorasiyalar ilə paralellik təşkil edə bilərdi. Onlar həmçinin fransız 

ənənəsində idilər.  

1872-ci ildən onun vəziyyəti xeyli yaxşılaşdığından Rozanı Brüsselə 

gəlməyə dəvət etdi və onlar bu şəhərdə bir yerdə yaşamağa başladılar. Onların 

birgə xoşbəxtliklərindən biri sayılan həmin dövr ərzində Roden yenidən 

rəngkarlıqla məşğul olmağa başladı. O, muzeydəki köhnə ustaların, xüsusən də 

məşhur flamand rəssamı Paul Rubensin əsərlərindən öz yaddaşına uyğun olaraq bir 

sıra kopiyalar çəkdi və ən azı iyirmi dörddən ibarət peyzaj seriyasını yaratdı. Bu 

əsərlərdə təbiətin öyrənilməsi Kamill Koro və Barbizon ustalarının üslublarına 

yaxın idi. Bu onun Roza ilə birlikdə Suaqne meşəsində gəzintilərinin nəticəsi idi.  

Bu ekskursiyaları Avstriya şairi Rayner Mariya Rilke gözəl təsvir edir: 

«Suaqnenin böyük fıstıq ağacları, uzun, gözəl yollar, onlardan başlayıb, 

düzənliklərdən əsənə qovuşan  külək, yaxşı kiçik mehmanxanalardakı onlar üçün 

bayrama çevrilən istirahət və qida, çünki onların hamısı olduqca sadə idi (əsasın, 

şəraba batırılan çörəkdən ibarət idi, «bir batırma» idi), bu, onun təəssürat 
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dünyasının uzunluğu üçün kifayət idi, bunun içərisinə hər bir hadisə mələyin 

müşayət etdiyi kimi daxil olurdu; çünki hər bir şeyin arxasında o, müəyyən şöhrət 

qanadlarını tanıyırdı».  

Rodenin fərdi dühası bu illər ərzində Brüsseldə çiçəklənməyə başladı, bu 

vaxt o, iri ölçülü sifarişləri yerinə yetirməklə təkcə istedadının çoxtərəfliliyini 

göstərmirdi, həm də bir sıra kiçik dekorativ sənət əsərləri yaradırdı. Bunlara 

«İksellin idilliyası», «Kupid», «Bulaq» heykəlləri və iki - «Dosia» və «Suzon» 

büstləri daxil idi.  

Roden 1841-ci ildəki Rozaya məktublarında qeyd edir ki, o, yoxsulluğuna və 

borclarına baxmayaraq, öz fərdi layihələrini davam etdirməyə, hətta Parisdə 

assistent işləyəndə də vaxt tapırdı, öz mərmərlərindən bəzi heykəlləri nəqş 

etməyini başa çatdırırdı.  

Lakin onun sənət əsərlərini heç kəs satın almırdı. Üç il sonra belə Paris 

Salonunda onların vəziyyəti yaxşılaşmamışdı.  

Buna baxmayaraq o, müəyyən vaxtını səfərə sərf etmək üçün pul qazandı və 

1875-ci ildə İtaliyaya yollandı. Azacıq təxəyyül gənc rəssamdan özünün bu ilk əsl 

bayramından sevinclə istifadə etməyi tələb edirdi və ona imkan verirdi ki, 

müəyyən ölkələrə səfər edə bilsin. Onun səfəri Reyms yolu ilə gedirdi və Mon 

Sanidə Alp dağlarından keçirdi. O, Turində, Genuyada və Pizada dayandı. Apennin 

dağları boyu gəzdi, Florensiyada və Romada bir müddət qaldı. Onun buradakı şən 

əhval-ruhiyyəsini Rozaya yazdığı məktublardan görmək olar. O yazırdı: «İndi 

yaxşı yeyirəm və sənin sağlığına kifayət qədər çox içirəm». Başqa bir məktubunda 

isə yazırdı: «Genuyada axşamları eskizlər çəkməklə məşğul oluram». Sonra isə o, 

Neapola və Venetsiyaya səfər etdi.  

Rodenin İtaliya, xüsusən də Florensiya barədə təəssüratı mahiyyətcə onun 

həmin epoxanın adamı olduğunu göstərirdi. Onun italyan heykəltəraşlığına verdiyi 

qiymət vacib bir anda öz ölsüçünü aldı, bundan bir qədər sonra Ceykob Burxardtın 

məşhur «Tsistseron»u və onun daha çox bəyəndiyi «Renessans sivilizasiyası» nəşr 

olundu. Roden Avropa mədəniyyətinə olan özünün xüsusi meyli üçün həm də yeni 

bir addım atdı.  

Roden İtaliyada olanda, bu təbii bir haldır ki, o, gənc bir adam idi. O, 

heykəltəraşlığın bütün növlərinə tamaşa edirdi və bu özünü onun əsərlərində açıb 

göstərirdi. Lakin ona ən çox təsir göstərən, əlbəttə ki, Mikelancelo idi. Rozaya bir 

məktubunda o, qeyd edir ki, «Florensiyaya gəlib çıxan anda mən Mikel Ancelonu 

öyrənməyə başladım və inanıram ki. bu böyük magikan özünün bəzi sirrlərini 

mənə açmaq istəyir. Şagirdlərindən heç biri və ya müəllimləri onun etdiklərini edə 

bilməzdilər və mən bunu anlaya bilmirəm. Onun əsl şagirdlərinin əsərlərini təhlil 

etdim. Sirr onunku idi və yalnız onunku idi. Axşam otağımda eskizlər çəkdim, 

onun əsərlərini deyil, onun texnikasını başa düşmək qaydasında təxəyyul 

etdiklərim və dəqiqləşdirdiyim fiqurların eskizlərini yaratdım. Yaxşı tərzdə 

düşünürəm ki, müvəffəqiyyət qazanmışam və inanıram ki, onlar elə bir keyfiyyətə 

malikdirlər, bəziləri hətta adsız da olsa. Bu adı isə təkcə o, özü verə bilərdi». 

Rodenin Mikelancelonu öyrənməsi müşahidə üslubunu inkişaf etdirmək 

üçün vacib idi və həmin dövrdə onun sənətində dəyişiklik əmələ gəldi. Həqiqətən 
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də, çox sonralar o, qeyd edirdi ki, «Mikel Ancelo məni akademik metodlardan azad 

etdi. Mənim (Enqr məktəbində) öyrəndiklərimin diametral əksinə olaraq mənə 

(müşahidə yolu ilə) qaydaları öyrətdi, o, mənə sərbəstlik verdi… Ən qüdrətli əli ilə 

o, məndən yapışdı və bir məktəbdən digərinə körpü ilə keçməkdə mənə kömək 

etdi».  

Onun Mikelanceloya münasibətdəki reaksiyalarında verilən qiymətə bənzər 

digər çox tərifli sözlərini Bartlett onun öz sözlərindən sitat gətirir: «Mediçi 

sərdabələrinə baxarkən, onlar mənə nə vaxtsa gördüyüm hər şeydən dah dərin təsir 

bağışladı. Təəssürat məsələsini mən sadə başa düşürəm. Çünki Mikel Ancelo necə 

böyükdürsə, modelləşdirilmədə isə antik heykəllərlə müqayisədə zəifdir. Onun 

əsərlərini ona görə sevirəm ki, onlar yaşayır və mən istədiyimi onlarda tapa 

bilərəm. Bu fiqurlara uzun müddət və yaxşı baxdıqdan sonra mən oteldəki öz 

otağıma qayıdır və eskizlər düzəltməyə başlayırdım ki, kompozisiya yaratmaq 

bacarığının dərinliyini və ondan aldığım təəssüratı öz üzərimdə sınayım. 

Anlayırdım ki, Mikel Ancelonu kopiyalamasam, mən öz dənizçimə bənzər heç nə 

edə bilmərəm. Sonsuz qaydada, həm də daim eyni nəticə ilə eskizlər düzəldirdim. 

Romaya, Neapola, Sienaya və Venetsiyaya səfərlərim ərzində mən Mikel 

Ancelonun kompozisiyalarındakı əsaslandığı prinsipləri kəşf etmək ümidi ilə bu 

kompozisiyalardakı fiqurları çəkməkdə davam edirdim. Həm də eyni vaxtda mənə 

bir ideya hakim kəsilirdi ki, bu prinsiplər onun üçün orijinal deyildir, onun sələfləri 

tərəfindən edilən kəşflərin nəticəsidir. Mən həmmçinin onun həmin prinsiplərə 

şüurlu qaydada yanaşmasına, onun kamil rəssam olmasına və çox şeylərin adamı 

olmasına şübhə edirdim. Mənə belə gəlirdi ki, o, bir başa təbiətdən aldığı 

təəssüratla çox az qaydada işləmişdir: hər vaxt və daim yenidən yaratdığı bir fiqura 

və ya tipə malikdir, o, bütün fiqurları Donatellodan götürmüşdür. Bununla yanaşı, 

qolun biləyinə və ayağa müəyyən hərəkət verməkdən, axırıncı tam olaraq ümumi 

hal şəklindədir, istifadə etmişdir. Mən düşünürəm ki, Mikel Ancelo sadəcə bunları 

tamamlamışdır, hərəkətə və ümumi sxemdə kompozisiyanın natural prinsiplərində 

olan bədənlərin təsviri isə ondan əvvəl olanlar tərəfindən kəşf edilmişdir».  

Roden ilə Mikelancelo arasındakı əlaqələr xüsusi tədqiqat mövzusu 

olmuşdur, çünki onların əlaqələri barədəki müşahidələr mübahisəlidir. 

Mikelancelonun Rodenə verdiyi dərsdən görünür ki, fransız öz etiraf 

etdiklərindəkilərə dah çox əməl edirdi, özü üçün yeni sensasiya və texniki imkanlar 

aləmini açmışdı. Həm də onların əlaqələri Rodenin öz sənəti üçün başlıca 

problemlərdən birinə çevrilmişdi. Öz sələflərinin nümunələrindən nəsə dəstək 

çıxarmaq bacarığına qadir olmaqla yanaşı, eyni vaxtda onun qarşısında həm də 

plagiatlıq tələsindən yayınmaq vəzifəsi dururdu. Rodenin dövründə rəssam hansısa 

orijinallığın yoxluğu şübhəsinin qorxusundan uzaqlaşa bilmirdi və həm də öz 

sələflərinə əsaslanmaqda da heç bir utanc yeri yox idi. Eyni simvola malik olma 

rəssam üçün əsl qayda idi. Bu yolla o, keçmişinə, geriyə baxa bilirdi, axı böyük 

ustalara həm bir rəqib kimi, həm də bir ilham mənbəyi kimi yanaşılırdı. Bunda heç 

bir müstəsna hal yox idi ki, Roden də məhz Mikelanceloya tərəf döndü.  

Roden ənənənin sonunda gəldi – bu, qəhrəmanlıq üslubu idi, - bu vaxt 

xüsusi monumental heykəltəraşlığa münasibətlərdə fərdi baxış meydana çıxdı, 
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ənənəyə bağlılıq isə artıq dərəcədə çətin bir iş idi. O, Böyük Üslubda öz əsərlərini 

nümayiş etdirirdi, lakin XIX əsrin sonunda, onun belə üzə çıxması, həm mənəvi, 

həm də sənət dəyəri baxımından atəşə tutulurdu, dövrün sənət intellektləri 

tərəfindən söyülürdü. Onların hücumları, obrazını Rodenin qəbul etdiyi cəmiyyətin 

dağılması zamanında uğur qazanırdı. O, ənənəçi - mühafizəkar idi. Rodenin 

Mikelancelo kimi rəssamlara məhəbbəti yaxınlığa və dövr ərzində haqq qazanmış 

inama əsaslanırdı. Bununla o, köməyin effektiv mənbəyini təklif edirdi, axı bu heç 

də köhnə dəbdə olmaq deyildi.  

Mikelancelo, bədəni öz sənətinin mərkəzində qoyurdu, onun tablolarında bu 

heç də heykəllərində olduğundan az deyildi və o, pafos və patetik jest ustası idi. 

Mikelancelo əsərlərində bədən emosiyalarına və emosiyaların fiziki 

manipulyasiyası mənalarına üstünlük verirdi. Əsərin tamamlanmasına çatmaq 

üçün, o, insan əndamını demək olar ki, öz sərhədinə qədər fırladırdı və ardıcılları 

da onun üslubundakı bu izafililiklərdən istifadə edirdilər.  

Roden Mikelanceloya digər bir cəhətə görə də valeh olmuşdu. Bu ustanın 

sənətində o, kişi və qadının qəribə, həm də əzab verici bir qarışığını tapmışdı. 

Roden cazibənin eyni növünü sınaqdan keçirdi və «Cəhənnəm qapıları»nda və 

«Şəhvətin başı»nda insan məxluqunda bu komponentlərin imicini təqdim etməyə 

cəhd etdi.  

Bəzi hallarda buna işarə edirlər ki, o, homoseksual meylə malik idi və onun 

kişi bədəni əzələlərinə marağı temperamentinin gərginliyini əks etdirir. Axı 

Rodenin sitayiş etdiyi dahi Mikelancelonun da bu xüsusiyyətin daşıyıcısı olduğu 

güman edilir. Onun ailəsi yox idi, uzun ömründə təkcə bir şairəyə -Vittoriya 

Kolonnaya vurulmuşdu, bu münasibət isə platonik məhəbbətdən heç də uzağa 

getmımişdi. 

Brüsseldəki 1877-ci ildəki sərgiyə Roden gipsdə yaratdığı «Məğlub olmuş 

adam» heykəlini göndərdi, bu, yeddi il əvvəlki müharibədə Fransanın Prussiya 

tərəfindən məğlub edilməsinə işarə idi. Bir Belçika qəzetinin tənqidçisi yazırdı ki, 

«Bu əsər orada diqqətdən kənarda qalmadı, özü də təkcə qəribəliliyinə görə deyil, 

həm də qiymətli və nadir keyfiyyət olan həyatilik cəhətinə görə diqqəti cəlb etdi… 

Belə görünür ki, heykltəraş bizə insanı, özünü intihar etmək istədiyi anda təqdim 

etmək istəyir».  

Hər halda Rodenin sonralar «Bürünc epoxası» adını daşıyan bu əsəri 

diqqətsiz qalmadı. O, müharibənin çətinliyini simvolizə etməyə cəhd etdi. Lakin 

əgər Roden üsluba azacıq qayğı göstərsəydi, o, öz modelinin həyatının canlı 

perpodüksiyasında hər şeyi düzəldə bilərdi. Bu nöqteyi-nəzərdən onun əsəri çox 

maraqlı olardı və o, özünə qarşı tənqidlərdən asanlıqla yuxarı qalxa bilərdi.  

«Bürünc epoxası» həyat illyüziyasını nəzərdə tutan kişi bədəni idi, özü də 

tamamlanmamış şəkildə idi. Axı tamamlamanın özü heç də onun müstəsna 

məqsədinə daxil deyildi.  

1877-ci ildə yaratdığı məşhur «Addımlayan adam» heykəlində isə bədən 

hansısa bir vəziyyətdə donmuş adam kimi deyil, həqiqətən hərəkətdə olan kimi 

göstərilmişdi. Məqsəd ifadə xarakterini yüksəltmək idi. Bunda təhrif olunma 
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effektinə ehtiyac meydana çıxır. Sonra Parisin Kiçik Sarayında nümayiş etdirilən 

«Bədən» və xeyli sonra isə «Bir qulaqlı adam» heykəlləri tuncdan töküldü.  

Onun ilhamının güman edilən mənbəyi antik sənət və ya çox hallarda qədim 

heykəllərin qalıqları, bir də Mikelancelo idi. Burada estetik, mənəvi və metafizik 

izahatlar mövcud idi. Mikelanceloya maraq sənət əsərinin tamamlanması ilə deyil, 

problemin özü ilə izah olunurdu. Rodenllə Mikelancelo arasındakı bir fərq də 

müşahidə oluna bilərdi. Rodenin «Cəhənnəm qapıları» uğrunda mübarizəsi (bu, 

onun başlıca niyyətlərinin başlıca bəyanatı idi) - bunda vurğulanırdı ki, layihəni o, 

bütün imkanlarını səsləndirəməyənə qədər tərk etməyə dözə bilməzdi. Burada bir 

element sonuncu bəyanata hələ də müqavimət göstərirdi. O, işi başa çatdırmağın 

ona görə əleyhinə idi ki, sonda o, özünü heç də arzı etdiyi kimi tam ifadə edə 

bilmirdi. Digər tərəfdən, Pol Sezann həmçinin öz yağlı boyalarla çəkilmiş 

tablolarında ideyanı «bitməmiş şəkildə» bitirirdi və bunu akvarellə çəkdiyi 

rəsmlərdə də təkrar edirdi.  

Heykəltəraşlıq üçün XX əsrin zövqü eskizlərə bağlı idi, onlar rəssamların 

ideyalarını anlamaq imkanı yaradırdı, əslində onların başlanğıcı idi. Bu ardıcıl 

olaraq Rodenlə də baş verirdi.  

Roden Mikelanceloda məhz bütün dövrlərin ən gözəl rəssamlarından biri ilə 

üz-üzə gəldi, onun ideyaları son formaya nail olmaqda ardıcıl olaraq uğursuzluğa 

uğrayırdı. Həm də nəticələr silinmirdi, çünki onlar fraqmentlərdən başqa bir şey 

deyildi. Əksinə, onların vəziyyətini düşündükdə bu fraqmentlər də adamı 

sevindirirdi. Roden belə bir fikrə gəlirdi ki, müdrik adam rəssamın başlıca 

tamamlanmış işlərini sevən və onlara valeh olan vaxt, bu əsərlərin təxəyyülü 

hərəkətə gətirən fraqmentlərini də qiymətləndirə bilər. Heykəltəraş özu hiss etdiyi 

kimi deyirdi ki, «gözəl əsərin qalan qırığı elə bir şeydir ki, o gözəl əsərin özündən 

daha gözəldir». Fraqment təsəvvür etməyə və şadlanmağa imkar verir. Seyr edən 

adam güman edir ki, yaradıcı aktın özündə iştirak edir, rəssamın niyyətlərinin 

tamamlanması qaydasında öz təxəyyülünə arxalanır. Müəyyən fraqmentlər bizi əsir 

etməkdə nəhəng gücə malik olur.  

Roden öz fraqmentlərində də digər başlıca bir obyektivliyə nail oldu, bunlar 

«Addımlayan adam»da və «Bədən»də də görünür. Rilke çox düzgün olaraq 

müşahidə etmişdi ki, «Bu elə bir nöqtə idi ki, Roden öz sənətinin fundamental 

elementini kəşf etmişdi. Onun sənəti hansısa böyük ideyaya əsaslanmırdı, nəsə 

kiçik şeylərin icadı qaydasındakı həllinə, nailiyyət əldə etməyin nəsə bir 

bacarığına, texniki məsələsinə arxalanırdı. Burada onda heç bir təkəbbür yoxdur. 

O, özünü, müşahidə, hökm və mühakimə edə bildiyi gözəlliyin mühüm və çətin 

aspektinə həsr edir. Digər, daha böyük gözəllik onun üçün hər şey hazır olanda 

gəlməlidir, necə ki, heyvanlar gecə öz hökmranlığına başlayanda və meşə tanış 

olmayan vəhşilərdən azad olanda su içməyə gəlirlər».  

Roden cavan olanda modelyer kimi də fəaliyyət göstərmişdi. O, öz ustaları 

üçün heç də mərmər üzərində işləməyə keçməklə razılaşmırdı, gil model də daş və 

ya mərmər kimi eyni dərəcədə heykəltəraşı valeh edirdi, axı axırıncıları pulla 

almağa qadir olmaq lazım idi. O vaxtlar bütün reproduksiyalar tabelikdə olan 

sənətkarlar tərəfindən yaradılırdı.  



122 

 

Rodenin yaşlı vaxtında necə işləməsi gənc Avstriya yazıçısı Stefan Tsveyqi 

heyran etmişdi. Nahardan sonra onlar birgə studiyaya yollandılar. Bu iri bir otaq 

idi. Orda onun əsərlərinin dəqiq kopiyaları var idi, ancaq onların arasında həm də 

qiymətli olan kiçik studiyalar var idi - əl, qol, at yalı, qadın qulağı, əsasən yalnız 

gil modellər. Tsveyq bu sakinlərin çoxunu yaxşı xatırlayırdı, onları Roden özünün 

təcrübə aparmaq niyyəti ilə düzəltmişdi və onların haqqında saatlarla danışa 

bilərdi. O, yazıçının gözü qabağında qadın heykəli yaradırdı, bu qadın elə bil ki, 

canlı, nəfəs alan məxluq idi. O, güzgüdə heykələ baxdı, başa düşülməyən səslər 

tələffüz edirdi, işinə dəyişikliklər və düzəlişlər edirdi. Rodenin gözləri qəribə işıqla 

parlayırdı, o, elə bil ki, daha da böyüyür və cavanlaşırdı. O, bütün ehtirası və ağır 

bədəninin var gücü ilə işləyir, işləyir, işləyirdi. O, heç nə eşitmirdi. Yanında 

dayanan gənc oğlanı da, elə bil ki, görmürdü. Bu oğlan isə ağzını belə açmadan 

dayanmışdı, ürəyi boğazında idi, çox sevinirdi ki, ona bu unikal ustanı işləyən vaxt 

görməyə icazə verilmişdir.  

Tsveyq yazır ki, o, məni bütünlüklə unutmuşdu, mən onun üçün mövcud 

deyildim. Təkcə heykəl, parça örtüyü ilə gizlədilmiş qadın heykəli var idi. O, 

örtüyü götürdükdə yazıçı  təəccübündən «heyrətamiz» ifadəsini işlətdi. Hətta 

ildırım zərbəsi də Rodeni bu işdən ayıra bilməzdi. Onun hərəkətləri ağırlaşırdı, o, 

demək olar ki, hirsli idi. Elə bil ki, onun üzərinə vəhşiliyin və ya sərxoşluğun bir 

növü hücum etmişdi. O, getdikcə daha yeyin işləyirdi. Bu vaxt onun əli tərəddüd 

edənə çevrildi. Elə görünürdü ki, o, hər şeyi etmişdir və daha nəsə etmək üçün heç 

nə qalmamışdır. Dəyişiklik etmədən bir, Iki, üç dəfə geri addımladı. Sonra o, nəsə 

dodağının altında mızıldandı. Heykəlin çiyinlərinin üstünə bir sevimli qadın kimi 

şal sərdi. Dərindən nəfəs aldı və dincəldi. Onun bədəni yenidən elə bil ki, ağırlaşdı. 

Alov söndü. Yenidən ev paltarını geyinib, getmək üçün qapıya tərəf döndü. Tsveyq 

yazır ki, “həmin vaxt özünə müstəsna diqqət hesabına o, məni bütünlüklə 

unutmuşdu. O, artıq yaddan çıxarmışdı ki, bu gənc oğlanı özü studiyaya 

gətirmişdir ki, ona öz işini göstərsin. Ona görə də heykəl kimi hərəkətsiz 

dayanmışdı. Bu vaxt mən bütün böyük sənətin əbədi sirrini, gözləri, özünü bəyan 

edən öləri nailiyyətin hər bir nişanəsini gördüm… Mən, bütün ömrüm üçün bəzi 

şeyləri öyrəndim».  

Roden özünün «Düşüncələr»ində antik dünyaya valeh olduğunu açıb 

göstərir. Böyük heykəltəraş Bernininin təsiri Fransada o dərəcədə hiss olunmurdu, 

ancaq başqalarının vasitəsilə Rodenə də öz təsirini göstərdi. Onun Berniniyə 

aludəçiliyi başa düşülən idi, çünki az sayda rəssam onun getdiyi yolla öz nəslinin 

sərhədlərində antik sənəti izah etmək dühasına malik ola bilərdi. Roden də 

həmçinin yaşadığı era üçün eyni işi görmək yollarını axtarırdı.  

1870-ci illərdə Rodenin qalib gəlmək bacarığı Londonda keçirilən müsabiqə 

üçün işləməyə başlayanda aşkar oldu. İngiltərənin paytaxtında böyük şair lord Corc 

Bayronun şərəfinə heykəl ucaltmaq üçün müsabiqə elan olunmuşdu. 1875-ci ildə 

Böyük Britaniyanın baş naziri Bencamin Dizraelinin sədrliyi altında böyük və 

nüfuzlu komitə yaradılmışdı, buna Metyu Arnold, Lonqfello və Tennison kimi 

yazıçılar daxil idi. Abidə üçün ilk müsabiqə 1876-cı ilin noyabrında Cənubi 

Kensiqton (indiki Viktoriya və Albert) muzeyində keçirilirdi. Ancaq qərarı alındı 
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ki, “müsabiqəyə göndərilən heç bir əsər komitənin tələblərinə bütünlüklə cavab 

vermir». Həmin vaxt bir cəhət kimi o da qeyd olunurdu ki, burada «ingilis 

heykəltəraşlarından heç bir namizəd və ya Royal Akademiyanın hansısa bir üzvü 

yox idi. Fransa heykəltəraşlarından burada az adam və ya heç kəs yox idi - Karrye-

Bellyozdan savayı heç bir ad eşitmədik. Onun heykəl qrupu ən yaxşı olmasa da, 

əslində ən yaxşıların arasında idi».  

Roden çox cəhd etdi ki, ikinci müsabiqəyə öz əsərini göndərsin, bu 

müsabiqə 1877-ci ilin iyulunda Albert Hollda keçirildi. Şairin heykəli üçün onun 

layihəsi pyedestalın üzərində dayanan və iki alleqorik fiqur tərəfindən əhatə olunan 

Bayronu təsvir edirdi. Əsl model Brüsseldə hazırlanmışdı və sonra Parisdə onun 

köməkçisi tərəfindən tökülmüşdü.  

Baxmayaraq ki, model Londona salamat çatmışdı və digər otuz yeddi 

iştiraka müraciət edənlərin əsərləri ilə birlikdə lazımınca nümayiş etdirilmişdi, 

lakin bədbəxtlikdən heç bir təsir göstərə bilməmişdi. Görünür, mətbuat da onu 

diqqətsiz buraxmışdı. Hər halda müsabiqəyə sadəcə daxil olmağın özü də komitə 

tərəfindən həqiqi məmnunluq əlaməti kimi qiymətləndirilirdi. Ancaq Riçard Belt 

qalib elan edildi və onun yaratdığı heykəl 1880-ci ildə Londondakı Hayd Parkda 

qoyuldu. London isə ona xoş münasibətə görə Rodenin müsabiqədə qalib 

gəlməkdəki uğursuzluğuna görə çox narahat olmuşdu. 

Brüssel illəri bütün problemləri və çətinlikləri ilə yanaşı Rodenin 

karyerasında dönüş nöqtəsini formalaşdırmalı oldu. O, iri miqyasda işləməyi 

təcrübədən keçirdi və İtaliyaya səfər onun gözlərini yeni üfüqlərə açdı. Lakin o, 

hələ də ümumi qaydada bəyənilməni qazanmalı idi, öz enerjisinin fokus nöqtəsini 

tapmalı idi. 

 

 

Əvvəlki inkar münasibətlərinin əksinə uğurun ilkin müjdələri 

 

Paris bir daha Rodeni geri çağırmağa başladı, 1877-ci ilin avqustunda, 

həmin ili onun atası ölmüşdü, o, doğma şəhərinə qayıtdı. Van Rasburq ilə 

kontraktını da həmin vaxt başa çatdırdı. Paytaxtda məskunlaşmamışdan əvvəl o, 

bütün Fransanı gəzdi ki, çox böyük məhəbbət bəslədiyi Fransız kafedral kilsələrini 

öyrənsin. Bu səyahət onun çox illərdən sonra, 1914-cü ildə nəşr olunan məşhur 

kitabının əsasını təşkil etdi. Parisə dönən kimi o, və Roza Sen Jak küçəsində ev 

tutdular. Onun studiyası isə Furno küçəsində yerləşirdi.  

«Bürünc epoxa»nın ətrafındakı həyəcanın əksinə Roden hələ də öz 

dolanışacağını kommersiya rəssamı kimi qazanmağa məcbur olurdu. Misal üçün, 

o, üzərində məzəli maska bəzəyi olan şabalıd ağacından düzəldilən sandığın, iki 

kariatidanın və kupidonlarla bəzənmiş yataq otağının dizaynını verdi. O, başqa bir 

heykəltəraşla birgə işləyirdi, onunla birlikdə iki böyük dekorativ maska düzəltdi və 

bu iş partnyorunun adı altında 1878-ci il Salonunun sənaye incəsənəti bölməsində 

qızıl medal aldı. Bununla yanaşı, onun «Qırılmış burunlu adam» əsəri bir müəllif 

kimi öz adı altında göstərilsə də, heç nə udmadı. O, həmçinin park üçün bir neçə 

dekorativ baş düzəltdi, lakin onlar qoyulandan azacıq sonra oğurlandı. 1878-ci ilin 
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yazında o, Nitsaya getdi ki, dekorator heykəltəraş Kordye ilə birlikdə işləsin və 

orada nəhəng Neptun heykəlini və iki kariatida yaratdı. Kariatidalar de Anqlez 

sahil gəzinti küçəsindəki bir müğənniyə məxsus olan Neptun villasında sirenaları 

təmsil edəcəkdi.  

Bu vaxt Roden adını tanıtdırmağa çalışırdı, baxmayaraq ki, hələ də özünə 

dolanışıq qazanmaq məcburiyyətində qalmalı olurdu. Müasirlərinə onun müstəqil 

şəxsiyyət olması məlum idi, onu avanqard rəssam hesab edirdilər. Beləliklə, onun 

«Qırıq burunlu adam» əsəri Fransız Rəssamları Cəmiyyətində nümayiş 

etdirildikdə, gənc rəssamlar Parisdə heç vaxt görmədikləri bü heykəldən heyrətə 

gəlmişdilər, onun Donatello dövrlərinə layiq olduğunu və antik heykəllərlə bir 

yerdə xatırlamasına yararlı olduğunu bildirdilər. Onlar heykəltəraşın studiyasına 

gələndə Bellyoz üçün bir kommersial sənət növündə nəsə işlədiyini gördükdə 

təəccübləndilər və özlərindən asılı olmayaraq öz hisslərini heyrətamiz sözlərdə 

ifadə etdilər. Buna o, mülayim qaydada cavab verdi ki, «Bəli, mən bunu Bellyoz 

üçün edirəm - çörək qazanmaq üçün». O, «Uqolin» heykəlini onlara göstərəndə 

gənc rəssamlar daha çox təəccübləndilər və artıq deməyə söz tapmadılar. Bu 

heykəl bir qədər Mikelancelonun əsərinə bənzəyirdi, həm də böyük, həyatı sevən 

adam təsiri bağışlayırdı.  

Roden bu vaxt Salona daxil olmaqda uğur qazandı və 1879-cu ildə o, 

Salonda «Müqəddəs Con (İoann) Bantist»in başı ilə təmsil olundu. Bu əsər ona 

üçüncü dərəcəli medal qazandırdı. Bu onun Fransada layiq görüldüyü ilk rəsmi 

mükafat idi. «Dua edən müqəddəs Con Bantist»in tamamlanmış heykəli isə 

Salonda 1880-ci ildən başlayaraq üç il nümayiş etdirildi. Onun «Gizlin qulaq asan 

qız» əsəri 1878-ci ildə yaranmışdı və bu heykəli mühüm özəl patron olan 

baronessa Nataniel de Rotşild almışdı. Buna baxmayaraq o, hələ də tam şəkildə 

qəbul olunmağa nail ola bilməmişdi.  

Onun «Müdafiə» və ya «Silaha çağıran» heykəli, erkən dövrlərdəki ən 

cəsarətli əsərlərindən biri olmaqla müəyyən uğur qazanmalı idi. Lakin 1878-ci ildə 

Paris şəhəri tərəfindən paytaxtın müdafiəsini xatırladan abidə üçün müsabiqəyə 

təqdim edilsə də, hətta jürinin seçdiyi otuz əsərin siyahısına da düşmədi. Roden 

Lazar Karnonun heykəli üçün təşkil olunan müsabiqədə də etiraf olunmaqda 

uğursuzluğa uğradı. Bu əsər heç vaxt maraq doğurmadı. Hətta çox qüdrətli əsər 

olan «Bellona» (bu heykəl üçün Roza model qismində xidmət etmişdi), onun 

müharibə vaxtı işğaldan əvvəlki hisslərini ifadə etsə də, 1879-cu ildə Dekorativ 

İncəsənət müsabiqəsində nümayiş etdirildikdə, hansısa bir marağa səbəb olmadı. 

Bu əsərə də «Müdafiə»yə olan kimi eyni münasibət göstərildi. Nəticədə ancaq 

1880-ci ildə Parisin de Vil oteli üçün D`Alamberin heykəlini yaratmq sifarişini 

aldı.  

1879-cu ilin iyununda müəyyən maliyyə köməyi gəlməyə başladı, bundan üç 

il əvvəl Karrye-Bellyoz Sevr milli çini qablar manufakturasına direktor təyin 

olunmuşdu və o, Rodenə qeyri-adi bir vəzifə təklif etdi. Bu vəzifə onun aylıq 

maaşını 1700 frank məbləğində etdi, həm də hər saatına üç frank məbləğində 

bonus veriləcəkdi. Roden heç vaxt tapşırıqdan imtina edən adam olmamışdı, ona 
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görə də fiqurların modellərini yaratmağa başladı. Bu fiqurlar Karrye-Bellyozun 

«Ov səhnələri» üçün istifadə ediləcəkdi.  

Onun keramikada ifadəsini əks etdirdiyi subyektlər rəssamın maraqlarını 

genişləndirirdi. Bəzi əsərlər, məsələn, «Qış» və ya «Bakx rəqsi» onun XVIII əsrə 

olan məhəbbətini əks etdirirdi. Roden Sevrdə 1882-ci ilə qədər işlədi, əslində son il 

ərzində oraya yalnız iki aylığa dönmüşdü.  

1880-ci ildə isə Roden özünün başlıca sifarişini - məşhur «Cəhənnəm 

qapıları»nı yaratmaq tapşırığını aldı. Bu həlledici an idi - sifariş sübut edirdi ki, 

fransız rəsmi dairələri heykəltəraşlıqdakı yaradıcı cəhdlərə o qədər də düşmən 

deyildir. Bu özünü həmçinin rəssamlıqda da dəfələrlə göstərmişdi. Ona verilən 

tapşırıq Dantenin «İlahi komediyası» mövzusunda dekorativ həllin dizaynını 

vermək idi. Bu Dekorativ Sənət Muzeyinin qapısı üçün nəzərdə tutulurdu. O, işi 

1884-cü ildə başa çatdırmaq təklifi ilə razılaşdı. Lakin bunu edə bilmədi.  

Roden bundan əvvəl də müxtəlif səviyyələrdə və tamamlamalarda olan 

heykəllər düzəltmişdi, onları impressionist rəssamların işinə və kölgə effektinə 

bənzədirdi. “La Porte de l`enfer” - «Cəhənnəm qapıları» böyük sifariş idi. Sonrakı 

otuz il ərzində Roden yeddi metr hündürlüyündə olan bu bürünc qapılar üçün 186 

fiqur yaratmışdı. Əslində bu əsər onun şah əsəri sayıla bilərdi. Balzakın «İnsan 

komediyası» bir neçə müstəqil romandan ibarət olduğu kimi, Rodenin bu əsəri də 

sonralar müstəqil mövcudluğa yiyələnəcək çox sayda heykəllərin yaranmasına 

səbəb olmuşdu.  
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“Cəhənnəm qapıları” 

 

Rodenin layihəni icra edərkən 1880-ci ildəki ilk eskizlərində o, bir prototip - 

Florensiyadakı Baptisteriya kilsəsi üçün Lorentso Gilberti tərəfindən yaradılmış 

qərb qapısının təsirinə məruz qalmışdı. Onun seçimi başa düşülən idi, çünki bu 

böyük italyan heykəltəraşı antik sənətə dərindən valeh olmuşdu. Onun dönüşündə 

bu heç də az başa düşülən deyildi ki, Roden özü bu köhnə rəssamın dəstəyini 

aramışdı. O, Gilbertini Parisin özündə xatırlayırdı, onun əsərində Bibliya 

mövzularının səkkiz tarixi barelyefi nəqş olunmuşdu. Həmin adamlar mərkəzdə 

yerləşdirilmiş fiqurun ətrafına toplaşmışdı.  

Buna baxmayaraq, bir dəfə Roden öz rəsmlərini heykəltəraşlıq formasına 

keçirməyə və onun çox saydakı və daim böyüyən ideylarını qapıların bütöv 

kompozisiyasında təcəssüm etdirməyə başladı, dəyişikliklər hökmən yer tutmalı 

idi.  

Qapılarda o, Renessans rəssamlarının istifadə etdiyi metodları bərpa etdi. 

Hətta «Mütəfəkkir» kimi mühüm heykəl yalnız təkcə Mikelancolaya  əsaslanırdı.  

«Cəhənnəm qapıları»nın dominant xüsusiyyəti onun hərəkət düşüncəsində 

olması idi. O istəyirdi ki, onun kompozisiyasında sərbəst hərəkətin hiss edilməsi 

ifadə olunsun. Həqiqətən də o, hətta öz modellərində onların gözlənilməyən 

jestlərə tabe edilməsini arayırdı.  

Dayanmayan hərəkət, yıxılma hərəkəti və dinamik hərəkət təəssüratı 

«Qapılarda» Mikelancelonun Sikstin kapellasında yaratdığı effektlərin müxtəlif 

şərtlərində onların bir davamı növünü təklif edirdi. Bu müqayisə onu vurğulayır ki, 

Mikelancelonun tabloları Rodeni heykəltəraşlıqda ilhamlandırırdı. Axı vaxtilə 

cavanlığında Roden Brüsseldə Rubensin tablolarının da kopiyalarını çəkmişdi. 

Həqiqətən də təsvir olunan bədənlərin enerjisi barədə Rubens sənətində nəsə bir 

məstəsnalıq var idi. Roden öz heykəllərində rəsm effektlərinə qovuşmaqla bunu 

vurğulayırdı ki, o, barokkodan əsaslı qaydada uzaqdır. O, güman edirdi ki, nəsə 

nizamlıdırsa, hərəkətsiz ölüdür.  

«Qapıların» tələb edilən tapşırığı icra etmək imkanı Roden təxəyyülünə və 

onun cilovlanmayan mürəkkəb və ehtiraslı təbiətinə əlavə stimul verirdi. Bu, həyat 

görünüşünün varlığına nüfuz etməyə çağırırdı. O, sifariş aldığına görə birinci 

növbədə Danteyə valeh olmalı idi. Dahi Danteni isə Engels «Orta əsrlərin axırıncı, 

yeni döırün birinci şairi» adlandırmışdı.  

Rodenin çox sayda olan qeyri-adi rəsmləri açıqlandıqda, öz ideyalarını bu 

nöqteyi-nəzərdən sadə və dərk olunan bir sxemə qarışdırdığı göründü. O, böyük 

ümidlə işinə başladı. 1880-ci illər ərzində o, dizayn üçün bədxərcliklə çoxlu 

cəhdlər etdi və onun ən məşhur heykəllərinin çoxu - «Mütəfəkkir», «Üç kölgə», 

«Üç Favi» ümumi kompozisiya ilə bağlı idi və həmin dövrlə tarixlənir.  

Bədbəxtlikdən, bir neçə ildən sonra iş sürünməyə başladı, çünki vaxtını 

əsasən onu çox məşğul edən ideyalara sərf edirdi. Bununla ynaşı, onun şəxsiyyəti 

də müəyyən mühüm dəyişikliklərə məruz qaldı. Onun erkən dövrlərinin 

pessimizmi dünyaya daha nikbin baxış bəsləməsinə təslim oldu. Qapılar onun üçün 
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Balzakın chef d`oenvre inconnu - «başlıca naməlum əsərinin» bir növünə çevrildi. 

Mövzu o qədər geniş idi ki, ona elə görünürdü ki, bunu hətta başa çatdırmaq da 

mümkün olmayacaqdır, əslində isə o, özü həqiqətən də bunu etmək istəyirdi. 

Axırda qapı heç də onun sağlığında düzəldilmədi və heç vaxt nəzərdə tutulan yerdə 

də qoyulmadı.  

«Qapılarının» kompozisiyasının arxitektura nailiyyətləri ilə birləşdirməyi 

Rodenin bacarmaması, onun həmin təməl fənni bilməməsi ilə əlaqədar idi. Qapı 

uzun illər boyu Rodenin əli altında qaldı, studiyanın sənət əsərinə çevrildi və o, 

yalnız öz ideyaları ilə eksperimentlər aparmasına görə seviniirdi, əsərin funksional 

tələblərinə isə heç də məhəl qoymurdu. Bunun üçün qədim sənətdə də 

pretsedentlər mövcud idi. Bunları qədiim Misir dəhlizlərində, Parfenon frizində, 

qotik vitraj pəncərələrində və qrotesk heykəllərdə görmək olardı.  

Rəssamlıq allahlar üçün və ya Allah üçün olan vergi idi, bəşər 

cəmiyyətindən asılı olmayan mistik bir həyata keçməyə hazır idi.  

«Qapıların» sənət əsərləri də insan ağlına güclü təsir göstərir. «Adəm», 

«Həvva», «Mütəfəkkir», «Üç kölgə» və «Dərd başı» kimi, axırıncı istisna 

olunmaqla, bütün heykəllər Mikelancelonun böyük nümunələrinə əsaslanırdı. 

«Məşuqların» detalı onu valeh edən ehtiras anını təsvir edirdi.  

«Cəhənnəm qapıları» Dantenin məşhur əsərinə əsaslansa da, çox sayda dini 

və tarixi mövzulara müraciət edirdi. Heykəltəraşın təsvir etdiyi səhnələr çox şeyi 

öyrədirdi. Tarixin dərslərinə diqqət verməyi təlqin edirdi və bu nöqteyi-nəzərdən 

çoxtərəfli monumental bir əsər idi. Onun belə yanaşması utopik kommunizmin 

banisi Tommazo Kampanellanın (1568-1639-cu illər) ideyaları ilə müəyyən 

ölülərdə üst-üstə düşürdü. Kampanella özünün «Günəş şəhəri» əsərində təsvir 

etdiyi utopik şəhərdə uşaqlar küçədə gəzərkən binaların divarlarındakı 

barelyeflərdən və həmçinin çox saydakı heykəllərdən çox şey öyrənirdilər. 

Monumental heykəltəraşlıq gənc nəslin təhsilinə də köməklik göstərirdi. Rodenin 

“Cəhənnəm qapıları» da əslində təkcə ədəbi irsi deyil, həm də tarixi hadisələri, 

insan münasibətlərini öyrənmək üçün geniş və əhatəli vasitə idi.  

Münaqişə aparan bədənlərin dünyasında fiqurlar tamaşaçının diqqətinə işıq 

və kölgənin birgə oynaması kimi gəlirdi. Roden özü Bartlettə demişdi ki, o, «rəng 

və effekt axtarırdı». Bu, onun rəqib sayılacaq qaydada tablo çəkməyinin digər bir 

nişanəsi idi. Lakin bu heykəllər impressionistlərin əsərləri kimi günəş işığı ilə 

işıqlanmırdı, parlamırdı. «Bədxərc oğul» əsərində təkcə Bibliyadan - «İncil»dən 

götürülmüş tanış obrazın təsviri deyil, həm də öz varlığını yalnız öz xeyrinə sərf 

edən hər bir adam təsvir olunurdu. «Cəhənnəm qapıları»nda Rodenin məqsədi 

əslində müasir dünya haqqında öz  baxışlarını bəyan etmək idi. «Qapılar» həyatın 

ona məxsus olan kiçik təbəqəsini təqdim etmək idi. Bir görkəmli ekspertin yazdığı 

kimi, müasir insanın problemi onun sabit olmayan ehtirasları tərəfindən yaranan 

əbədi cəhənnəmdir. Və həyatın əzabları ölümdən sonra da dayanmayan və 

məqsədsiz hərəkət formasında davam edir. Məhz Dantedən ilhamlanaraq o, 

«Qapılar»ı məhəbbət, ağrı və ölüm əzabları ilə keçirilən sarsıntı formasındakı 

kainatı açıb göstərir.  



128 

 

«Cəhənnəm qapıları» epoxanın ən təəccüblü nailiyyətlərindən biri kimi 

qalır. Bu əsər çox şeyləri ifadə edir, tamaşaçını ardıcıl olaraq fikrən də olsa, ona 

qayıtmağa məcbur edir. Bu, insanın qəbirdən çıxan kəlləsi kimi daim bizə gülür.  

«Cəhənnəm qapıları» üzərindəki işlədiyi ilk illər ərzində - 1880-ci illərdə - 

Roden portret heykəltəraşı kimi xeyli nüfuz qazandı. Ona olan diqqət belə bir 

səbəbdən artdı, yüksəldi ki, onun əsərləri çox aydın idi. Klod Filipp onun barəsində 

deyirdi ki, «insan sifətində xarakterik və fərdi olmaqdan daha çox harmoniya və 

plastik effektliliklə aksentlər edirdi…  O, öz modelini yüksək ağıl təzyiqi altında 

olan anda təsvir etməyə çalışırdı. Psixi cəhət fiziki ideallıq olmasa da, bu yolla 

konsepsiyanın bir hissəsinə çevrilirdi.»  

Öz dövrünün mühüm və görkəmli adamlarının portretləri o qədər canlı, elə 

bir fiziki qaydada təsvir olunurdu ki, onlarda bəşər məxluquna münasibətdə məhz 

hüsn-rəğbət bəsləmək tələb olunurdu. Bəzi heykəltəraşlardan fərqli olaraq onun 

portret heykəlləri Pasxi adasında ibtidai insanın yaratdığı və çox saydakı adsız 

müqəvvalar təsirini bağışlamırdı, əksinə, ifadə bolluğu hesabına həsr  olunduğu 

şəxsiyyətin daxili aləmini açmaqla yanaşı, ona məxsus olan həm bədən, həm də 

baş cizgilərini bədii qaydada təsvir edirdi. Bu əsərlər əslində portret olaraq 

yaradılmasını da yaddan çıxartdırmamaqla, həm də xatırladırdı ki, Roden O`nore 

de Balzakın “La Comedie humaine” - «İnsan komediyası» ənənəsində olan bir 

rəssamdır. O, özü qeyd edirdi ki, düzünə qalsa, heç bir rəssam işi, büst və portret 

kimi bu qədər çox daxilə nüfuz etməni tələb etmir.  

O, müxtəlif əhval-ruhiyyələrdə dəyişikliklər yaratmağa qadir idi. «Viktor 

Hüqo» heykəli həyatdan götürdüyü eskizə əsaslanırdı. Madam Morla Vikunyanın 

başının heykəl təsviri və büstü ona 1888-ci il Salonunda nəhəng uğur qazandırdı və 

axırıncı əsəri dövlət almışdı. Bu ictimai zəfər sayıla bilərdi.  

Bu vaxt Roden Fransadan kənarda da məşhurlaşdı. 1881-ci ildə o, sadə bir 

addım atmaqla özünün beynəlxalq nüfuzunun xeyli böyüdüyünə nail oldu. O, 

Londona səfər etdi, bu ölkə ilə əlaqələrinin uzun müddətli və məhsuldar olacağı bir 

daha təsdiq olundu. İngiltərədəki bir iş adamı isə pensiyaya çıxdıqdan sonra Parisə 

gəldi ki, Rodenin öz yanında onun sənətini öyrənsin, onun üçün ustadan 

öyrənmənin özü bir vəhy idi. Başqa bir ingilis isə Rodenin rəhbərliyi altında 

işləməyə başladı. Həmin ingilis qızı Parisə 1884-cü ildə gəlmişdi, orada dörd il 

qaldı, həm də rəssamın məşuqəsi Kamilla Klodellə tanış oldu.  

Roden 1884-cü ildə «Bürünc epoxası»nı Royal Akademiyada yenidən 

nümayiş etdirəndə təriflərlə qarşılandı. Rəssamlar onun studiyasına gəlib, axırıncı 

əsərlərini - «Dante»ni və “Paolo və Françeska»nı heyranlıqla seyr etdilər. Onlar bu 

ustanı canlı və dilə gələn heykəllərin müəllifi hesab edirdilər. Deyirdilər ki, ona 

vaxt verilsə, yapışdırılan ayamalardan onu qorusalar, bu adam ictimaiyyətin 

ürəyində hökmən özünə yer tutacaqdır.  
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1880-ci illər ərzində Roden öz ölkəsində daha geniş tanınmağa başladı. O, 

bu vaxt nüfuzlu dairələrdə sərbəst dolaşırdı. Madam Edmon Adam vasitəsilə o, 

dövlət xadimi Leon Qambetta ilə tanış oldu və axırıncı da öz növbəsində Rodeni 

bir sıra mühüm və yüksək rütbəli mülki qulluqçulara təqdim etdi. 1884-cü ildə 

yaratdığı «Madam Morla Vikunya» portretini 1888-ci il Salonunda dövlət satın 

aldı, həm də o, öz nəslinin baş monumental heykəltəraşı adını qazandı. Hətta əgər 

«Cəhənnəm qapıları» heç vaxt tammlanmasa da, onun əsas fiqurlarının detalları 

barədə məlumatlar artıq ictimai rəydə dolaşmağa başlmışdı. Həqiqətən də, 1880-

1890-cı onilliyində Roden iri miqyaslı heykəltəraş kimi çox işlər gördü.  

1884-cü ildə, məsələn, ona Kale burgerlərinin abidəsini yaratmaq üçün 

sifariş etibar edildi. İngiltərə ilə Fransa arasındakı Yüzillik müharibə vaxtı, XIV 

əsrdə kral III Eduard və ingilis ordusu tərəfindən Kale şəhəri mühasirəyə alınmışdı. 

Altı nəfər nüfuzlu şəhər sakininin könüllü olaraq ölümü qəbul etməsi şərtilə kral 

şəhəri viranə qoymaqdan və vətəndaşlarına aman verməklə qırğından xilas 

edəcəyini bildirdi. Mühasirə nəticəsində aclıq şəhər sakinlərini artıq taqətdən 

salmışdı. Kralın şərtinə müvafiq olaraq burgerlər tək nazik köynəkdə və 

boğazlarına dolanan kəndirlə, şəhərin və qalanın açarları əllərində kralın yanına 

gəldilər.  

Gözlənildiyi kimi kompozisiyanın sxemi etirazla qarşılandı. Kale şəhərinin 

vətəndaşları qrup şəklində deyil, təkcə bir insan fiqurunu görmək istəyirdilər. 

Komitə faktiki olaraq ümumilikdə layihəyə və fiqurlara münasibətdə yüksək 

dərəcədə tənqidi mövqe tutdu, narazılıq heç bir vəchlə qurtarmaq bilmirdi. Şəhər 

də abidəni qoymaq üçün maddi fondlar barədə çox böyük çətinliklərlə üzləşdi. Ona 

görə də heykəl qurupunun üzərindəki pərdənin yalnız 1895-ci ildə götürülməsinə 

müyəssər olundu. Hətta bu vaxt abidə üstəlik Rodenin xoşuna gələn yerdə də 

qoyulmdı.  

Bu sənət əsərinin həllində mürəkkəb mövzunun orijinal düşünülməsi 

xüsusilə nəzərə çarpırdı. İdeya həm arxitektura, həm də heykəltəraşlıq nöqteyi-

nəzərindən bütövlükdə orijinal görünürdü. Hər bir halda mövzu qəhrəmanlıq 

tarixçəsi olduğundan qəhrəmanlıq konsepsiyasını da tələb edirdi və altı fiqurdan 

ibarət olan heykəl qrupu ünsiyyətə girən qaydadakı bir ifadədə və emosiyada 

təqdim edilirdi. Pyedestal döyüş arabası şəklində deyil, insana xas olan patriotizmi, 

inkarı və ləyaqəti dəstəkləmək üçün zəfər nişanəsini daşıyırdı, kobud görünən 

model müəllif tərəfindən böyük entuziazm və ciddiliklə icra edildi. Ancaq bir 

məsələ var idi ki, abidənin formalaşmasına cəhd edildikdə, bunu o, ağlında 

yaratmışdı. Gil eskizdə altı şəxsdən biri olan Jan de Fyen yarımçılpaq şəkildə təsvir 

edilmişdi, paltarının cırıq qalıqları bədəninin aşağı tərəfinə tökülmüşdü. 

Tamamlanmış əsərdə o, həmçinin Renessansın qəhrəman tipinə çevrilmişdi, 

əhəmiyyətli bir cəhət də onda idi ki, onun heykəli paltarda idi. Fiqurların paltarda 

olmasını Roden onunla izah edirdi ki, heykəlləri sadə kətan paltarda göstərmək 

istəyirdi, çünki kətan paltar gözəl olmaqla kompozisiyanı da sadələşdirərdi, 

ansamblı birləşdirməyə kömək edərdi. Lakin Roden buna cəsarət etmədi. Gipsdə 

fiqurlar paltarda idi, tunc abidədə isə parçalar daha çox bədəndən üzülüb düşən 

kimi görünürdü. Heykəl Kaledə 1895-ci ildə quruldu.  
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“Kale burgerləri” 

 

Tuncdan tökülmüş Kale qrupu həmçinin Londonun Parlament bağlarında da 

qoyuldu ki, ingilis kraliçasının öz əri kral Eduardı qəhrəmanlara mərhəmət 

göstərməyə məcbur etməsini nümayiş etdirsin. 

Londonda qoyulan abidənin versiyası Rodenin Kaledə qoyduğunun orijinal 

ideyasına yaxın olmaqla, bütöv effekt yaratmaq üçün heykəlin ətrafına dolaşmağı 

tələb edirdi. Bu hər bir təsvir olunan şəxsi görmək imkanı və onların əzablarının 

bütövlüyünün təəssüratını yadda saxlamaq üçün vacib idi. Buradakı təntənə ruhun 

şadlanmasıdırsa, bədənin əzab çəkməsidir, bunlar da həyatın özü ilə bağlıdır. Əgər 

onun yaddaşında özünü qurban verməyə can atan yüz fədakar şəxs baş qaldırsaydı, 

o, onların bütöv yüzünü də qəbul edərdi. Lakin rəssam onları altı nəfər kimi 

göstərdi. Bu fikirləri Rilke söyləmişdi. Roden bir neçə il sonra öz kolleqasına 

demişdi ki, «Belə nəcib mövzunu yaşatdığıma görə mən özümü təbrik edə 

bilərəm».  

1887-ci ildə o, özünün uzun müddətli ambitsiyasını həyata keçirdi. Çilinin 

paytaxtı Santyaqo şəhəri üçün nəzərdə tutulan «General Linç»in atlı heykəltəraşlıq 

portretinin dizaynını hazırlamaq təklifini qəbul etdi. Bu əsər tamamlanmasa da, 

heykəlin maketi onun əvvəllər də müstəqil olduğunu nümayiş etdirir. O, atlı 

portretinin ənənəvi tipindən istifadə etdi, bu ənənə Renessans dövründən mövcud 

idi, həm də onun xüsusi formasına uyğun gəlirdi, ehtiraslı coşğunluğu nəzərdə 

tuturdu.  

1888-ci ildə Roden Viktor Hüqonun abidəsini yaratmaq barədə dövlət 

sifarişi aldı. Təhsil naziri öz məruzəsində bildirmişdi ki, heykəl Panteonu 

bəzəyəcəkdir. Heykəltəraş Viktor Hüqonu sürgündə olan dövrdəki kimi göstərmək 

üçün dizayn hazırlayırdı. Şairi belə təqdim etmək onun özü tərəfindən seçilmişdi. 

Öz konsepsiyasına görə şair sürgündə olduğu İngiltərənin Gernsi adasındakı qaya 

üzərində oturmuş şəklində göstərilməli idi. Onun arxasında dalğanın ləpəsi 

görünəcəkdi, bu dalğada gənclik, yaşa dolmaq və qocalığın muzaları olacaqdı.  
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Viktor Hüqo Rodenə təbii görünürdü, axı o, pafos ustasının qardaşı idi. 

Üstəlik, heykəltəraş onunla yaxın olmasa da, yazıçını tanıyırdı və onun gözəl 

büstünü yaratmışdı. Heykəlin ilk maketi qaya üstündə oturan şairi bir barmağı 

dodaqları üzərinə qoyulmuş, başı bir tərəfdə olmaqla, üç çılpaq erotik qızla əhatə 

olunmuş şəkildə təsvir edirdi.  

Xeyli diskussiyalardan sonra hakimiyyət heykəlin Lüksemburq bağında 

qoyulması ilə razılaşdı və rəssamdan xahiş ediləcəkdi ki, Panteon üçün digər, həm 

də fərqli bir heykəl düzəltsin. Nəticədə, Roden Hüqonun abidəsi üçün iki sifariş 

aldı. O, birinci sifariş üzərində işini davam etdirəndə, digər maketi də hazırlayırdı, 

muzaların sayını üçdən ikiyə ixtisar etmişdi. Son layihədə fiqurların sayı yenidən 

azaldıldı - şair və onun «daxili səsi» qaldı. Bununla o, sənətkarla öz ilhamı 

arasında dialoqu təsvir edirdi. Ancaq nəticədə abidə Pale Royal bağında 

qoyulanda, heykəl yalnız şairin özünü təsvir edirdi.  

 

 
 

“Viktor Hügo” heykəli 

 

Bir tənqidçi dördüncü layihə haqqında da yazırdı ki, «Hüqo, çılpaq şəkildə 

allaha bənzəyirdi, dalğaların döyəclədiyi qayaların arasında oturmuşdu və bu, 

gələcəyin, onun necə gördüyü idi… Onun bütün işi dəhşətli okeanda çimirdi və o, 

arzulara dalan, sirenaların səsini dinləyən kimi göstərilirdi».  
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Rodenin məqsədi Panteonun fasadında nəqş edilmiş «Vətənin mötəbər 

böyük adamlarına» sözlərinə müvafiq olaraq, Hüqonun apofeozunu göstərmək idi. 

Təəssüf ki, abidə Panteon üçün heç vaxt istifadə edilmədi.  

Viktor Hüqo abidəsi üzərində aparılan işdə qarşılanan çətinliklər Balzakın 

məşhur heykəlinin yaradılması ilə əlaqədar olan problemlərlə müqayisədə heç nə 

idi. Bu iş heykəltəraşın karyerasında dəfələrlə baş verən kəskin ziddiyyətlərlə və 

çox sayda intriqalarla müşayiət olunurdu. Qırx illik cəhdlər əsasında Balzakın 

abidəsini qoymaq axır ki, mümkün oldu. Paris şəhəri heykəli Pale Royalda 

yerləşdirmək istəyirdi. 1891-ci ildə Emil Zolya Fransız Ədəbiyyatçıları 

Cəmiyyətinin prezidenti seçiləndə, həmin heykəlin qoyulması üçün təklif edilən 

yerə etiraz etdi, o, bədənin təklif olunan səmti ilə də razılaşmırdı. Lakin Rodenin 

nüfuzlu dostları israr edirdilər ki, onun adı uğurun qarantiyasıdır və o, sifarişi 

qəbul etməklə razılaşdı. Roden maketi on səkkiz aya başa çatdırmağı vəd etdi və 

nəticədə o, sifarişlə mükafatlandı. 

Lakin sifariş üçtündə bir neçə kolleqasının qısqanclığına görə belə şayiələr 

gəzirdi ki, Roden həmin heykəli başa çatdırmağa qadir deyildir. Bu şayiələr 

cəmiyyətin bəzi üzvlərinin qulağına gəlib çatırdı, digər əsərlərində baş verən 

problemləri yada salaraq, onlar razılığı ləğv etmək istədilər.  

O, məcbur edildi ki, qırx səkkiz saat ərzində əsəri bitirsin. Cəmiyyətin şərəfi 

yalnız Jan Ekartın 1894-cü ildə prezident kimi Emil Zolyanı əvəz etməsi ilə xilas 

olundu. Zolya yeddi kolleqası ilə birlikdə istefa vermişdi. Rodenin özünə gəldikdə 

isə o, xəstə idi, depressiya və həyəcan keçirirdi (o, bu vaxt həm də Kamilla 

Klodellə əlaqədar olan işin ortasında idi), lakin öz niyyətləri ilə kompromissə 

getməkdən imtina etdi.  

O, inadkarlıq göstərməkdə davam edirdi. 1898-ci ildə iş xeyli 

irəlilədiyindən, o, gil variantını - Milli İncəsənət Cəmiyyətinə göndərə bildi, 

burada həmin vaxt həm də «Öpüş» kompozisiyası göstərilirdi.  

«Öpüş» kompozisiyası da Dantenin «İlahi komediyasında» təqdim edilən 

məhəbbət macərasının təsviri kimi verilir. Dante Françeska da Rimini ilə Paolonun 

faciə ilə bitən sevgisini nəql edir. XIII əsrdə yaşamış gənc italyan qadını Françeska 

Avropa mədəniyyətində əbədi obrazlardan birinə çevrilmişdi. Ravenna 

hökmdarının bu qızı müstəsna gözəlliyi ilə fərqlənirdi. 20 yaşında o, Rimininin 

hökmdarı Canqotto Malatestaya ərə getmiş, zahirən eybəcər olan ərinə iki uşaq 

doğmuşdu. Qız ərinin qardaşı Paolo ilə sevişməyə başladı. Məşuqları cinayət 

yerində tutan əri onların hər ikisini xəncərlə qətlə yetirdi. Bu vaxt Françeskanın 30, 

Paolonun isə 39 yaşı var idi.  

Dante onların hisslərini alovlandıran kitabı oxumalarını belə sətirlərlə təsvir 

edir:  

«Məhəbbət yandırır zərif ürəkləri», «İkilikdə sevgi apardı məhvə bizi».     

Roden də özünün ən məşhur əsərlərindən birini bu faciəli tarixə həsr etmiş, 

məhəbbətin tezliklə yoxa çıxan nişanəsinin xüsusən mərmərdə, həm də digər 

variantlarda həkk etmişdir. Eşq daşqınına məruz qalan iki gənc yalnız bu anın 

hökmünə tabe olduqlarından, həyatlarına olan ölümcül təhlükəni hiss etmirlər. 

Məhəbbət öz qılıncından imtina edib, yalnız ehtiyatlılıq qalxanına bel bağlasaydı, 
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çox hallarda yalnız puç olan arzulardan birinə çevrilərdi. Roden də məhz iki bir-

birini dəlicəsinə sevən gəncə belə nikbin şərqisini oxuyur.  

 

 
 

“Öpüş” 

 

«Balzak»ın nümayiş etdirilməsi isə böyük və xoş bir müzakirəyə səbəb oldu. 

Xüsusən gənclər entuziazm göstərirdilər, heykəlin onlara verdiyi təəssüratı təsvir 

etmək üçün şeirlər söyləyirdilər. Yaşlılar isə bu fikirə gəlirdilər ki, bu, gələcəyin 

heykəlinin simvoludur. Salona gələnlər arasında bir nəfər dəyərli tamaşaçı 

«Balzak»ın ətrafında iti addımlarla gəzirdi. Bu böyük ingilis dramaturqu və şairi 

Oskar Uayld idi (Cinsi orientasiyasına görə dələduz dostunun ucbatından vətənində 

borc dustaqxanasına düşmüş Oskar Uayld Salonda olduğu vaxtdan iki il sonra elə 

Parisdə də vəfat etmiş və orada da Per-Laşez qəbiristanrlığında dəfn edilmişdi. 

Fransa simvolistlərinin ənənəsində yazan şairə həmin ölkədə böyük sevgi var idi). 

O, bu vaxt vernisaja baxmağa gəlmişdi. Yerə düşmüş mələyin şir başı (Balzak 

heykəldə iri başı ilə təsvir edilmişdi), geyindiyi mantiya ilə onu valeh etmişdi. Baş 

dəbdəbəli idi, əynindəki mantiya ağ gipsdə bütünlüklə ölçüyə sığmayan palıd 

qozası kimi görünürdü. Bəziləri ona münasibətini qəzəblə ulamaqla bildirirdilər.  

Əslində «Balzak»ın nümayiş etdirilməsi XIX əsrin sonunun Parisini xeyli 

dərəcədə həyəcanlandıran dəhşətli sənət münaqişələrindən birinin başlanğıcı üçün 

siqnal oldu. Rodenin əsərini bu toqquşmada Henri de Roşfor «gipsdə olan qarın və 

ya ayının yaxşı adamı» kimi unudulmayan sözlərlə qiymətləndirilmişdi. Roden isə 

bu nankor adamın büstünü düzəltmişdi. Bir sənət işbazı isə daha uzağa gedərək, 

maskalanmış şar verməklə qonaqlarını qəbul edirdi ki, Rodenin «Balzak»ı kimi  

onların bundan zəhlələri getsin.  
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Roden bu təhqirləri ciddi nəzakət və laqeydliklə qarşılayırdı: «Mən artıq öz 

heykəlim üçün vuruşmalıyam, uzun müddət ərzində özümü müdafiə etməyə qadir 

olmalıyam… Mənim həyatım öyrənməyin uzun yollarından biridir. Əgər həqiqət 

ölməlidirsə, mənim «Balzak»ım gələcək nəsillər tərəfindən qırılıb, parça-parça 

ediləcəkdir. Əgər həqiqət əbədidirsə, mən proqnoz verə bilərəm ki, mənim 

heykəlimin özü təkcə öz yolunu müəyyən edəcəkdir».  Başqa bir dəfə isə bildirirdi: 

«Estetik qanunvericilər mənim «Balzak»ımın əleyhinədir, ictimaiyyətin və 

mətbuatın əksəriyyəti də həmçinin. Görən nə olmuşdur? Heykəl xalqın ağlına 

girmək üçün öz yolunu tapacaqdır, hətta güclə və inandırma vasitəsilə olsa da. 

Gənc heykəltəraşlar vardır ki, Salona gəlib, onu görürlər, öz ideyalarını axtaran 

vaxt bu heykəl barədə düşünürlər».  
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“Balzak” abidəsi 

 

Parisdəki ümumi münasibətə baxmayaraq, Belçikadan onu bəyənmək barədə 

hərarətli mülahizələr gəzirdi, bir qrup Belçika sənətsevəri heykəltəraşdan xahiş 

etdilər ki, həmin sənət əsərini satın almalarına icazə versin. Onların sözlərinə görə, 

«Balzak»a Brüsseldə çox valeh olmuşlar. Heykəl ictimai meydançaların birində 

qoyulacaqdır. Belə münasibət Parisi də hərəkətə gətirdi. Bir qrup rəssam, yazıçı və 

sadə həvəskarlar «Balzak»ı müdafiə etmək üçün nəcib bir bəyanat yaydılar. İmza 

edənlərin sırasına Karrye, Mirbo, Tuluz-Lotrek, Anatol Frans daxil idi. İş Dreyfus 

məsələsi ilə bir vaxta düşdüyünə görə daha da mürəkkəbləşdi. Ehtiraslar çox qızğın 

şəkildə qalxanda, belə dəyişmiş şəraitdə Roden mətbuatda ləyaqətli bir bəyanatla 

çıxış etdi: «Mən bir rəssam kimi birinci növbədə özümə hörmətimi nəzərdə tutaraq 

sizə elan edirəm ki, öz abidəmi Salondan çıxardıram, o heç bir yerdə 

qoyulmayacaqdır. Baxmayaraq ki, sonralar iki tunc nümunə töküldü, «Balzak» 

1939-cu ilə kimi istifadəsiz qaldı. Hazırkı vəziyyətində isə həmin ili Raspel 

bulvarında qoyuldu.  

«Balzak abidəsi» Rodenə çətin bir tapşırıq idi. O, elə bir imic tapmalı idi ki, 

romançının böyüklüyünü və baxışını ifadə etsin. Bunun üçün o, kitablardakı 

mənbələrə müraciət edir və romançının anadan olduğu yerə səfər edir. O, hətta 

Balzaka paltar tikən dərzini tapmışdı və ona sifariş vermişdi ki, bir cüt şalvar və 

jilet tiksin. Müəllifin təklif etdiyi ölçüdə onlar hazırlanmalı idi. Lakin heykəl 

üzərində iş bir sıra problemlərlə əhatə olunurdu. Roden özünü şahinə bənzədirdi 

(şahin ova çıxmalı və tapdıqlarını geri gətirməli idi), cəld olmağa möhtac idi. Başın 

quruluşu üçün mümkün olan qədər çox sayda modellər hazırladı. Bu vaxt 

Fransanın Balzakın vətəni olan hissəsinin tiplərindən istifadə edirdi, yazıçı 

haqqında bol məlumat yığırdı və öz işi barədə yaxşı ümidlə yaşayırdı. Onun 

tuncda, gildə, gipsdə və mumda olan qırx eskizi qalmışdır. Bunlar göstərir ki, o, 

demək olar ki, öz qəhrəmanının dərisinin altındakı daxilinə nüfuz etmək, onu əldə 

etmək istəyir. Heykəli müxtəlif pozalarda, həm də çılpaq şəkildə və paltarlı 

göstərmək istəyirdi. O, fiqurun eskizlərini, həmçinin onun başının eskizlərini 

düzəltdi. Bu, qüdrətli, hökmlü adamın görünüşü idi, bu adam demək olar ki, şeytan 

təbəssumunə malik idi.  

Heykələ paltar geyindirmək barədə gəldiyi mülahizə müdrik bir qərar idi. 

Balzakın yoğun bədəni çılpaq şəkildə təsvir olunmağa uyğun gəlmirdi. Roden 

deyirdi ki, romalıların paltarı universal olmaqla, bütün  zamanlar üçün yararlı idi, 

belə bir düşüncədə ki, insan bədəninin gözəlliyini korlamırdı. Orta Əsrlərin də 

paltarlarının çoxu həmçinin yaxşı təsir bağışlayırdı. Ona görə də heykəltəraş 

Balzakı soyundurmadı, çünki onun mantiya geyinmiş növdəki işləməsi sahəsindəki 

adəti heykələ sərbəst qaydada xalat geyindirmək imkanı verdi. Bu, zamanından 

asılı olmayaraq heykələ yaxşı xətlər və profillər verməyə kömək etdi.  

Roden özü Misir sənətinin böyük pərəstişkarı olduğundan ümid edirdi ki, 

onun yaratdığı abidə faraonların heykəlləri kimi qara qranitdə həkk olunacaqdır. 

Həm də o, ağlında xüsusən Luvrda nümayiş etdirilən Hammurabi Kodeksini 

nəzərdə tuturdu.  
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Onu da qeyd etmək lazımdır ki, «Balzak» Rodenin yaratdığı ən yaxşı 

heykəllərdən biri idi. O, böyük romançının son imicini onun geyindiyi mantiyada 

təsvir etdi və heykəltəraşın çox mənada özünü Balzakla eyniləşdirməsi, onun plaşa 

bürünmüş qaydada bir fotoşəklinin mövcud olması ilə daha da möhkəmlənmişdi. 

Heykəltəraşı və romançını bir çox cəhətlər bağlayırdı. Hər ikisi yorulmayan 

zəhmətkeş idi, hər ikisi öz dolanışığını qazanmaq üçün əziyyət çəkməyə məcbur 

olmuşdu və hər ikisi insan təbiətinin oynamasını müşahidə etməkdə və bunları öz 

əsərlərinə keçirib, ifadə etməkdə müəyyən stimullar tapırdılar. Bununla yanaşı, 

Roden Balzak romanlarının qızğın məftunu idi. Həmin orijinal heykəldə bu iki 

şəxsiyyət arasındakı təbii oxşarlıq müəyyən qədər ifadə oluna bilərdi.  

Roden yazıçının təbiətindəki kişilik simvolu kimi bir elementi göstərməklə 

onun universal dahi olduğunu bildirirdi. O, taleyin şəxsiyyəti kimi qalır, insan 

təbiətində mövcud olan zəiflikdə olduğu kimi, ləyaqətdə də görünən peyğəmbər 

idi. Rilke bu barədə öz məşhur sözlərini yazır: «Bu o Balzakdır ki, bolluğu ilə 

seçilən öz məhsuldarlığında nəsillərin banisi, talelərin bədxərci idi. O, elə adam idi 

ki, gözləri heç bir obyektə ehtiyac duymurdu, baxışı boş olan dünyanı da bəzəyə 

bilərdi. Bu, o adam idi ki, əfsanəvi gümüş mədənləri vasitəsilə varlı olmaq və 

əcnəbi qadına məhəbbətli ilə xoşbəxt olmaq istəyirdi. O, Yaradanın özü idi, Balzak 

fiqurasını qəbul etmişdi, o, görünən formada meydana çıxmalı idi: yaradıcılığın 

özündən razılığı, lovğalığı, ekstazı, sərxoş etməsi. Arxaya atılan baş onun 

fiqurasını fəvvarələrin şırnağı üstündə rəqs edən şarlar kimi taclandırırdı. Bütün 

ağırlıqlar yüngülə çevrilirdi, qalxıb və enirdi».  

Roden 1895-ci ildə Argentinanın paytaxtı Buenos-Ayres şəhərində üç il 

sonra qoyulacaq prezident Sarmyentonun abidəsinin layihəsini verdi, bu vaxt o, 

peyzaj rəssamı Klod Lorren üçün hazırladığı heykəlinin variantından istifadə etdi. 

O, şair Bodlerə çox möhkəm hüsn-rəğbət bəsləsə də, heç vaxt ona abidə yaratmadı. 

 

Məhəbbət macərasının ağrıları 

 

Rodenin gur və hissiyyatlı təbiəti onu hökmən qadın düşukününə çevirirdi. 

Müasiri Edmon de Qonkur demişdi ki, Roden qadın üçün hər şeyə, hər bir cinayətə 

qadir idi. Həqiqətən də o, bir sıra heykəllərində meydana çıxan kimi qəddar satirə 

bərabər ola bilərdi. Bir dəfə Klod Mone ilə nahar edəndə, rəssamın dörd qızına elə 

baxmışdı ki, onlar utandıqlarından bir-birini ardınca yemək süfrəsini tərk etməli 

olmuşdular. Başqa bir vaxt bir gənc oğlanla Myodonda gəzərkən, heykəltəraş ona 

tərəf dönüb demişdi: «Danışırlar ki, mən qadın barədə çox düşünürəm. Lakin bu 

necə də səfeh sözdür. Düzdür, hər şeydən əlavə, axı bundan başqa hansı daha vacib 

bir şey vardır ki, onun barəsində düşünəsən». 

Onun eşq macəralarının çoxu təsadüf nəticəsində baş verirdi, hətta onlar 

qəflətən baş versə də, Rozanın uzun müddət ərzində əzab çəkməsinə səbəb olurdu. 

Bununla yanaşı, 1883-cü ilə yaxın o, coup de foudre -  «ildırım zərbəsi» aldı. Onun 

həyatında qığılcım kimi parlayan bu qız Kamilla Klodel idi. Alfred Buşenin ona 

təqdim etdiyi həmin qız nəticədə onun köməkçilərindən və şagirdlərindən birinə 

çevrildi. Bu gözəl məxluq yazıçı və diplomat Pol Klodenin bacısı olmaqla, 1856-cı 
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ildə anadan olmuşdu, «yeni qadının» tipik nümunəsi idi. Belə qadınlar tezliklə çox 

sayda müasir romanların və pyeslərin qəhrəmanına çevrilirdilər. Bütöv düşüncədə 

onun «bacılarının» uğrunda mübarizə apardığı azadlıq arzusu Rodenin də 

əsərlərində əks olunurdu.  

Kamillanı heykəltəraşlıq özünə çəkir, çox cəzb edirdi, onun əsərləri Salona 

göndərilirdi. Mirbo bir dəfə onu «təmiz şəkildə böyük rəssam - unikal şəxs, təbiət 

qiyamçılarından biri, «düha qadını» adlandırmışdı. Onun rəssamlıq qabiliyyətinə 

Rodenin özü də qiymət verərək, bəyan etmişdi ki, «Mən ona qızılın harada 

olduğunu göstərdim; o, onu tapdı, ancaq bu mənim deyil, onun öz qızılı idi».  

Kamilla Roden üçün çox şey demək idi və onu ilhamlandırırdı. Roden üçün 

bu qız yüksək təəssürat doğuran «Dan yeri», «Düşüncə» və «Fransa» kimi 

əsərlərində model kimi xidmət göstərmişdi. Yunan mifologiyasında Kipr çarı, 

görkəmli heykəltəraş Piqmalion özünün mərmərdən düzəltdiyi qız olan Qalateyaya 

vuruldu. Piqmalionun xahişi ilə  ilahə Afrodita onu diriltdi və Piqmalion ona 

evləndi. Poden isə öz «Qalateya»sında virtual deyil, canlı və bütün varlığı ilə 

sevdiyi Kamillanı vəsf etmişdi. Onun Rodeni necə əsir etməsini başa düşmək 

asandır. O, rəssam idi, hissiyyatlı və ilham pərisi olan bir qız idi, bir sözlə, Rozaya 

tam əks idi. Edmon de Qonkur bu qızla 1894-cü ilin martındakı görüşünü təsvir 

edərək yazır ki, o, üstündə iri yapon gülləri olan komzolda gəlib çıxdı, uşaq başına 

oxşar başı, gözəl gözləri, kəlməni orijinal qaydada dəyişdirməsi və özünü təqdim 

etmək üslubu ilə kəndli qadın ağırlığını yada salırdı..  
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“Qalateya” 

Rodenlə bir neçə il davam edən sevgi məsələsi hökmən öz davamı kimi 

narahatlıq da gətirməli idi. Münaqişə istedadlı, ehtiraslı və əsəbi xarakteri olan 

rəssamla - Kamilla ilə, heç də az ehtiraslı olmayan, ancaq çox sadə qadın olan 

Roza arasında baş verdi. Belə hadisələrdə daim baş verən kimi, hər iki qadın 

aqoniyadan əzab çəkirdi və o vaxtdan onların hər ikisi barışmaz və möhkəm iradəli 

rəqibə çevrildilər. Məzəmmətlər, göz yaşları və hətta hədələr Rodeni cana yığırdı. 

Əgər o, evə gələndə geciksəydi, Roza qısqanclıqdan dəli olub, qisas duyğusu 

ilə yanaraq, lunatik kimi qaranlıq bağda, hər ikisinin sevdiyi və nifrət etdiyi addım 

səslərini eşitmək üçün dolaşırdı. Məhəbbət məsələsinin adəti qaydada olan həllində 

olduğu kimi Roden Rozaya görə Kamillanı tərk etməli oldu. Bu düzgün idimi? Axı 

o, qızın yeganə məşuqu deyildi, bəstəkar Debyüssi bu məhəbbətdə onun rəqibi idi. 

1895-ci ilddə Qonkur məlumat verir ki, Rocer Marks şahiddir ki, heykəltəraş və 

onun məşuqəsi yan-yana, böyük məhəbbətlə işləyirdilər. Belə bir maraqlı şəhadət 

də vardır ki, Kamilla onu atıb getmişdi. Roden özü də bəyan etmişdi ki, qız bir gün 

onu tərk etdi, sonra qayıtdı və nəticədə həmişəlik çıxıb getdi - məhəbbət 

məsələsində çox vaxt təkrar olunan bir nümunə ondan ibarətdir ki, üçlük nəticə 

etibarilə hökmən dağılır.  

Bu baş verdikdə, Roden göz yaşları içində dostuna demişdi ki, o, artıq 

Kamillanin üzərində heç bir təsir gücünə malik deyildir. Nəticə hər ikisi üçün çox 

xoşagəlməz idi. Kamilla əsəb xəstəliyinə, nevrastaniyaya tutuldu. Rodenə isə onu 

unutmaq olduqca çətin idi, o, Kamilla ilə ayrılıqdan əzab çəkirdi və bu dərd çox-

çox illər davam etdi.  

Roden, onu ləkələyən keçmiş məşuqəsi barədəki parlaq xatirəsini ömrünün 

sonunadək qoruyub saxladı. Kamilla isə onu özünün uğursuz həyatına və 

karyerasına görə ittiham edirdi. Axı onu da qeyd etmək lazımdır ki, istedadlı 

adamlar nadir hallarda xoşbəxt olurlar. 

Kamilla ruhi xəstəliyə tutulduqdan sonra ona elə gəlirdi ki, Roden onu ələ 

salır, onun köhnə işlərini düzəldib, öz adına çıxır. Belə depressiya vəziyyətində o, 

heykəllər qayırırdı, lakin sonra qəzəbindən onları qırıq-qırıq edirdi. 1913-cü ildə 

onu dəlixanaya götürdülər, burada o, otuz il qaldı. Bu qadın əmin idi ki, onun bura 

salınmağının təqsirkarı da Ogyüst Rodendir. O, dahi rəssamı özünün bütün 

bədbəxtliklərində təqsirləndirirdi, onu lənətlərlə yad edirdi. Sonradan o, artıq 

heykəltəraşlıqdan da əl çəkib, bu işə bir daha toxunmadı.  

Kamilla 1943-cü ildə 79 yaşında öldü. Ölümündən əvvəl onun yanına gələn 

doğma qardaşını da tanımadı. Bu gün də Rodenin muzeyində onun şagirdi Kamilla 

Klodenin heykəltəraşlıq işlərini görmək olar. Bu, rəssamın özünün vəsiyyətinə 

uyğun olaraq edilmişdir.   

Rodenin sənəti daim qadına hörmət mövqeyində idi. Kamilla bunun 

mərkəzində idi və Roden daim ona, bu qız barədəki düşüncələrinə qayıdırdı. 

Bununla əlaqədar bir şayiə də yada düşür, bunda isə ümumən onun qadın bədəninə 

dəlicəsinə vurulması öz əksini tapır. O, «Kale burgerləri» üzərində işləyəndə çılpaq 

fiqurun modelini hazırlayırdı. Onun modeli masanın üstündə uzanmışdı və Roden 
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gündəlik işini bitirdikdə qıza tərəf əyilib, onun gənc qadın göbəyindən öpdü - 

təbiətin saysız mərhəməti qarşısında sitayiş bacını bu yolla qızdan aldı . 

Roden qadın məlahətindən istifadə edən idi, çox müxtəlif olan nəhayətsiz və 

sevindirici dərəcələrdə qadın bədənini əsir etməyə çalışırdı, bu müxtəlifliklər 

qadının döşlərinin və göbəyinin arasındakı hərəkətdə və ya ehtiras impulsunun 

təsiri altında qəbul edilə bilən qadın bədəninin qeyri-adi və adəti olmayan 

ölçülərində özünü göstərirdi. 

Divanda uzanan qadının gözəl başı onun qurtaracağında qərar tuturdu. 

Saçları, saçın qızıl piramidası yanaqların ətrafına tökülürdü. Saç payız yarpaqlarına 

bənzər rübənddə işıq saçırdı. Sifəti əhatə edilən gözəl saç qızıl sünbül topaları olan 

taxıl zəmisinə bənzəyirdi. Rütubətli qırmızı ağız heyranedici idi, onun nəcib əyrisi 

ilana bənzəyirdi, dəyirmi bəbəklər qapalı idi, kirpiklərin tikişi ilə çarpazlanırdı. Bu, 

gözlərlə ağız arasındakı incə harmoniya idi. Bu sözləri onun modellərini öyrənən 

bir səriştəli adam yazmışdı.  

Roden uzanan qadın bədəninə yaxınlaşmaq üçün əyilirdi və qorxurdu ki, 

səsinin azacıq eşidilməsi bu sevimli zərif məxluqu narahat edə bilər, ona görə də 

pıçıldayırdı: «Ağzını elə tut ki, elə bil ki, fleyta çalırsan. Yenə! Yenə!» 

Bu təsvir davam edirdi: «Ağız, qabağa çıxan parlaq dodaqlar hiss edilən 

qədər ifadəli idi… Buradan ətirli nəfəs gəlirdi və arı kimi içəri cumub və 

pətəyindən qaçırdı.» Roden bu təəssüratı barədə deyirdi ki, bəşər çiçəyini ardı 

kəsilmədən öyrənməyim necə də məni sevindirir. «Necə bir xoşbəxtlikdir ki, 

mənim sənətimdə sevilməyə və həmçinin sevgim barədə danışmağa qadirəm».  

Onu bəzən ağuşuna alan pessimizmin əksinə olaraq o, həyatla, insanlarla 

məhəbbətdə idi. Onun qadınlara ehtirası «I Sirena. Veneranın üz-gözünü 

bəzəməsi» əsərində heyranedici qaydada ifadə olunur. Onun saçlarının burulması, 

bədəni və yumulu gözləri bir bayram ləzzəti kimi yadda qalır və adamı şadlandırır. 

Titsianın qadınları kimi bu gözəl bədənli qız barəsində də hansısa bir pozğunluq 

düşüncəsi ola bilməz. Bu qız sevilən məmnun qalmanın obrazıdır, Rodenin bir dəfə 

həya etmədən qeyd etdiyi kimi «məhəbbətdə hər şeyin hesabı fəaliyyətdir». O, 

həyatda baş verən kontrastları vurğulamağa can atırdı. Buna ən təsirli nümunə 

«Öpüş» və «Bir vaxt o, dəbilqə qayıranın gözəl arvadı olmuşdu» əsərləridir. O, 

dəfələrlə ötüb keçən məhəbbət, ölüm mövzularına müraciət etmişdi. İkinci əsərində 

isə, onun mövzusu Vilyonun məşhur poemasından götürülmüşdür və qadın ən pis 

vəziyyətdə, pərişan şəraitdə, demək olar ki, skelet kimi təsvir edilmişdir. 

«Ölpüş»dəki məhəbbət alovunda yanmaqdan həzz alan xoşbəxt qızla bu bədbəxt 

qadın arasındakı fərq həyatdakı kontrastı əks etdirir.  

   Roden onun dövrünü valeh edən problemlərdən birinin birbaşa ürəyinə 

nüfuz edir - qadın kişi üzərində ağalıq edir. Bunu o, heyrətamiz «Hər şeyi məhv 

edən qadın» əsərində təsvir edir. Freyd nəzəriyyəsinə inam bəsləməklə, o, bizə elə 

bil ki, dişi pələng olan qadının kişiyə hücum etməsini göstərir. Qadın öz ovu kimi 

taqətdən düşmüş kişinin üzərinə atılır və kişi ona müqavimət göstərmir. Kişi qadın 

üçün qul ola bilər, bunu o, «Əbədi büt» əsərində açıb göstərir. Burada qadının başı 

incə şəkildə irəli əyilmişdir. O, aşağı, elə bil ki, sakit gecənin yüksəkliyindən 

kişiyə baxır, axırıncının üzü elə bil ki, bol çiçəklərin içərisində olan kimi  qadının 



140 

 

döşündə gizlənmişdir. O, həmçinin diz çökmüşdür, lakin daşda olmaqla aşağıdadır. 

Onun əlləri öz arxasında yerləşmişdir, elə bil ki, lazımsız, boş şeylərdir. Bu qrupda 

sirrli böyüklük nəzərə çarpır. Roden çox hallarda olduğu kimi, bunun mənasını da 

izah etməyə cəsarət etmir.  

Roden ardıcıl olaraq qadının femme fatale - «bədbəxtlik gətirən qadın» kimi 

izah edir, bunda o, romantiklərin təxəyyülünə əsaslnır. Rodenin əsərində qadın 

özünün sevilməsinə icazə verir, hissiyyatlı qaydada öpüşlər daşqınına bürünür, 

sevdiyi kişinin öpüşlərinin sayı, çəkisi isə yoxdur. İyirmi beş yaşlı kişinin öpüşləri 

hərarətli və sarsıdıcıdır.  

Roden sənətində erotisizm məzmuna nüfuz edir. Burada şair Bodlerin təsiri 

də hiss olunur. Bodlerin ölümündən sonra Roden onun başının heyrətedici 

heykəlini yaratmışdı. Bodler əsrin digər şahidlərindən daha çox onun günah və 

lənət konsepsiyaları ilə razılaşırdı, bunlara isə XIX əsr rəssamlarının və 

yazıçılarının təxəffülündə rast gəlmək mümkündür. Dantenin «Cəhənnəm qapıları» 

ilə Bodlerin təsirinin çuğlaşdığı yol çox mühüm xarakter daşıyırdı. Bu ali əsərinin 

formalaşması üçün belə iki mənbə Rodenin bacarığının əsasında dayanırdı, bunlar 

özünü onun həyat fəlsəfəsinin böyük hissəsini olduqca zəngin qaydada ifadə edirdi.  

Bodlerin təsiri Rodenin lesbianizmlə razılaşdığını ifadə etməyə kömək edir, 

bu, onun «Heyranlıq və ekstaz», «İctimai qadın», «Sarılmış qadın» və 

«Vakkanaliya» kimi sənət əsərlərində müşahidə olunur. Bu, ona qadın bədənlərinin 

qeyri-adi mələklər görünüşündə göstərmək imkanı verir, kontrast şəkildəki insan 

əlaqələrini araşdırmağa qadir edir. Bu vaxt baş verən gənc və yaşlı, müqəddəs və 

dünyəvi sevgi arasında deyil, normallıqla ondan uzaqlaşmaq arasındadır.  

Rodenin məhəbbət ehtirası, şəhvət duyğusu dini şəxsiyyətləri təsvir etməsinə 

də toxunmamış qalmır. Qadının kişiyə malik olması arzusunu təklif etmək 

sahəsindəki onun istəyi o qədər böyük idi ki, o, bu hissi yanaşmanı özünün 1894-

cü ildə yartdığı «Xrist və Maqdalina» əsərində də tərəddüd etmədən tətbiq etdi. 

Maqdalinanın aydın göstərilən yançaqlarını, demək olar ki, barokko üslubunda 

təsvir edir. Onlar Xristin bədənini qucaqlayan kimi sıxırlar, elə bil ki. qadın bütün 

varlığını bir məşuqə sıçrayışı ilə onun qolları arasına atır. Mövzunun belə 

araşdırılması xristian konfiqurasiyasına roman notu kimi təqdim olunur.  

Roden deyirdi ki, «Antik heykəltəraşlıq insan bədəninin məntiqini, mən isə 

onun psixologiyasını axtarıram». Onun psixologiyanın inkişafı ilə xüsusən yaxın 

əlaqəsi var idi. O, Freyd nəzəriyyəsinə də hörmətlə yanaşırdı. Onun «Əbədi bahar» 

əsərində elə görünür ki, gənc qəflətən qızı öpmək üçün qolları arasına alır, bu da 

onun oturma oxunu yöndəmsiz qaydada dəyişir, bu vaxt qız isə öz növbəsində elə 

görünür ki, bunu anlamadan özünü təslim etmək istəyir. Bu anatomik cəhətdən çox 

sadədir. Adəmin bir tərəfə əyilməsi onun bütün bədəni ilə razılıqdadır, həm də 

onun qorxusunu göstərir. Bu vaxt qız özlüyündə bəlkə də bunu başa düşmədən 

özünü təslim edən kimi görünür. Bu anatomik cəhətdən əsas addım  kimi təsvir 

edilmişdir. Adəm bir tərəfə əyilr, bütün bədəni ilə buna çalışır ki, Həvvanın 

qorxusunu nəzərə alsın. Onun başı öz biabırçılığını «bilə» bilər, ona görə də öz 

bədənində yoxa çıxmaq istəyi kimi görünür və dramatik qaydada uzanmış barmaq 

hələ də Allahın barmağı ilə kontaktdan əsir, bu jest, heç şübhəsiz, Rodenin 
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əsərində Sikstin kapellasının tavanını yada salır. Mikelancelonun məşhur 

freskasında bu, «Adəmin yaranışı» tablosunda Allahın Adəmin əlinə barmağı ilə 

toxunması ilə ifadə olunur.  

Dini mövzudan bir qədər abstraksiya edilsə, «Əbədi bahar» 

kompozisiyasında «Öpüş»də olan kimi qadın məhəbbət anında, kişinin hərarətli 

ağuşunda təsvir edilir. Hər ikisində əsl təmiz məhəbbətdən xəbər verən, bircə 

anlığa mövcud olsa da, hər şeyi öz alovunda məhv edən öpuş vasitəsilə kişi ilə 

qadının birgə, qarşılıqlı bağlılıq hissləri təqdim edilir. Xüsusən «Əbədi bahar»dakı 

səhnə hər iki gəncin hissiyyatın fiziki ifadəsindən daha çox, onları özünə əsir etmiş 

yanğını söndürmək üçün bu vasitəyə əl atdıqlarını göstərir. Mərmərdən yonulmuş 

kompozisiyada Roden qeyri-adi həll yolunu tapmışdır, dizi üstə düşən gənc qızın 

füsunkar bədəni, bu bədənin bütün ləyaqətləri ecazkar bir ifadədə təsvir olunur. 

Qızın sağ qolunun oğlanın başını özünə tərəf əyməsi, onun incə bədənini, 

məhəbbətə çağıran döşlərini seyr etməyə, əslində bu səhnəyə heyran olmağa 

çağırır. Oğlan isə sağ qolu ilə qızın çiynini qucaqlayıb, başını əymiş, sol qolunu 

həzzdən məst şəkildə uzatdığı tərzdə, dodaqlarını susuzluqdan təşnə adam 

səhradakı vahədə ağzını soyuq bulağa qapadığı kimi, qızın dodaqlarına 

möhürləmişdir.  

Məhəbbət onları elə bil ki, bir anlığa könül simbiozlarına çevirmişdir. 

Kişinin və qadının bədənləri canlı kəndirlər kimi onları bir- birinə bağlamışdır. Bu 

emosional bağlar olmaqla könülün bədənə hakim kəsilməsindən xəbər verir. Bədən 

axını, bədənin qabarması heç də dənizinkindən zəif deyildir və həzz anının əmələ 

gətirdiyi ekstazdan xəbər verir. Hər iki bədən eşq ovu üçün vacib olan hisslərin 

tüğyanını, ehtirasın şahə qalxmasını bildirən cavanlıqdan xəbər verir. Hər iki bədən 

elə bil bu anın böyüklüyünü, arzuların apofeozunu nümayiş etdirmək üçün 

yaranmışdır. Qızın bədəninin daşqını isə dözülmək həddindən kənardadır.  Roden 

qızın bədənini onun tam çiçəklənən anında təsvir edir. Həm də onlar bu səhnəni 

seyr edənləri öz ehtiras fiestalarına, ziyafətlərinə dəvət edirlər. Heykəldə ağıl 

iradəsi bədən iradəsində sönmüşdür. Deyəsən, məhəbbətin şiddətindən onlar 

məkanı və zamanı da hiss etmirlər, bəlkə də insanın istəklərini və fəaliyyətini 

məhdudlaşdıran bu amillərə heç məhəl də qoymaq  istəmirlər.  

Bu anda, elə bil ki, heç kəs onlara mane ola bilməz, onlar heç nədən 

qorxmurlar, axı arzularına çatmışlar, yaxşı anlayırlar ki, qızğın məhəbbət ölümdən 

də qüvvətlidir. Hətta Adəm və Həvvanın ilkin təcrübəsi də göstərirdi ki, özünü 

dərketmə anından sonra yerüstü cənnətdən qovulmaq da qorxulu deyildir, çünki 

əvəzində onlar Məhəbbət bağı adlanan bir cənnətə qovuşdular, həqiqi bal ayı 

cənnətinin meyvəsini daddılar. Bu ikisinin də ilk günahı, yixlması da sayıla bilər, 

lakin həm də onların qalxması, yüksəlməsidir. Bu anda onlar, elə bil ki, bir-bilərrni 

yaratmışlar, məhz bu təəccüb doğuran həzz balını dadmaq üçün dünyaya gəlmişlər. 

Bu, ətrafdan, ağıldan kənarda mövcud olan zamandır, tamamilə başqa dünyadır. 

Bu şirinlikdə bəlkə də bir ağrı da vardır, lakin həmin ağrıya da haqq qazandırmaq 

mümkündür. Axı məhəbbət anına qovuşmaq üçün insanlar qanlı müharibədən də 

betər sınaqlardan keçməli olur və anlayır ki, burada hisslərə təslim olma döyüşlərin 
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özündən də şirindir. Sevib-sevilənlərdə bir Samson gücü əmələ gəlir və onlar bircə 

zərbə ilə bütün maneələri dəf etmək qüdrətində olurlar.  

 

 

 
 

“Əbədi bahar” 

 

Roden mərmərdə adi heykəl qrupu yartmamışdır, («Öpüş» əsərinin isə bir 

çox variantı mövcuddur), insanın ali hissinə, coşğun ehtirasına əsl oda söyləmişdir. 

Onun təsvir etdiyi bədənlər də bu hissləri ifadə etmək üçün dilə gəlir, danışır. 

Mübaliğəsiz demək lazımdır ki, «Əbədi bahar»a tamaşa edəndə eşq anının qızmar 

hisslərinin səmadan gələn simfoniyasına qulaq asırsan, burada insana əzab verən 

və onu yüksəldən sevginin təntənəli, həm də elegiyadan xəbər verən melodiyasını 

eşidirsən. Buradan belə bir nəticəyə gəlirsən ki, heykəltəraşlıq da musiqi, rəqs və 

ya poeziya kimi əslində coşğun bir ehtirasdır. Roden yaradıcılığını isə bu mənada 

möcüzə saymaq olar.  

«Əbədi bahar» öz həll üslubunda və ifadə tərzində unikal bir əsərdir. 

Buradakı hisslərin tufanına biz heç Rafaeldə, Mikelanceloda və Leonardo da 
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Vinçidə də rast gəlmirik. Roden bu əsərində sevgi anlarını qeyri-adi ustalıqla 

qələmə alan, Bibliyadakı «Şərqilər şərqisi» kitabının müəllifi sayılan Solomona, 

həmçinin Şekspir, Viktor Hüqo və Tolstoy kimi dahilərə də uduzmur, bəşər 

övladına xas olan ən ülvi hissləri tərənnüm etməkdə onlardan da yuxarı qalxır. 

«Əbədi bahar» məhəbbət anının sadəcə təcəssümü deyildir, insanın hiss və 

ehtirasının himnidir. Burada ruhun şadlanması, bədənin ilhamlanması və 

canlanması təsvir olunur.  

Yəqin ki, Romeo və Cülyetta da bu əsəri, həm də öz şərəflərinə həsr edilən 

heykəli görsəydilər, ölməz eşqi daha unikal vasitələrlə vəsf edən bu inciləri öz 

ruhlarına bəslənən əbədi şərqi kimi qəbul edər və Şekspirlə yanaşı, Rodenə də 

minnətdar olardılar.  

Təsadüfi deyildir ki, qadına həyatda düzgün, bərabər yerini verən Roden 

qadın bədəninin Homeri adlandırırlırdı. Bu bədən artıq kişinin ovu olmağını 

dayandırır, qadın öz füsunkarlığını və kübarlılığını açıqca bəyan edir. O, heç də 

qadını kişinin arzularına tabe olmağa hazır olan məxluq kimi nəzərdə tutmur, qadın 

daha çox öz arzularına malikdir. Bunu hissin hökmü, iradəsi ilə qəflətən oğlanın 

qucağına atılan, öz çoxdankı arzusuna qovuşan «Əbədi bahar», «Öpüş» və digər 

əsərlərdəki qadın bədəninin elə bil ki, dil açan ifadəsində görürük.  

Rodenin bu əsərlərini «Kama sutra» səhnələri ilə müqayisə etmək də 

ədalətsizlikdir. Hindlilərin bu qədim traktatı cinsi həzzlər mövzusuna həsr 

olunmuşdur, fiziki yaxınlıqdan həqiqi həzz olmaq yollarını araşdırmağa, 

təlimatlandırmağa çalışır. «Kama» hissiyyat arzularının ödənilməsi mənasını 

verirdi. Rodendə isə şəhvət səhnəsi deyil, ülvi hisslərin asimana yüksələn dalğası, 

coşan ehtirasları paradoksal qaydada ram edən tufanı təsvir olunur. Kişi ilə qadın 

burada öz könüllərin axtarıb tapmaq üçün ağuşlarını bir-birlərinə açırlar.   

Rodenə görə, «Əbədi büt»də təsvir etdiyi  kimi, qadın müstəqil rol 

oynadıqda kişi onun qulu ola bilər. Qadının kişiyə malik olmaq arzusunu isə o, 

«Xrist və Maqdalina» kompozisiyasında göstərir. Burada Maqdalina İisusu öz 

məhəbbətinin gur sobasında əritmək üçün onun üstünə atılmış şəkildə təsvir 

olunur. Yazıçı Den Braun «Da Vinçi kodu» adlı məşhur romanında İisusun bu 

yaxınlıqdan qızı olduğunu da iddia edir. Vatikan əsəri süngü ilə qarşılasa da, 

Roden bu mövzunu öz heykəlində, özü də qeyri-adi ekspressiya şəklində təsvir 

etmişdi və Den Braunu bir əsrdən də artıq müddətdə qabaqlamışdı.  

Roden qadın bədənini antomiyasına yaxşı bələd olduğundan, ona məxsus 

olan bəzi cəhətləri qabartmğa çalışırdı. O, qadınların açıq ağızlarına məftun olurdu, 

ona qadın bədəninə malik olmağa bir dəvət kimi verməyə çalışırdı. Bunları «Su 

pərisi» əsərində, həmçinin «Danald»də isə sallanıb axan saç vasitəsilə təsvir edir. 

Saç həqiqətən də xüsusi cəzdedici təsirə malikdir. Kişini və qadını bir-birinə sarıya 

bilən zəncir kimi nəzərdə tutulur. Necə ki, qadının məhəbbət-nifrət simvolu olması 

XIX əsrin əlaməti idi.  

Rodendə məhəbbət mövzusu hədd tanımamaqla yanaşı, ilk növbədə insanın 

daxili aləminin təntənəsinə həsr olunmuşdur. Axı insanlar arasındakı ülvi hisslər 

heç də heyvanlara məxsus olan adi fiziki yaxınlıqla eyni şey deyldir. Axı 

məhəbbətdə insan ürəyi, könlü hərəkətə gəlir, ehtiras nəbzinin vurulması heç də 
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ürəyin adi pulsundan az əhəmiyyət kəsb etmir. Axı bəşər övladı məhəbbəti 

anlayan, onu yaşayan andan, bütün varlığını bu ali hissə tabe etdiyi vaxtdan sonra 

insan kimi formalaşmağa, meydana gəlməyə başlamışdır. Qədim Romanın böyük 

şairi Ovidi özünün “Ars amatoria” - «Məhəbbət elmi» əsərində qeyd edir ki, ibtidai  

insan dik gəzsə də, yaşayış tərzinə görə meşədə öz ətrafında dolaşan heyvanlardan 

heç də fərqlənmirdi. Heyvanlar kimi o da tapdığı, əsasən zülal mənbəyi olan hər 

şeylə qidalanırdı. Qədim insan heyvanlara bənzər qaydada quru torpağın üstündə 

yatırdı, yarpaqlar bu vaxt onun bədənini yağışdan, soyuqdan qoruyan yorğan 

rolunu oynayırdı. İlk dəfə iki cins arasında məhəbbət hissləri baş qaldıranda o, 

digər canlılardan bütünlüklə fərqlənən insana çevrilməyə başladı. Başqa canlılar 

kimi heyvanlar da nəsli artırmaq instiktinə malik olsalar da, ülvi hisslərdən xali 

idilər. Kişi və qadın öz aralarındakı çox hallarda qarşılıqlı, bəzən hətta birtərəfli, 

cavab tapmayan hisslərin təsiri altında insana çevrildilər, primitiv hədlərdə də olsa, 

onların daşıyıcıları oldular. Deməli, insanın fiziki məxluq kimi iki milyon ilə yaxın 

yaşı olsa da, mənəviyyata, daxili aləmə, onların ən bariz nümunəsi kimi məhəbbətə 

malik olmaqla bəşər övladı xeyli sonra meydana gəlmişdir, özünü və hissləri dərk 

etməyən əcdadından xeyli cavandır və müasir insan könülə malik olan varlıq kimi 

özünü məhz onun törəməsi hesab etməlidir.  

Freyd ilk dəfə olaraq valeh olma ilə nifrətin yaxın üzvü əlaqədə olduğunu 

başa düşmüşdü, hissiyyatın amili kimi yuxu anatomiyasının əksliyini oxumuşdu, 

necə ki, Roden də hissiyyat anatomiyasının əksliyini oxumuşdu.  

Ədəb-ərkanın əksinə, özünün ən uğurlu portretlərində heykəltəraş qadının 

kişiyə əzab verə bilən sirrli keyfiyyətini görürdü. Burada onların sifətlərindəki 

təbəssümlər heç də müəyyən olunmuş qaydada deyildi. Müəmmalı şəkildə örtülü 

olan dodaqlar və geniş arzuları ifadə edən gözlər əbədi ay işığında olan gecənin 

içərisindəki keçmiş hər şeyə baxırdı. Roden qadının üzünü onun gözəl bədəninin 

bir hissəsi kimi verirdi, onun gözləri bədənin gözləri və ağzı bədənin incisi kimi 

meydana çıxırdı.  

 

Antik sənətə məftun olan rəssam 

 

1880-ci illərin sonrakı dövrlərində Rodenin baxışlarında bir sıra dəyişikliklər 

əmələ gəldi. Bu, Mikelanceloya məhəbbətdən və istənilən hesaba başa gəlsə də, 

ifadəli jest hərəkəti axtarışından və onun yunan sənətindən ilhamlanmasına tərəf 

dönməsindən böyümüşdü. Antik sənətə məhəbbət hər halda onun sonrakı 

əsərlərinin çoxunda ifadə olunur. O, antik sənətin ruhunu qeyri-adi qaydada tətbiq 

edirdi. Mərmərdən taraşlanmış «Pan və Nimfa» əsərində Panın cizgilərinə 

göstərilən kobud münasibətlə yanaşı, kompozisiya belə illyuziya yaradırdı ki, guya 

həqiqətən də qədim mərmərdə işlənmişdir. 

Ellinistik dövrdəki populyar olan qadının çılpaqlığı konsepsiyası Rodeni 

xüsusən cəzb edirdi. Heç vaxt tamamlanmamış «Uisterə abidə» əsərində o, bədəni, 

yunan idealına dərindən vurğunluq qaydasında – ellinistik fazada təqdim edir. 

Roden öz əsərində bu əlaməti müşayiət etməyi axtarırdı. O, fiqurun ayaqlarını 

parça ilə örtsə də, onlar «Miloslu Venera»nın ayaqlarını xatırladır. O, Luvrda 
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nümayiş etdirilən «Samofrakiyalı Nika»nın  qanadlarına bənzər elementdən də 

xüsusi qaydada istifadə edir, özünün «İkarın yerə yıxılması» əsərində bu qanadları 

təqdim etməkdə xeyli dərəcədə yunan prototipinə borcludur.  

Rodenin portret büstlərində bizim eradan əvvəl V və IV əsrlərin yunan 

idealı, qadın gözəlliyi barədəki onun sonrakı konsepsiyasını təcəssüm etdirməklə 

üzə çıxır. Tarixçi Diodor, Praksitel haqqında demişdi ki, «Kamil ağılla (o,) öz 

mərmər heykəllərində könülün ehtiraslarını çatdırır». Bu həm də Rodenin 

ambitsiyası idi və onun istedadı ruhi həyatı təklif edirdi.  

Rasselin arvadının başının təsvirində Roden onu məftun edən yunan idealına 

yaxınlaşa bilir. Bu sənət əsərində, Boston İncəsənət Muzeyində nümayiş etdirilən 

b.e.ə. VI əsrin məşhur qız başı heykəlinin məlahətini verməyə çalışır, bu əsər isə 

könülün və canın bənzər birliyini təklif edirdi. Müəyyən portretləri, məsələn. 

Kamilla Klodelin başı («Dan yeri. Kamilla Klodel» əsəri) bunun bir nümunəsi idi. 

O, başı mərmərin içərisinə yerləşdirir, bu yolla yunan üslubunu bərpa edir. Onun 

1897-ci ildə yaratdığı tunc Viktor Hüqo heykəli tipik ellinist sənətdəki və Romanın 

sərxoş «Herkules»inin bir variantına bənzər məxluq kimi meydana çıxır.  

O, öz kəşfində vurğulayırdı ki, başlanğıcı antik sənətdən götürmək tamamilə 

səhvdir. Belə edəni bu, «adam kimi deyil, qoca alim kimi öldürərdi». Və həmin 

mülahizənin əsasında onu qoyurdu ki, heykəltəraş təbiətdən işləməlidir və sonra 

qalereyalarda öyrənməlidir. «Əgər onun gözləri təbiətə qarşı bağlanmışdırsa, o, 

düz antik sənətə doğru gedir, bizim heykəltəraş bu görünüşü öz işinə keçirə bilmir. 

Beləliklə, əks-səda istisna olunmaqla, onun düzəltdikləri nə antik, nə də müasir 

olacaqdır, - o sadəcə pis olacaqdır».  

Rodenin mövqeyi başlıca şərtlərdə kifayət dərəcədə aydın idi, belə ki, 

rəssam təbiətə baxırdı, öz ilhamını onda tapırdı və sonra isə antik sənətlə öz 

tapdıqlarını yoxlayırdı. O, arxaik üslubda olan yunan heykəltəraşlığına (xüsusən 

Fidinin və Praksitelin əsərlərinə) valeh idi. Onlar təkcə insan formalarının sehrli 

qaydada başa düşülməsi ilə deyil, həm də Rodeni çox məmnun edən daxili həyatın 

nəcib sirrini təklif etməklə fərqlənirdilər. Hər şeydən əlavə o, Fidinin aludəçisi idi. 

Bu dahinin sənətinə bələdçilik onu qəbul etmək demək idi. Fidi b.e.ə. V əsrin 

ortalarında yaratmışdı, bu vaxt Afinada hakimiyyətə, şəhər-polisə «qızıl dövr» 

bəxş edən, demokratiyanı gur inkişaf etdirən Perikl gəlmişdi. Periklin dövründə 

Parfenon məbədi inşa edilmişdi və Fidi qızıldan və fil sümüyündən  

şəhərin himayəçi ilahəsi sayılan Afina Parfenosun məşhur heykəlini 

hazırlamışdı. Fidinin Olimpiyada həmin qiymətli materiallardan qoyduğu Zevs 

heykəli isə dünyanın yeddi möcüzəsindən biri hesab olunurdu. Lakin onun bu 

məşhur əsərləri bizim dövrümüzə gəlib çıxmamışdır. Ona görə də Roden onları 

orijinaldan deyil, ancaq Roma kopiyalarından öyrənirdi. Təəssüf ki, yunan 

heykəltəraşlığı nümunələrinin çoxu eyni tale ilə üzləşmişdir. Qədim romalılara 

minnətdar olmaq lazımdır ki, onların bir hissəsinin kopiyasını çıxarmaqla, sonrakı 

nəsillərə ötürə bilmişlər.  

Onun zövqündə yenə də tipik olan o idi ki, Roden «Miloslu Venera»ya daha 

yüksək dərəcədə vurulmuşdu. Luvrda nümayiş etdirilən bu heykəli «möcüzələrin 

möcüzəsi» hesab edirdi, onda Praksiteldə kəşf etdiyi ritm üçün hissiyatı tapmışdı. 
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Bu ilahənin bədəni xristian heykəltəraşlığındakı kimi yüngülcə irəli əyilmişdi. 

Həm də burada hansısa bir narahatlıq və əzabverici olan bir şey yoxdur. Bu əsər ən 

böyük antik ilhamın ifadəsidir. Həyatın sevinci ağılla mülayimləşir. B.e.ə. V əsr 

ərzindəki yunan heykəltəraşlıq metodu mərmər parçalarında taraşlanırdı, 

materialdan təbəqə-təbəqə kənarlaşdırılırdı. Onlar öz işləri üçün gips modellərdən 

istifadə etmirdilər.  

Rodenin antik sənətə zövqü onu heç də neoklassik rəssama çevirmədi. Onun 

mövzuları, özünün izah etdiyi kimi, tam fərqli idi. Onun antik sənətə hərarətli 

cavabı müəyyən əhəmiyyət daşıyırdı. O, dəyərlərin tənəzzülünə şüurlu qaydada 

inanırdı və özünə agah olan kimi, insan formasının əhəmiyyətindəki tənəzzülün 

obyekti də məhz sənət məsələsi idi. Lakin bu o demək deyildir ki, o, müasir sənətə 

düşmən idi və bununla əlaqədar olaraq onun kubizmə olan hüsn-rəğbəti yüksək 

dərəcədə məqbul idi.  

 

Rodenin kəşfləri 

 

Sonrakı illərin Rodeni barədəki paradokslardan biri odur ki, klassik sənətin 

kanonlarından o, öz rəssamlıq prinsiplərinin çoxunu çıxarırdı. O, estetik 

təcrübələrinin geniş cərgəsinə cavab verməmiş qalmırdı. Yeni meyllərə özünün 

dəyişikliyini açıb göstərirdi. Uzaq Şərq heykəltəraşlığına ehtiraslı münasibətdə 

müəyyən ölçüdə pioner sayıla bilərdi.  

O, yapon sənətinin vurğunu idi, bu, həmçinin onun çox sayda müasirlərini 

də həvəsləndirmişdi. O, hind heykəltəraşlığına məhəbbətin adətdən uzaq olan 

cığırında ilişib qalmışdı, bəzi nümunələri əldə edə bilmişdi və 1913-cü ildə Şiva 

barədə bəzi qeydlər etmişdi. O, inanırdı ki, hind və Orta Əsrlər heykəltəraşlığı 

arasında müəyyən analogiyalar mövcuddur. Rodenə görə, Şiva həyatın içinə, həyat 

çayına girməyi təklif etmişdi. Bununla yanaşı, hind heykəltəraşlığının Roden 

hisslərinin həyəcanlandırması başa düşülən deyil.  

Bu illər ərzində Roden öz baxışlarını heç də bir deyil, daha çox yollarla 

genişləndirdi. Misal üçün, o, bir dostuna demişdi ki, «Mən düşünürəm ki, hərəkət 

heykəltəraşlıqda başlıca şeydir və etdiyim hər şeydə mən buna nail olmağa 

çalışmışam. Mənim Cəhənnəm qapılarım bu mübarizələr haqqında məlumatdır. O, 

bütöv tarixi əhatə edir. Orada mən bacardığım qədər hərəkəti göstərmişəm».  

Yer tutan dəyişikliklər xeyli sayda idi. Roden sfera daxilində hərəkət 

effektlərini verməyə cəhd etdikdə, həm də bunda jestlərdən daha çox bədənin 

nüanslarını, çalarlarını ifadə etməyə çalışırdı.  

Rodenin hərəkətin təbiətinə marağı onun ekssentrik məşuqəsi olan 

hersoginya Şuazel tərəfindən qızışdırılırdı. Özünün heyrətamiz kiçik dostu 

adlandırdığı bu qadın ehtiraslı vurğunluqla rəqs edirdi. O, Minerva kimi məlahətli 

pozada irəli çıxırdı. Şarfını yelləyir, müstəsna bir profilində onu arxası ilə qabağa 

atırdı. O, bir tərəfdən digər tərəfə dönürdü, sonra şarf bədəninə sarılırdı - əli 

budunda olmaqla dirsəyini irəli verirdi, - sonra yıxılır, hərəkətsiz olurdu. Bu vaxt 

iki əl qalxırdı, məğlub edən təbəssüm - o, iftixar duyan kariatidaya bənzəyirdi, 
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şarfının ucları bir-birinə keçirdi. Onun bütün lətafəti döyüş paltarında olmasında 

idi. Sonralar  Roden nədənsə hersoginya Şuazeli «şər adam» adlandırmışdı.  

Buna baxmayaraq, Roden hersoginya Şuazel kimi həvəskarla yanaşı, digər 

modellərə də malik idi. Onun bəxti gətirmişdi  çünki, elə bir dövrdə yaradırdı ki, 

bu vaxt rəqs özünün ən böyük anlarından birini yaşayırdı. O, rəqsə olan ehtirasında 

heç də tək deyildi, çox sayda digər rəssamlar da rəqsin məlahətinə və özündə 

daşıdıqlarına vurulurdular. Bu vaxt Tuluz-Lotrek və ya Deqa yada düşür. Lakin 

Roden Deqaya bənzəməyərək, əslində klassik baletə meyl etmirdi. O, özünün etirf 

etdiyi kimi, gəncliyində bir dəfə Operada baletə baxmışdı, lakin heç də başa düşə 

bilməmişdi ki, nəyə görə qədim yunanlar rəqsə bütün incəsənət növlərindən daha 

böyük maraq bəsləyirmişlər.  

1890-cı illərdən Birinci Dünya Müharibəsinə qədər olan dövrdə rəqs Löye 

Fullerin tamaşaları, Tuluz-Lotrek onlarin eskizini çəkmişdi, Aysedora Dunkanın, 

Yava və Kambocadan olan rəqqasların, əlbəttə ki, Dyagilyevin Rus Baleti 

vasitəsilə inqilabiləşmişdi. Üstəlik Mulen Rujda kan-kan rəqqasələrinin hay-küyü 

yayılmışdı. Ən qeyri-adi rəqqasələrdən biri Aycedora Dunkan idi. O, Parisə 1900-

cü ildə gəlmişdi və Luvrda yunan əsərlərini öyrənməyə böyük həvəs göstərmişdi. 

O, tez-tez Rodenin studiyasına gəlirdi və özünün dediyi kimi, «Rodenin yanına 

ziyarəti, Psixeyanın Allah Panı onun mağarasında axtarmasına bənzəyirdi, ancaq 

mən Erosa olan deyil, Apollona olan yolu soruşurdum».  

Aysedoranın Rodenlə görüşü onun karyerasındakı mühüm ana təsadüf etdi. 

Bu anlaşılan deyildi ki, Aysedoranın rəqsi onu necə sevindirirdi və qızı müxtəlif 

akvarel tablolarda təsvir edirdi. 1902-ci ildə Aysedora Parisə dönəndə onlar yaxın 

dostlara çevrildilər. 1903-cü ildə rəqqasənin debütündən qısa müddət sonra 

Vezelay meşəsində onun şərəfinə ziyafət verildi və bir neçə gün sonra Roden onu, 

obrazında rəqs etdiyi göyünlərin bacısı kimi təsvir etmişdi.  

O, Myodon yaxınlığındakı məktəbində Aysedoranın məşq keçirdiyi gənc 

qızlar barədə demişdi: «Əgər mən gənc olanda elə modellərə malik olsaydım! 

Hərəkət edə bilən, Təbiətə və harmoniyaya müvafiq olaraq hərəkət edən modellər! 

Mən gözəl modellərə malik olmuşam, bu həqiqətdir ki, lakin heç vaxt eləsinə 

malik olmamışam ki, onlar sizin şagirdlər kimi hərəkət elmini başa düşsün».  

Roden Dyagilyev baletindəki Nijinskinin rəqsindən də çox həzz alırdı. 

Roden əvvəlcə Dyagilevlə tanış olmuşdu. Bir tamaşadan sonra o, səhnə arxasına 

gedib, gözlərində parlayan yaşla Nijinskini ağuşuna almış və demişdi ki, «bu, 

mənim arzularımın icrası idi. Sən onları həyata gətirdin. Sağ ol!» Roden bütün 

təəssüratlarını «Rəqs hərəkətləri»ndə təsvir etməyə cəhd etdi. Bu seriyalar 

rəqqasların ayaqlarını səs-küylə atan kimi təsvir edirdi.  

Onun sonrakı müəyyən heykəllərində- «Psixeya»da (1898-ci il) yaraşıqlı bir 

sevimli qadın təsvir edilir. «Danand» və «Sirenalar» kimi sənət əsərlərində axan 

xətlərə üstünlük verilir, bu da Yeni İncəsənət üçün tipik yanaşma tərzi idi. Rodenin 

Yeni İncəsənətin prinsiplərini qəbul etməsi şüurlu qaydada olmasa da, hətta bu 

cərəyanın rəsmi bəyanatlarını xoşlamsa da, onun üçün çətin bir məsələ deyildi.  

 

Simvolizmə keçid 
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Rodenin həyatının axırıncı hissəsindəki nailiyyətlərin dərəcəsinə bəzən 

barmaqarası baxırdılar. Bu aydındır ki, belə böyük enerji adamı çox müxtəlif 

növdə işləri görməyə qadir idi. 1880-ci illərin sonlarından ölümünə qədər olan 

dövr göstərir ki, o, mühüm müasir cərəyanların çoxunu tuta bilirdi. O, yalnız bir 

üslubda işləməklə kifayətlənmirdi. Onun öz ruhu qazandığı nailiyyətləri ifadə 

edirdi. Roden öz məşhur əsəri olan «Mütəfəkkir» heykəlini heç nəyə görə 

seçməmişdi, bu ona həyata münasibətinin, demək olar ki, simvolik xarakterini 

nümayiş etdirirdi. Rodenin daha məşhur olan və dünya tarixindəki heykəltəraşlıq 

obrazlarından ən tanınan bu heykəli əvvəlcə öz əsəri üçün obrazları götürdüyü, 

cəhənnəm mənzərələrinin müəllifi olan Dantenin portreti kimi yaradılmışdı və o, 

elə bil ki, öz təxəyyülünün törətdiklərini müşahidə edirdi. Lakin vaxt keçdikcə 

Roden heykəli şairin, filosof və yaradıcının zamandan kənar olan universal 

obrazına tərəf dəyişdi, onun «fiziki qüdrəti yalnız intellektual qüdrətini nümayiş 

etdirirdi».  

 

 
 

“Mütəfəkkir” 

 

Həqiqətən də heykəltəraş rəssamların cərgəsinə qoşulmuşdu ki, onlar öz 

enerjisini Müqəddəs Qraalın axtarışına - mövcud olmanın daxili mənasını 

araşdırmağa həsr etmişdilər. O, bir dəfə belə bir mühüm bəyanatını vermişdi: 

«Mənim könlüm dəfn arabasının ətrafında yanan şamlar dairəsidir… İşıqla əhatə 

olunmaqla, mən onun bütün mənbələrində gözəlliyi hiss edirəm, hər gün onun 

məni çuğlayan sərinləməsi ilə maraqlanıram. Ölməyə hazırlaşıram - mən 

ölməliyəm, - lakin mən tam çiçək açan ağaca bənzəyirəm». Bu sözlər Rodenin 

sonrakı həyatının məzmununu açıb göstərirdi.  

Karryenin dilə gətirdiyi «Yalnız təbiət bizi sənəti başa düşməyə qadir edir» 

fikri Rodenin də baxışlarını bütünlüklə ifadə edə bilərdi. Axı incəsənətin özü 
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adamları başa düşən etməklə, bütün həyatın mənbəyidir, çünki həyatla gözəllik 

ayrılmazdır.  

Roden sonrakı əsərlərində artan dərəcədə cəhd edirdi ki, insanın bəzi ifadə 

olunmayan bir mahiyyətə malik olduğunu təklif etsin. Hətta sadə fiqurlar da öz 

mövcudluğuna malikdir. Onlar kosmik qüvvənin şüaları vasitəsilə hansı bir 

qaydada olsa da ilhamlanır. O sensasiya dalğalarına açıqdır. Roden özü yaxşı qeyd 

etmişdi ki, hər bir yaxşı heykəltəraş həyatın sirri üzərində məskən salmasa, insan 

bədəninin modelini yarada bilməz. «İstənilən rəssamın ən yaxşı əsərləri, belə 

demək mümkündürsə, sirrlilikdə yuyunmalıdır. Bu ona görədir ki, mənim 

fiqurlarım əllərə malikdir, ayaqlar isə hələ də mərmər parçsında dustaq edilmişdir; 

Həyat hər yerdədir. Lakin nadir hallarda o, həqiqətən böyük ifadəyə və ya əsl fərdi 

azadlığa gəlib çıxır».  

Bu bilinməyəni dəqiqləşdirmək və sirrin göstərdiyi üfüqləri axtarıb tapmaq 

arzusuna görə Roden XIX  əsrin sonunda, hər yerdə olduğu kimi Fransada 

pozitivizm əleyhinə qalxan reaksiyaya tərəfdar çıxırdı. Onun təhlükəli arzuya üz 

tutması təbiətə aludə olmasına və praktiki olanlara möhkəm və dərin inamına 

əsaslanırdı.  

Rodenə görə bədən daim özünün əhatə etdiyi ruhu ifadə edir. Buna görə kim 

görməyi bacarırsa, çılpaq bədən bol mənalar təklif edir. Konturun sehrli ritmində 

böyük heykəltəraşlar, Fidilər ilahi müdrikliklə bütün təbiətin üzərinə işıq saçan 

aydın harmoniyanı etiraf edirlər; sadə, sakit, tarazlıqda olan bədən öz qüvvəsi və 

məlahəti ilə şüa buraxır, dünyada hər şeyi idarə edən qüdrətli ağlın düşüncəsi onu 

da təmin edir.  

Bu simvolik element ona «Allahın əli»ndə və ya «Yaradıcı»da orijinal 

konsepsiyalara çatmağa imkan verir. Burada heç də şəhadət prototipinə 

əsaslanılmır, ancaq yaradılma haqqındakı alleqoriya təqdim edilir: əl bizi əhatə 

edən materiyadan gəlir, özü iki fiquru saxlayır, onlar materiyadan çıxmaq üçün 

mübarizə aparırlar.  

O, Mikelancelo kimi fiqurların özünü materiyadan azad etməyə çalışdığını 

güman etmir, lakin özlüyündə tamamlanmış baş onun konsepsiyasına müvafiq 

olaraq necə olsa və düşünüldüyü kimi zamandan kənardadır. 

Özünün sonrakı heykəltəraşlığında Roden sfumato effektini qoruyub 

saxlamağa cəhd edir, bu söz italyanca hərfi mənada «tüstü kimi itmək» deməkdir, 

rəngkarlıqda əşyaların xətlərini, onları əhatə edən ətraf mühitin gözəl təsvirinin 

köməyi ilə yumşaldılmasıdır. Sfumato üsulunu Leonardo da Vinçi işləyib 

hazırlamışdı.  

Rodenin materialda, iri mərmər parçasında kökləri, kövrək təəssüratlar 

dünyasına imkan vermək üçün olduqca möhkəm idi. O deyirdi ki, təbiət mənim 

böyük müəllimimdir. Əgər təbiətə əməl edilsə, hər şeyi çıxarmaq olar. Ona görə də 

çoxları təbiətin diqtəsini öyrənir. O, dağlara qalxırdı, güman edirdi ki, həndəsə 

hissiyyatın dərinliyindədir, yaxud da hissiyytın hər bir ifadəsi daha çox həndəsənin 

idarə etdiyi hərəkət vasitəsi ilə üzə çıxır. Təbiətdə həndəsə hər şeydə özünü 

göstərir. Təbiət ali memardır. Hər bir şey ən yaxşı tarazlıqda qurulmuşdur və 
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özündə həmçinin üçbucağı və ya kubu, yaxud da onların hansısa bir 

modifikasiyasını daşıyır.  

Roden, heç şübhəsiz, təbiətin qızğın vurğunu idi. O, öz əsərində çətinliklə 

çölləri və ya göyü təsvir edə bilərdi, istisna olan hal o idi ki, əgər bunu çox istəsə, 

simvolik mənalarda verə bilirdi, necə ki, o, özünün «Viktor Hüqonun abidəsi» 

əsərində dənizə işarə edir. Roden əvvəlcə Hüqonu dənizdə qayaya söykənən və üç 

muza ilə əhatə olunmuş nəhəng çılpaq titan kimi təsvir etmişdi.  

Klod Mone ilə birlikdə o, əsərlərinin sərgisini keçirirdi. Mone də Roden 

kimi təbiətin sirrini təklif etmək yollarını axtarırdı. Roden həqiqətən də öz 

dövrünün ümumi sənət iqliminə təsir göstərirdi, onun sonrakı heykəltəraşlıq 

əsərləri və rəsmləri göstərirdi ki, o, impressionistlərin ideyalarının ruhunda yaradır.  

 

Roden beynəlxalq ulduza çevrilir 

 

1881-ci illərin axırlarından Roden fransız heykəltəraşlığında artan dərəcədə 

başlıca sima kimi tanınırdı, bir rəssam kimi o, Fransadakı sənətsevərlər kimi, 

əcnəbi pərəstişkarların da marağını cəlb etmişdi. Onun əsərləri Parisdəki müxtəlif 

sərgilərdə nümayiş etdirilirdi. Lakin onun dühasının real olaraq qəbul edilməsi 

yalnız 1889-cu ildə mümkün oldu, bu vaxt onun əsərlərinin xeyli hissəsi seyr 

edilmək üçün Monenin tablolar qrupu ilə birlikdə eyni qalereyada qoyuldu. Əgər 

Edmon de Qonkur inanmışdısa ki, birgə sərgi Rodeni hiddətləndirir, burada yəqin 

ki, hansısa bir səbəb mənbəyi var idi. Çünki Roden öz dostlarına demişdi ki, «Məni 

yalnız özüm maraqlandırır». Onun əsərlərinin seçiminə yazıçı Marsel Prust 

cavabdeh idi, o, rəssamlığın istedadlı pərəstişkarı olmaqla, İncəsənət Nazirliyinin 

təmsilçisi idi.  

1889-cu ildə isə Karryenin müdaxiləsi ilə Rodendən xahiş edildi ki, Salonun 

jürisində iştirak etsin.  

1893-cü ildə o, Milli İncəsənət Cəmiyyətinin prezidenti oldu. Onun maddi 

mövqeyi də əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdı, köhnə dəbdə olan evini tərk edib, 

Myodondakı Brilyant villaya köçdü, bu ev Parisin kənarında idi. Sonralar orada 

onun heykəllərinə mənzil olacaq pavilyon düzəltdi. Praksiteldən və Aqrippinanın 

Roma heykəlindən sonra Roden həm də «Satir»ni dəqiq kopiyasına sahib oldu.  

Myodonda özünün kiçik sarayının mərkəzində köməkçisi və katibləri ilə bir 

yerdə otururdu. Bəziləri ona «metr» əvəzinə «msyö» deyə müraciət edirdi. Lakin 

burada həyat heç bir vəchlə sadə adlana bilməzdi.   

Onun böyük zəfəri1900-cü ildə gəldi, bu həmin il Parisdə təşkil olunan 

Universal Sərgi ilə əlaqədar idi. O, sərgiyə öz əsərlərini qoymuşdu. Bu sərgi onun 

nüfuzuna möcüzəli qaydada köməklik göstərdi və olan borclarını ödəməyüə imkan 

verdi. «Mən 200 min frank, bəlkə də daha çox məbləğdə əsərlərimi satdım. Həm 

də bəzi sifarişlər qəbul etdim. Demək olar ki, bütün muzeylər işlərimi aldı: 

Filadelfiya «La Pensi»ni aldı, Kopenhagen 80 min frank xərclədi və mən onların 

muzeyində bütöv bir otağı tutmalıyam. Hambürq, Drezden, Budapeşt və başqaları. 

Az miqdarda amerikan və ingilis, lakin çox sayda  alman baxışda idi… Mən çox 

məmnunam».  
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Xüsusi kömək Oskar Uiylddan gəldi. O, dostuna məlumat verərək yazmışdı 

ki, «Roden özü üçün pavilyona malik idi və mərmərdəki böyük arzularının çoxunu 

yenidən mənə göstərdi. O, Fransada ən böyük şairdən də yuxarıdadır və mən 

şadıydım, özümə deyim ki, o, bütünlüklə Viktor Hüqonu kölgədə qoydu».  

Rodenin bu illər ərzində ən mühüm dostluğu avstriyalı şair Rilke ilə idi. 

Heykəltəraş və şair ilk dəfə 1902-ci ildə əlaqəyə girdilər. Rilke Rodenin sənəti 

barədə kitab yazmaq üçün məlumat toplamaqdan ötəri onun heykəltəraş olan öz 

arvadı ilə birlikdə Parisə gəlmişdi. 1905-ci ildə Roden ondan özünün katibi kimi 

işləməyi xahiş etdi və şair xeyli müddət Rodenin katibi kimi fəaliyyət göstərdi.  

Roden həmçinin Avstriyanın digər böyük şəxsiyyəti olan bəstəkar Qustav 

Maleri tanıyırdı. Maler Parisdə 1909-cu ildə olmuşdu. Roden Malerə demişdi ki, 

onun başı Motsartın, Bencamin Franklinin və Böyük Fridrixin başlarının 

qarışığıdır. O, Malerin başının heykəlini düzəltdi, lakin Malerin musiqisindən onun 

xoşunun gəlib-gəlmədiyi bilinmir. Bütövlükdə o, modern müsiqiyə düşmən idi və 

Debyüssi əbəs yerə onun üçün nəyisə ifa edirdi. Baxmayaraq ki, bu laqeydlik 

həmçinin Kamilla Klodelin üstündə olan qarşılıqlı rəqabətdən də irəli gələ bilərdi. 

Əlbəttə ki, o, müsiqini sevirdi və Berliozun «Silfilərin rəqsi»ni eşitdikdən sonra 

Sevr üçün özünün keramikalarından birinin dizaynını vermişdi. Bethoven və Bax 

onun üçün çox şey demək idi. Fransada mövcud nəsli ilhamlandıran alman 

bəstəkarı Riçard Vaqnerə qarşı onun münasibəti ikibaşlı idi. Vaqner əsl qotik 

bəstəkar idi - qotik musiqidəki qotik heykəltəraş. 

Roden qadın məclisini çox sevirdi, onun həyatının madmazel Klodel və 

madmazel Tindal tərəfindən xatırlanan tarixçələri, hətta qoca yaşında da ehtirasın 

qurbanı olaraq qaldığını bildirir. Rodenin sonrakı həyatında daha çox viranə qoyan 

məhəbbət macərası qeyri-adi və ekssentrik hersoginya Şuazel idi. Madmazel 

Klodelin gözündə hersoginya, Roden varlanandan sonra hədd bilməyən yırtıcı kimi 

meydana çıxdı. Bu qadın qoca adamın qarşısında yarımsərxoş halda rəqs edirdi, 

ürəyi ağrıdan şeylər oxuyurdu. Kamilla Klodelə görə hersoginya artıq cəzbedici 

olmayan bir məxluq olmaqla, spirtli içkilər qarşısında zəifliyə malik idi. Bir 

fotoqraf isə rəssamı və onun muzasını çəkmişdi, fotoda gülümsəyən və xoşbəxt 

kişi çox cəzbedici qadınla bir yerdə təsvir olunur, - o, yaxşı başa düşürdü ki, 

əslində necə bu qadına vurulmuşdur. Con Marşall da onları 1912-ci ildə Romada 

görmüşdü və madmazel Klodelin təsvirindən tam fərqli olan bir mənzərəni nəql 

edir. Roden onun üçün ikinci skripkanı ifa etməli idi və həqiqətən də belə rolda 

olmaq ona xoş gəlirdi. Bu qadın özünü Rodenə həsr etmişdi və rəssam onun üçün 

böyük körpəyə bənzəyirdi. Con Marşall başqa bir məktubunda yazırdı ki, «o, 

qadının körpəsi, atası idi. O, qadına tam məhəbbətdə idi - onlar elə görüşürdülər ki, 

elə bil ki, axırıncı həftədə evlənmişlər… qoca kişi əvvəllər heç kimi sevmədiyi 

kimi onu sevirdi».  

Bu illərdə Roden bir sıra ingilisə büstlər düzəltmişdi. Onlardan ən uğurlu 

olanı dostu Ayva Feyafaksın büstü idi. O, populyar pyeslər müəllifi, məşhur 

dramaturq Bernard Şounun da büstünü düzəltmişdi.  

1914-cü ildə Roden özünün məşhur kitabı olan «Fransanın kafedral 

kilsələri»ni nəşr etdirdi. Bu əsər illərlə aparılan müşahidə və öyrənmənin nəticəsi 
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idi. Bu, onun Orta Əsrlərə öz məhəbbətinin nişanəsi kimi, onun həm də «Bütün 

Yunanıstan Parfenonda cəmləşdiyi kimi, bütün Fransa da öz kafedral kilsələrində 

cəmləşir» inamına əsaslanırdı. Onun Fransa kafedral kilsələrinə verdiyi qiymət 

qrafik rəsmlərindən də və hər şeydən əvvəl kitabın mətnindən da görünür. 

Arxitekturaya belə bağlılığında o, Emil Male və Marsel Prust kimi yazıçılara 

qoşuldu. Rodenin həyatının qısa hesabatında onun erkən işləri ilə qoca yaşı 

arasında yer tutan dəyişikliklər üzə çıxır. O, öz karyerasına nisbi bir yoxsulluq və 

çətinliklərlə başlamışdı, erkən işlərini əsasən muzdlu əməyini sərf etməklə 

görmüşdü, ömrünü isə varlı rəssam kimi başa çatdırırdı. Hətta o, özünün kolleksiya 

düzəltmək barəsindəki ehtirasını da söndürmək imkanına malik idi. O, artıq 

beynəlxalq ulduz idi. Onun çoxtərəfli xarakteri də artıq çoxlarına məlum idi, belə 

ki, o, həyat üçün nəhəng iştahaya malik idi. O, Homeri, Esxili, Vergilini və Ovidini 

böyük həvəslə oxuyurdu. O, Platon fəlsəfəsi üzərində meditasiya edirdi, 

Kolleqalarının portretlərində Tatsit ona, demək olar ki, dahi kimi görünürdü. 

Ronsar onu sevindirirdi. O, Russonun «Etiraflar»ına böyük bir ehtirasa malik idi. 

Spinoza və Şopenhauer kimi filosoflara da çox maraq göstərirdi.  

Onun ehtiraslarla və problemlərlə dolu olan şəxsi həyatı onu olduğu kimi bir 

kişi və rəssam etmişdi. Mövcudluğun həzzlərindən heç də az olmayan qaydada o, 

əzablara da güzgü tutan bir rəssam idi.  

 

Mühafizəkarlıq cəngavəri 

 

Rodenin mifologiya və ya tarixi mövzulara olan marağı bunu izah etməyə 

kömək edir ki, niyə onun sənəti təkcə bütün növlərdən olan intellektuallara deyil, 

bütövlükdə mədəni Avropa dairələrinə bir çağırış kimi səslənirdi. O, yuxarı sinfin 

kosmopolitik elitasının əziz adamına çevrildi. Roden nəcib vicdanlılığa, insan 

motivlərinin analizi sahəsindəki arzuya müraciət etdiyindən diqqəti cəlb etmişdi. 

O, həyatın qiymətini məhz cəmiyyət çərçivəsində təqdim edirdi.  

Roden bir rəssam kimi doğulmuşdu ki, «Könüllər» - həzz məftunları olan 

kişilər və qadınların, İngiltərədə olduğu kimi “jardin d`amour” - «məhəbbət 

bağında» məskunlaşmağı axtaranların arasında hamilərə malik olsun.  

O, özlüyündə tarixin qabarmasını və çəkilməsini hiss edirdi, axı intuisiyalar 

yaradıcısı idi. Rodenin sənəti indiyədək bizi əsir etmək gücünə malikdir.  

Roden buqələmuna bənzər bir şəxsiyyət idi, gah romantik, gah realist, gah 

dekorator, gah simvolist, həm də portretçi və erotizist olurdu. Lakin bu 

şəkildəyişmələrində yalnız uğura xidmət edirdi, heç vaxt uğursuz olan və 

bacarmadığı işlərə girişmirdi. Qadınlara münasibətdə olduğu kimi, sənətdə də heç 

bir maneə, hədd tapılmırdı, çox asanlıqla şərtilik qaydalarını qırıb dağıda bilirdi. O, 

məkanın radikal təşkilatçısı idi. Yaradıcı və manipulyator kimi onun rolu heyrət 

doğururdu. Roden Allaha nəhayətsiz qaydada inanırdı və bu vaxt özlüyündə 

müəyyən etmişdi ki, varlıq öz Allahına malik olmağa qadir deyildir.  

Rodenin nailiyyətlərinə pərəstiş onun insan təbiətini müşahidə etmək 

qabiliyyətinə əsaslanır, onun sənəti keçmişə böyük ehtiram üzərində qurulmuşdur. 

Bu nöqteyi-nəzərdən o, konservatizmə meyl edirdi. O, insana inanırdı, özü də bu, 
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mücərrəd qaydada inam deyildi, lakin onun insana empirik baxış üzərində - öz dərk 

etdiklərinə cavabın formulunu açmaq ehtiyacı üzərində qərar tuturdu. O, öz 

vəzifəsini vətəninin keçmişinin dərslərini çatdırmaqda görürdü. O, bu mövqeyini 

belə sözlərdə cəmləmişdi: «Bu uşaqlığın primitiv seçmə qaydasında düşünmək 

deyildir, bu, olduqca çətindir, lakin ənənə ilə, onun tələb olunan qüvvəsi ilə və 

bunların düşüncəsinin bütün məcmuu ilə düşünməkdir».  

Ogyüsst Roden  1917-ci ildə doğma Parisində həyatla vidalaşdı, bu vaxt 

onun 77 yaşı var idi. Həyatı vəsf etməkdən həzz alan daha böyük bir şəxsiyyət 

gözlərini əbədi olaraq həyata yumdu, tarixə məxsus olmaq mövcudluğuna keçdi. 

Rodeni fikir, ehtiras gücünə və xarakterinə görə titan hesab etmək olar, onun 

istedadı və bu verginin saysız-hesabsız qiymətli bəhrələri məhz titanlara xas olan 

qüvvədən, enerjidən və zəhmətdən xəbər verir. Rodenin özü barədə dediyi kimi, bu 

tam çiçək açan ağacın bəxş etdiyi gözəllik bu gün də incə zövqə malik olan 

insanların hamısını valeh etməkdə davam edir. Onun əsərlərinə müasir insanlar da 

yaponlar sakuranın çiçəklənməsini sitayiş qaydasında seyr etdikləri kimi böyük 

heyranlıqla tamaşa edirlər. İstedadı və yaradılığı ilə Roden onu dərk edənlərə məhz 

özünün də bir «mütəfəkkir» olması təsirini bağışlayır, çünki onun yaratdığı incilər 

dəyərini zamana tabe olmamaqla itirmir, həm də bütün bəşəriyyətə məxsusdur. O, 

dahi Rafael kimi gözəlliyin təsvirində təbiətlə yarışa girməkdən də çəkinmir və onu 

bu müsabiqədə məğlub təsəvvür etmək də düzgün olmazdı.  

 

Mətnə izahlar 

 

- Karpo, Jan Batist (1827-1875), fransız heykəltəraşı.  

- Onore de Balzakın (1799-1850) «İnsan komediyası» adlı əsərində üç min 

obraz təsvir edilmişdi.  

- Madam de Pompadur, Janna Anduanetta Puasson (1721-1764), fransız 

kralı XV Luinin məşuqəsi.  

- Bakxanaliya - qədim Romada allah Dionisin (Bakxın) şərəfinə orgiya 

xarakteri almış bayram mərasimi. 

- Jeriko, Teodor (1791-1824), fransız rəssamı, fransız rəngkarlığında 

romantizmin banisi 

- Delakrua, Ejen (1798-1863), fransız rəssamı, fransız romantizminin 

başçısı. 

- eklektizm - müxtəlif prinsip və baxışların, təsviri sənətdə isə müxtəlif 

üslubların mexanki birləşməsi.  

- Qotye, Teofil (1811-1872), fransız yazıçısı, «Parnas»ı yaradanlardan biri, 

«Yeni İncəsənət» nəzəriyyəsini təbliğ edirdi.  

- Enqr, Jan Ogyüst Dominik (1780-1867). Fransız rəssamı. Parlaq 

kompozisiya ustası.  

- Kariatida - binalarda tirə dayaq kimi xidmət edən ayaq üstə dayanan qadın 

bədəninin heykəltəraşlıq təsviri.  

- Piqal, Jan Batist (1714-1785), fransız heykəltəraşı, klasssitsizmin 

nümayəndəsi.  
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- Mediçilər - Orta Əsrlər İtaliyasında mühüm rol oynayan Florensiyadan 

olan nəsil. Mediçilər üçün kiçik qəbir kilsəsinin fasadını Mikelancelo işləmişdi.  

- Donatello (1386-1466), italyan heykəltəraşı. Erkən İntibah Florensiya 

məktəbinin nümayəndəsi. Antik sənətdən ilhamlanaraq dəyirmi heykəllərin və 

heykəl qrupunun yeni tipini yartmışdı. «Müqəddəm Georgi», «David», «Yudif və 

Olofern» heykəllərinin müəllifidir.  

- Bernini, Lorentso (1598-1680), italyan arxitektoru və heykəltəraşı, barokko 

üslubunun nümayəndəsi. Romadakı Müqəddəs Pyotr kilsəsi meydanındaukı 

kolonnadanın, bir sıra məşhur heykəllərin müəllifidir. 

- Lonqrello. Henri Uolsuort (1807-1882). Amerikan şairi, «Havayat 

haqqında şərqi» poemasının müəllifi.  

- Tennison, Alfred (1809-1892), ingilis şairi, «Artur əfsanələri» əsasında 

«Kral idilliyaları» poemalar siklinin müəllifi.  

- Bellona - qədim Roma mifologiyasında müharibə ilahəsi.  

- Dreyfus işi - 1894-cü ildə fransız irticaçı hərbi məhkəmə düzəldilmiş işə 

görə fransız Baş qərargahının zabiti, yəhudi A. Dreyfusu saxta ittihamla 

Almaniyanın xeyrinə casusluqda təqsirləndirib, ömürlük katorqa cəzasına məhkum 

etmişdi.  

- Barokko - XVI - XVIII əsrlərdə Avropa və Amerika incəsənətində əsas 

üslub istiqaməti, «Böyük Üslubun» təntənəsinə meyl edirdi. Arxitekturada Bernini, 

Borromini və Rastrelli yaradıcılığında əks olunmuşdur. Effektiv dekorativ 

kompozisiya, parad portretləri bu üsluba məxsusdur.  

- Yüzillik müharibə - 1337-1453-cü illərdə İngiltərə və Fransa arasında ərazi 

işğalı üçtündə gedən mühribə. İngilis kralı III Eduardın fransız taxt-taxına iddiası 

bu müharibə üçün bəhanə olmuşdu. Sonra İngiltərə Fransa ərazisində yalnız Kaleni 

saxlaya bildi.  

- sirenalar - yunan mifologiyasında yarımquş - yarımqadın olmaqla, 

dənizçiləri öz mahnıları ilə cəzb etməklə, məhv edirdi.  

- Mirbo, Oktav-Henri-Mari (1850-1957), fransız jurnalisti və yazıçısı. 

- Tuluz-Lotrek, Anri de (1864-1901), fransız qrafiki və rəssamı. Mulen 

Rujun tamaşalarına reklam plakatlarının müəllifi.  

- Hammurabi  - b.e.ə. 1792-1750-ci illərdə Köhnə Babilistan çarı. Yadigar 

qalmış Hammurabi qanunları (Kodeksi) qədim Şərq hüququnun qiymətli 

abidəsidir.  

- Sarmyento, Dominqo (1811-1888), 1868-1874-cü illərdə Argentinanın 

prezilenti olmuşdu. Qauçoların - Argentina çobanlarının ziyanlı davranışını ifşa 

edən «Fakundo» əsərinin müəllifidir.  

- Edmon de Qonkur. (1822-1896), fransız yazıçısı. Qardaşı Jyül öləndən 

sonra ona əsər həsr etmişdi və vəsiyyətinə görə Qonkurlar akademiyası 

yaradılmışdı.  

- Satirlər - yunan mifologiysında meşə ilahi qüvvələri, Dionisin ətrafında 

məhsuldarlıq şeytanları, şəhvət və şərab düşkünü idilər, nimfalarla meşələrdə 

dolaşırdılar.  
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- Vakx - yunanların antik mifologiyasında şərabçılıq allahı Dionisin 

adlarından biri.  

- Debüssi, Klod (1862-1918). Fransız bəstəkarı. 

- Vilyon, Fransua (1431-1463), fransız şairi, nizamsız həyat sürürdü, bir 

keşişi öldürmüşdü. Quldurluqda iştirak etmişdi, həbs edilib ölümə məhkum 

edilmişdi, sonra cəza Parisdən sürgünlə əvəz olunmuşdu.  

- Fidi (b.e.ə. V əsrin əvvəli - 431-ci il), yüksək klassika dövründə qədim 

yunan heykəltəraşı. Afinada Akropolun yenidən qurulmasında Periklin baş 

köməkçisi. Onun rəhbərliyi altında Parfenonun heykəltəraşlıq bəzəyi icra 

edilmişdi. Olimpiyalı Zevs və Afina Parfenos heykəllərinin müəllifidir.  

- Praksitel (b.e.ə. - 330-cu illərdə) qədim yunan heykəltəraşı. Gec klassik 

dövrün nümayəndəsi. «Kindli Afrodita» və «İstirahət edən satir» heykəllərinin 

müəllifi.  

- Şiva - Brahma və Vişnu ilə birlikdə brahmanizmdə və hinduizmdə üç ali 

allahlardan biri.  

- Minerva - Roma mifologiyasında sənət və incəsənətin hamisi olan ilahə. 

Yunan Afina kimi nəzərdə tutulur.  

- Dyagjlyev, Sergey Pavloviç (1872-1929) rus teatr və bədii sənət xadimi 

xaricdə yaşayan dövrdə (1911-1922-ci illərdə) rus baleti truppası yaratmışdı.  

- Aysedora Dunkan (1872-1927), amerikan rəqqasəsi. Modern rəqs 

məktəbinin banilərindən bizi olmaqla, rəqsin klassik məktəbini inkar edirdi. Qədim 

yunan plastikasından istifadə edirdi, balet kostyumunu xitonla əvəz etmişdi, yalın 

ayaqla rəqs edirdi. 1921-c24-cü illərdə Rusiyada yaşamışdı, şair Sergey Yeseninin 

arvadı olmuşdu. Sonra faciələrlə üzləşmiş, iki oğlu Cenevrədə suda boğulmuş, özü 

isə açıq avtomobildə gedərkən, boğazındakı uzun şarf təkərlərə dolaşaraq onu 

boğub öldürmüşdü.  

- Psixeya - qədim yunan mifologiyasında insan könlünün təcəssümü, 

kəpənək və ya qız şəklində təsvir olunurdu. Psixeya ilə Erotun (Amurun) sevgisi 

ədəbiyyatda və təsviri sənətdə geniş yayılmış süjetdir.  

- Meditasiya - latın dilində «düşüncə» deməkdir. İnsanın psixikasını dərin və 

cəmlənmiş fikir vəziyyətinə gətirmək məqsədi güdən ağlın fəaliyyətidir, bu, 

bədənin üzgünlük vəziyyətiqə düşməsi ilə, emosional reaksiyaların yoxluğu ilə 

müşayiət olunur. Hind fəlsəfəsində və dinində, qədim Yunanıstandakı fəlsəfi 

cərəyanlarda mühüm rol oynayırdı.  

- Maler. Qustav (1868-1911), Avstriya bəstəkarı və dirijoru. Onun 

simfoniyaları və «Torpaq haqqında nəğmə» simfoniya-kantatası musiqi sahəsində 

mühüm hadisəyə çevrilmişdi.  

- Vaqner, Rixard (1813-1883), alman bəstəkarı, dirijor. Opera islahatçısı 

olmaqla, musiqinin, sözlərin və səhnə hərəkətlərinin üzvi surətdə birləşdərməyə 

cəhd edirdi. Çox sayda operaların müəllifi idi.  

- Berlioz, Ektor Lui (1803-1869) fransız bəstəkarı, dirijoru, romantik 

proqramlaşdırılmış simfoniyaların yaradıcısı. Musiqi formaları, harmoniya 

sahəsində novator. Vaqnerlə birlikdə yeni dirijorluq məktəbinin yaradıcısı.  
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- Ronsar, Pyer de (1524-1585), fransız şairi. «Odalar», «Himnlər», 

«Yelenaya sonetlər» külliyyatında İntibhın humanist ideayalarını ifadə etmişdir.  

- İmpressionist rəssamlar, bu ad Klod Monenin “Impression, soleil levant” - 

«Təəssürat. Günəşin çıxması» tablosunun adından götürülmüşdü. 1860-cı ildə 

fransız rəngkarlığında E.Mane. O.Renuar, E.Deqa bu üslubu tətbiq etməklə, 

rəssamlığa təravət gətirmişdilər. Peyzaj təsvirlərində K.Mone, K.Pisarro, A.Sisley 

«plener» sistemini yaratmışdılar, açıq havada işləməklə parlayan günəş işığı, 

təbiətin rəng zənginliyi, işıq və havanın titrəyişi hissini yaradırdılar.  Kamill Koro 

isə Barbizon məktəbinə daxil idi. Gümüşü-boz qammanın zərifliyini, əşyaları əhatə 

edən hava tüstüsünün yumşaqlığını peyzajlarında göstərirdi. Pol Sezann isə 

postimpressionizmin nümayəndəsi idi.  

- Nijinski, Vatslav Fomiç (1889-1950). Rus balet artisti, baletmeyster. 1916-

17-ci illərdə S.P.Dyagilev Truppasında M.M.Fokinin tamaşaya qoyduğu baletlərdə 

baş partiyaları ifa edirdi.  

- Simvolizm - 1870-1910-cu illərdə Avropa incəsənətindəki cərəyan; diqqəti 

«gündə olan əşyaların», hisslə duyulan hədlərindən kənarda olan ideyaların simvol 

vasitəsilə bədii ifadə olunmasını verirdi. «Gizli reallıqlara», «dünyanın ideal 

mahiyyətinə», «fani olmayan Gözəlliyə» nüfuz etməyə cəhd edirdi. Ədəbiyyatda 

xeyli nümayəndələri var idi, təsviri sənətdə isə Pol Qogen və Mixail Vrubel bu 

üslübdan istifadədə seçilirdi. 

- Samson- Bibliya qəhrəmanı 

 

 

Qadınlar zamanın yaddaş cədvəlində 

 

Qadınlar haqqında yazılan ədəbi və musiqi əsərlərinin sayı-hesabı yoxdur. 

Qadın ana kimi, məhəbbət ünvanı və hədəfi kimi tarix boyu pərəstiş, tərənnüm 

obyekti olmuşdur. Bəşər övladının, sivilizasiyanın meydana gəlməsində, 

böyüməsində və inkişaf etməsində analar, bitkini qidalandıran torpaq kimi böyük 

qüdrətə malik olmaları ilə, həm də cəmiyyətin təşəkkülündəki iştiraklarında 

kişilərdən heç də geridə qalmamaları ilə öyünə bilərlər.  

Monogenezis nəzəriyyəsinə görə Həvva bəşəriyyətin ilk anası hesab olunur 

və bu mülahizə Bibliyadan irəli gəlir. Bibliyanın iddiası üzrə olan zaman və məkan 

hədlərində bəlkə də bu fikirlə razılaşmaq olar, çünki bu müqəddəs kitab dünyanın 

və insanın meydana gəlməsi barədə elmi tələblərə əsaslanmayan müddəalar irəli 

sürür, həm də ali məməlinin yaşını çox kiçildir. Əslində isə, hominidlərin daha 

yüksək növü olan dik gəzən insanın milyon illə ölçülən yaşı vardır. Onun əcdadı 

olan erkən dəqiq hominid qalıqlarının isə əsasən 4 milyon il, bəzən hətta 5,5 

milyon il yaşı olduğu müəyyən edilmişdir.  

İnsanlar digər növlərdən daha ağıllı qabiliyyətlərə malik idi, dili və 

alətlərdən geniş istifadəni inkişaf etdirilmişdilər. Bu növ 2 milyon il əvvəl güman 

ki, Afrikada avstralopitekdən inkişaf etmişdi. Onlar təkamülə məruz qalıb, qida 

toplamaqda və onu bölüşdürməkdə birgə fəaliyyət göstərmişdilər, alətlər düzəldib 

ondan istifadə etmişdilər, əlaqələri yaxşılaşdırmış, körpəyə qayğı və uşaqların 



157 

 

öyrədilməsi müddətini tərəqqi qaydasında genişləndirmişdilər. Axırıncı fəaliyyət 

növündə isə əsas ağırlıq qadınların çiyninə düşürdü.  

Homo-nun (insanın) dörd adda növü mövcud olmuşdur, onlardan üçü məhv 

olub sıradan çıxmışdır. Homo habilis (bacarıqlı insan) Şərqi Afrikada və güman ki, 

başqa bir çox yerlərdə 2-1,5 milyon il əvvəl meydana gəlmişdir. Ondan sonrakı 

növün daha böyük bədənə malik olduğu güman edilir.  

Homo erectus-un – dik gəzən növün də 1,8-1,6 milyon il əvəl meydana 

gəldiyi güman edilir. İlk iki növ 1,7-1,5 milyon il əvvəl yoxa çıxmışdır. 700 min il 

əvvəl isə dik gəzən insan Afrikadan kənara çıxmış, onların qalıqları hətta Yava 

adasında və Çində tapılmışdır. Burada oddan istifadə edilməsi şəhadətləri də 

vardır.  

Homo sapienc – zəkalı insan və ya bizim öz növümüz, Neandertal insanı 

(Avropada, Yaxın Şərqdə) kimi iri üzlü formalara malik idilər. Onlara yaxın 

olanlar Afrikada və Asiyada olmuşdular.  

Ən müasir insan olan Homo sapienc sapienc – daha zəkalı insan ilk dəfə 

Afrikada 100-120 min il əvvəl meydana gəlmişdi, azacıq sonra isə Yaxın Şərqdə 

peyda olmuşdu. Sonrakı növlər (40 min il bundan əvvəl) sümükdən, fil 

sümüyündən və daşdan əvvəlkilərdən daha mürəkkəb olan, ixtisaslaşmış alətlər 

düzəldirdilər. 10 min il bundan əvvəl Homo sapienc sapienc Antarktida istisna 

olmaqla, bütün qitələrdə məskunlaşmışdı. Kənd təsərrüfatı, heyvanların 

əhliləşdirilib ev heyvanlarına çevrilməsi və sivilizasiya kimi, daha yaxın vaxtlarda 

isə sənayeləşmə və əhalinin sayının partlayış şəklində artması da daxil olmaqla 

sonrakı inkişaflar baş vermişdir.  

Mövcudluğu yüz min illəri əhatə edən insanın və onun yaşadığı dünyanın 

yaşının altı min ilə kiçildilməsi müqəddəs kitabın ehkam kimi qəbul edilən 

müddəalarına şübhə yatarmaya bilmir. Tarixin başlandığı yer kimi qəbul edilən 

Şumerdən qalan təkcə yazılı məlumatların isə beş min ilə yaxın yaşı vardır. Zəkalı 

insanlar yazıni icad edənə qədər on min illərə bərabər olan tarixi yol keçmişdilər. 

Ona görə də milyon ildən az yaşı olmayan insanın meydana gəlməsi tarixinin və 

onun məskunlaşması coğrafiyasını çox kiçildilməsinə görə bəşəriyyətin yeganə 

ananın övladları olması ideyasının da yararsız olması düşüncəsindən qaçmaq 

olmur.  

İlkin insanlar təbiətlə mübarizədə böyük çətinliklərlə üzləşirdilər. Bu işdə 

qadın zəif məxuq olaraq qalırdı. Lakin onun nəsli artırmaq sahəsindəki fəaliyyəti 

nəzərə alınaraq icma ona daim qayğı göstərirdi. Yeni nəslin boya-başa çatması da 

əsasən anadan asılı olurdu, sağlam olmayan, bədəncə zəif olan uşaq lazımınca 

inkişaf edə bilmirdi. Ana öz övladını müstəqil həyata hazırlamaqda da müstəsna 

rol oynayırdı. Hətta qrup şəklindəki ailələrdə uşağın mənsubluğu ana xəttinə görə 

müəyyən olunurdu; axı atanın kim olduğu qarışıq cinsi əlaqələr ucbatından dəqiq 

bilinmirdi. Uşağın anaya görə hansısa nəslə, xalqa aid olması indi də müasir 

yəhudilərdə həmin millətə mənsubluq nişanəsi kimi qalmaqda davam edir.  

Qadınlar əks cinsə görə əxlaqi saflıq, təmizlik rəmzləri hesab edildiklərindən 

dini simvolların mühafizə edilməsi də onlara həvalə edilirdi. Qədim Romada ev-
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ocaq ilahəsi olan Vestanın müqəddəs odunun qorunub saxlanması bakirə qızlara – 

vestalkalara etibar edilirdi və onlara təcavüz ən ağır cinayət hesab edilirdi.  

 

Miflərdəki qadınlar və Sparta qadınları 

 

Qadınlar həm də məhəbbət simvolu, eşq ünvanı hesab edilirdilər. Əks 

cinsdən olanlar qadına bəslənən yüksək hiss hesabına sadəcə əvvəlki adi erkək 

cinsin nümayəndələri olmayıb, kişilərə çevrilirdilər. Kişi cinsinə mənsub olanlar 

qadının hissi ilə mükafatlandıqda özlərini xoşbəxt hesab edir, hər cür sınaqlara 

hazır olmaları ilə öyünürdülər.. Qadına sitayiş həm ilahələrə bəslənən ehtiram 

şəklində, həm də məhəbbəti dadmağa çatmağın yollarından biri kimi meydana 

çıxırdı.  

Qədim yunan mifologiyasının çox sayda allahları arasında məhəbbət və 

gözəllik ilahəsi Afrodita (qədim romalılar onu Venera adlandırırdılar) xüsusi yer 

tuturdu. Lakin bu ilahəni təmiz namus, sədaqətli məhəbbət nümunəsi kimi qəbul 

etmək də düzgün deyildir, çünki əri – axsaq Hefestə xəyanət edib, Areslə intim 

yaxınlıq etməyə başlamış və ondan Erot adlı oğlunu doğmuşdu.  

Ümumiyyətlə, qədim yunan allahları monoqamiyanı tanısalar da, ona əməl 

etmək nümunəsi göstərmirdilər, onlar eşq macəraları barəsində heç bir 

məhdudiyyət hiss etmirdilər. Ali allah Zevs başda olmaqla kişi cinsindən olan 

Olimp allahları nikah, qadınla intim əlaqəyə girmək üçün heç bir maneə ilə 

rastlaşmırdılar. Onlar ilahələrlə, istənilən öləri qadınla cinsi yaxınlıq etməkdən 

çəkinmir, bu sahədə hansısa bir qaydanın mövcudluğunu da qəbul etmirdilər. Ona 

görə də onlar qaydasız əlaqələrdən dünyaya çoxlu övlad gətirirdilər. Əslində bu 

mifologiyadakı qadınları da öz ərlərinə bəslənən sədaqət nümunəsi hesab etmək 

olmazdı, onlarda kiçik bir ehtiras qığılcımı meydana gəldikdə, bu, sönməyən alova 

çevrilirdi və bütün hədləri yandırıb məhv edə bilirdi. Onlar öz qadın təbiətinin 

təkcə haray çəkən səsinə deyil, kiçik bir çağırışına da çox həssaslıqla yanaşırdılar, 

özlərini asanlıqla şəhvətin əsirlərinə çevirirdilər. Onlar həm də bu məsələdə gücsüz 

olduqları qənaətinə gəlirdilər, yaxşı bilirdilər ki, ali yunan allahı Zevs eşqə 

düşdükdə, hansısa bir qadınla yaxınlıq etmək istədikdə heç bir maneə tanımır, hətta 

ən ağlasığmaz yollarla da öz məqsədinə nail olur. Əlbəttə, Zevsi yaxınlıq etdiyi 

qadınların sayına görə tarixdəki nə İsrail çarı Solomonla, nə Çin imperatorları, nə 

də türk sultanları ilə müqayisə etmək olmaz. Birincinin arvadlarının sayı, hər 

üçünün kənizlərinin və hərəmlərinin ayrılıqda miqdarı Zevsin təxəyyülünün də 

kasıblığını nümayiş etdirərdi. Türk sultanlarının hərəmxanalarında 400 hərəm 

olurdu, rekord rəqəm isə 1600-ə bərabər idi.  

Zevs öz bacısı olan arvadı Heradan savayı İonu, Letonu və çoxlarını özünün 

kükrəyən ehtirasını bölüşməyə sövq etmişdi. Sparta çarı Tindareyin arvadı Leda ilə 

yaxınlıq etmək üçün özünü qu quşuna çevirmiş, Leda Zevsdən füsunkar Yelenanı 

və Dioskurları doğmuşdu. Bu həmin Yelenadır ki, Sparta çarı Meneların arvadı 

olduğu halda, uzaqdan qonaq gəlmiş Troya printsi Parisə qoşulub qaçmış, Troya 

müharibəsinin və gözəl İlion şəhərinin dağılmasının baiskarı olmuşdu.  
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Zevsin şəhvəti alovlandıqda, onu söndürmək üçün istənilən vasitəni yararlı 

hesab edirdi. O, Finikiya çarının gənc qızı, sahildə gəzən Yevropanı ələ keçirmək 

üçün özünü ağ əl öküzünə çevirmiş, onu belinə götürüb, dənizdən keçirərək Krit 

adasına gətirmişdi. Adada onunla yaxınlıqdan Yevropa üç övlad dünyaya 

gətirmişdi. Yaxud, Zevsin təcavüzünün qorxusundan Danaya yerin altındakı 

zindanda gizlədilmişdi. Lakin bu üsul da qızın bəkarətini xilas edə bilmədi. Zevs 

qızın üzərinə düşən qızıl yağış şəklində buraya girdi və həmin yaxınlıqdan Danaya 

dünyaya Perseyi gətirmişdi. 

Öz gələcək bənzərləri kimi Zevs çarpayısına uzandırdığı və ya başqa yollarla 

yatağına girdiyi qadınların hesabına çox sayda övladlara malik idi. Avropada 

gələcək bastardlar (haramzadalar) ordusunun meydana gəlməsində yəqin ki, Zevsin 

və bol eşqli digər allahların da təsiri az olmamışdır.  

Qədim yunan mifologiyasındakı Medeya özünü bütünlüklə məhəbbətə 

qurban verməsinə görə digər qəhərmanlardan fərqlənir. Əsatirə görə, Medeyanı 

dünyada hər şeyə hazır olmağa qadir edən məhəbbətindən güclü bir məhəbbət yox 

idi və ondan yüksəkdə dayanan sevən bir qadın obrazı da olmamışdır. Burada 

qadın hissi kosmik, ilahi bir miqyas kəsb edir. Məhəbbətin qüdrəti qarşısında 

mümkün olan hər şeyin sərhədləri yoxa çıxır. Lakin hər bir qızğın məhəbbət kimi, 

onun da faciəvi tarixçəsi vardır.  

Devrilmiş çarın oğlu Yason öz komandası olan arqonavtlarla birlikdə 

«Arqo» gəmisində uzaq Kolxidaya yollandı ki, orada sehrli qızıl yunlu dərini ələ 

keçirsin. Bu qoyun dərisi öz sahibi üçün hər şeyə nail olmaq təminatı verirdi. 

Hakimiyyəti qəsb etmiş ahıl yaşdakı əmisi bu dərinin köməyi ilə taxt-tacı ona 

qaytarmalı idi. Qızıl yunlu dərini əldə etməyin özü də o qədər asan məsələ deyildi.  

Kolxida çarı bildirdi ki, əgər bu, Yasona çox lazımdırsa, ona hər cür kömək 

göstərməyə razılıq verir. Bircə şərtlə ki, qoy o, burnundan od püskürən öküzlərlə 

sahəni şumlasın və ora əjdahanın dişlərini səpsin. Bunları etsə, o, qızıl yunlu dərini 

alacaqdır.  

Lakin öküzlər ətrafındakı hər şeyi yandırırdılar. Bu, Yasonun da sonu ola 

bilərdi. Çarın qızı Medeya isə artıq ona vurulmuşdu. Qız ona adamı oddan qoruyan 

sehrli maz verdi. Yason sahəni şumladı və bundan sonra tarlaya səpdiyi dişlərdən 

bir andaca dəhşətli döyüşçülər çıxdı, onlar məğlubedilməz və ölməz əsgərlər kimi 

çox təhlükəli idilər. Ancaq Medeya Yasona elə daş verdi ki, bu daşı o, həmin 

döyüşçülərin dəstəsinin üzərinə atanda, onlar bir-birinin üstünə cumub, özləri 

özlərini məhv etdilər.  

Medeya qızıl yunlu dəriyə sahiblikdən atasının, ailəsinin, ölkəsinin və xalqın 

rifahının tam asılı olduğunu bildiyindən, dərini qoruyan əjdahanı cadugər baxışları 

ilə yatırdıb, onu oğurlamaqda sevgilisinə kömək etdi və Yasonla birlikdə gəmiyə 

oturub, vətənindən qaçdı. Onları qovanlar gəmiyə çatırdılar. Bu vaxt Medeya özü 

ilə götürdüyü sevimli kiçik qardaşını öldürüb, onun cəsədini xırda-xırda doğrayıb 

dənizə atdı. O, bilirdi ki, dərddən ölməyə yaxın olan atası oğlunun cəsədini götürüb 

aparmaq və dəfn etmək üçün, artıq onları izləməyəcəkdir.  

Sədaqətli qadının məhəbbəti sevdiyi kişini ən çətin vəziyyətlərdə də xilas 

edir. Məhəbbət onun həyatını qoruyub saxlayır və onu qələbəyə çatdırır.  



160 

 

Belə məhəbbət, əlbəttə ki, möcüzədir, bu möcüzə qadını cadugərə də çevirir. 

Öz sevgilisi naminə sevən qadının qarşısında gücü çata bilmədiyi heç bir şey 

yoxdur. Elə bir dəhşətli cinayət, xəyanət və hətta qardaş qətli yoxdur ki, bu sevən 

qadın sevdiyi adamı xilas etmək üçün ona əl atmasın. Elə bir ağlasığmaz haqq 

yoxdur ki, qadın öz həyatı və məhəbbəti naminə onu ödəməli olmasın. 

Nəhayət, məhəbbət ali məqsədinə çatdı, Yasonla Medeya neytral bir adaya 

gəlib, orada evləndilər.  

Sonra onlar Yasonun vətəninə qayıtdılar, lakin qoca çar taxt-tacı vermək 

istəmədi. Onda Medeya növbəti bir plan fikirləşib tapdı. O, çarın qızlarının 

diqqətini ona cəlb etdi ki, ataları artıq əldən düşmüşdür. Və onlar üçün əla bir 

cavanlaşma vasitəsini açdı. Qoca keçini götürüb kəsdi. Onun ətini xırda hissələrə 

parçaladı, bu hissələri, içinə bəzi otlar tökülmüş qaynar qazana atdı və qazandan 

cəld hərəkət edən cavan bir dıbır çıxdı. Qızlar bu təcrübənin təsiri altında atalarını 

öldürüb, onu tikə-tikə etdilər, qaynar qazana atdılar, lakin o,artıq ölmüşdü və heç 

bir cavanlaşma baş verə bilməzdi.  

Medeya ərinə xəbər verdi ki, taxt-tac artıq boşdur, qızları qoca çarı özləri 

öldürdülər.  

Lakin ölkənin sakinləri bu fırıldaqçının və onun cadugər arvadının 

hərəkətlərindən hiddətləndilər. Yason Medeya ilə birlikdə tezliklə vətənindən 

qaçmalı oldu və o, artıq burada çar olmaq ümidini də itirdi.  

Yüksək məhəbbətin işıqlı poeziyası məhvedici ehtirasların qara bir faciəsinə 

çevrildi. Məhəbbətdə də ölçü hissini bilmək lazımdır, çünki insanların özlərinin 

qanunları, həmçinin ilahi qanunlar vardır ki, onlara görə hətta məhəbbət də cəzaya, 

dərdə, bəlaya çevrilə bilir. Bu vaxt gəlib çatanda, kişi belə məhəbbətdən azad 

olmağa can atır. Yason yerli çarın qızına aşiq oldu və ona evlənmək qərarına gəldi. 

Yeni cavan arvad, gələcəkdə isə vərəsə kimi taxt-taca sahib olmaq ümidi meydana 

gəlmişdi. O, artıq Medeyanı sevmirdi, bunun səbəbini də ona izah edib, köhnə 

arvadını tərk etdi. Qədim yunan qaydasında belə bir boşanma baş verdi.  

Lakin Yason kiminlə yaxın olduğunu və uzun bir müddət ərzində onunla iş 

qurduğunu unutmuşdu. Medeya yeni evlənənlərə hədiyyə kimi özünün toxuduğu 

gözəl paltarı göndərdi. Gəlin sevinclə bu paltarı geyinib, əynində yoxladıqda, onu 

alov bürüdü və qız bir andaca diri-diri yandı.  

Yason qisas almaq, Medeyanı cəzalandırmaq üçün əvvəlki evinə gəlib çıxdı. 

O, dəhşətli bir mənzərənin şahidi oldu – Medeya ondan doğulmuş öz uşaqlarını 

öldürmüşdü. Qadına əzab verən ağrı hissi o qədər böyük, dərdi o qədər güclü idi ki, 

onda qısqanclıq elə alvolanmışdı ki, onun üçün bütün həyat artıq öz mənasını 

itirmişdi. Ona yeganə bir fikir hakim kəsilmişdi ki, keçmiş ərinə daha ağrılı olan 

bir zərbə vursun.  

Medeyasız, bu qadının məhəbbəti olmadan Yason üçün də elə bil ki, bütün 

həyat puç olmuşdu. Onu sevən, onun üçün hər şeyi edənə xəyanət etməklə sən öz 

şəxsi həyatının üstündən də xətt çəkirsən.  

Medeyanın həyatında olduğu kimi bədbəxtlik apokaliptik miqyas kəsb 

etməsə də, digər mifik personaj Ariadna da oxşar taleyi yaşamalı olmuşdu. Mifik 
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Krit çarı Minosun və Pasifayanın qızı, Fedranın bacısı olan Ariadna Teseyə 

vurulub, Minotavrı öldürməkdə və labirintdən xilas olmaqda ona kömək etmişdi.  

Çarın arvadı Pasifaya ökuzlə cinsi əlaqədə olmuş, bu yaxınlıqdan Minotavr 

(«Minosun öküzü» mənasını verir) adlanan, yarı insan, yarı öküz şəklində olan bir 

eybəcər məxluq doğmuşdu. Pasifiyanın əri onu labirintdə saxlamağa göstəriş 

vermişdi. Çar Minos qələbəsinə görə təzminat kimi hər il Afinadan ona verilən 

gənc afinalı oğlanları və qızları qidalanmaq üçün Minotavra ötürürdü. Ona görə də 

Afina çarının oğlu Tesey Minotavrı  öldürmək qərarına gəlmişdi. Bunu 

reallaşdırmaq isə digər bir çətinliklə də əlaqədar idi. Minotavrı öldürdükdən sonra 

labirintdən çıxmağın özü də müşkül bir məsələ hesab olunurdu. Bu işdə ona 

Ariadna köməklik göstərirdi, ona bir ucu labirintin ağzında bağlanmış sap kələfini 

verdi. Minotavrı öldürməyə gedəndə bu sap kələfdən çözələnirdi. Tesey Minotavr 

üzərində qələbə çaldıqdan sonra həmin sapın izi ilə labirintdən çıxa bildi. Ona görə 

də çətinlikdən çıxmağa kömək edən vasitələri «Ariadna sapı» adlandırırlar.  

Tesey Ariadnanı özü ilə apardı və ona evlənməyi vəd etdi. Lakin Naksos 

adasında o, xəyanət edib, Ariadna yatan vaxt onu tərk etdi. Allah Dionis Ariadnaya 

qayğı göstərib, onu özünə arvad etdi. Medeya əhvalatında olduğu kimi, qaçılmaz 

ölümdən xilas etdiyi Tesey Ariadnaya sədaqətsizlik göstərdi, onu aldadıb, tək 

qoyub qaçdı.  

Ariadnanın Medeyadan fərqli olaraq cadugərliyi olmasa da, Teseyə onun 

bəslədiyi acı hisslər bu xain adama baha başa gəlməməyə bilməzdi. Tesey Krit 

adasından qayıtdıqda, Afinada olan atası Egeylə şərtləşdiyinə uyğun olaraq, 

Minotavr üzərində çalınan qələbənin əlaməti kimi qayığının üzərində ağ yelkən 

qaldırmalı idi. Tesey isə səhv edərək, qara yelkən qaldırmışdı. Egey oğlunun 

öldüyü barədə səhv bir nəticəyə gəldiyindən, özünü dənizə atıb öldürdü. Buna görə 

də həmin dəniz onun adı ilə Egey dənizi kimi tanınır.  

Tesey amazonkalara qarşı yürüşdən onların çariçası İppolittanı özü ilə 

Afinaya gətirmişdi. Bu nikahdan onların İppolit adlı oğlu qaldı. Onun ikinci arvadı, 

Ariadnanın bacısı Fedra İppolitin ölümünün baisi oldu, analığı onunla intim 

yaxınlıq etmək istəmiş, İppolit isə buna razılıq verməmişdi. Hiddətlənən qadın ona 

böhtan atmışdı. Ahıl yaşlarında Tesey Afinanı tərk etməyə məcbur oldu, Skiros 

adasına çəkildi və orada da öldürüldü.  

Yunan mifologiyasının qəhrəmanları olan qadınlar təcavüzə, xəyanətə də 

məruz qalırdılar, lakin talelərinə düşən bədbəxtliklər onları heç də bütünlüklə 

sıradan çıxara bilmirdi. Onlarda həyat eşqi güclüydü, bir qayda olaraq ən çətin 

anda da bədbinliyə qapılmırdılar, sınaqların ağırlığına baxmayaraq ruhdan düşmür, 

yeni şəraitdə də özlərini təsdiq etməyi bacarırdılar. Ona görə də min illər keçsə də, 

bəşəriyyət bu örnək ola biləcək şəxsləri unutmur, onların müsbət əməlləri, 

fədakarlıq nümunələri, bir ibrət mənbəyi kimi yaşamaqda davam edir. Onlar həm 

də öz məhəbbətlərinə, ehtiraslarına hər şeyi qurban verməyə hazır idilər. 

Mifologiyanın Yunanıstan ərazisində yaşayan əhalinin davranışının əyri yola 

düşməsinə təsir göstərməsini də inkar etmək olmaz. Axı yunan allahları insanlara 

əxlaqi təmizlik barədə heç bir yaxşı nümunə göstərməmişdilər, əksinə, onlar əxlaq 

qaydalarının zəifləməsi yollarına daş döşəmişdilər.  
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Bəzi ərazilərdə isə adamlar əxlaqın təmizliyinə nail olmağı bir məqsəd kimi 

qəbul etməyi heç lazım da bilmirdilər. Məsələn, Spartada gənc qızlar çılpaq şəkildə 

oğlanlarla güləşir, idmanla birgə məşğul olurdular. Beləliklə, qızlar sərbəstliyə 

öyrənirdilər, həm də fiziki möhkəmlik qazanırdılar. Onlar ərə getdikdən sonra da 

öz sərbəstliklərini qoruyub saxlayırdılar, əxlaqın saflığı boyunduruğuna tabe 

olmurdulr. Kişilərlə cinsi əlaqəyə girdikdə hansısa süni məhdudiyyətləri tanımaq 

istəmirdilər, istənilən kişi ilə yaxınlıq etməkdə özlərini tam azad hiss edirdilər.  

Sparta qadınları onunla öyünürdülər ki, bu sərbəstlik hesabına vətənlərinə 

belə cəsarətli və sədaqətli oğullar doğurlar. Axı zəif doğulan və ya xəstə körpənin 

böyüməsinə və fiziki möhkəmliyinə əminlik olmadıqda, ağsaqqalların qərarı ilə 

belə uşaqlar həyata lazımınca göz açmamışdan öldürülürdülər.  

Sparta qadınları öz oğlanlarının ölümcül fədakarlıqlarından qürur duyurdular 

və onları döyüşə yola saldıqda, yeganə xeyir-duaları bu olurdu ki, «ya qalxanla, ya 

da qalxanın üstündə qayıt!» Bu o mənanı verirdi ki, ya düşmən üzərində çalınan 

qələbə ilə qayıt, yaxud da qəhrəmancasına həlak olmaq yolunu seç. Spartalı analar 

oğlanlarının meyidi döyüş cəbhəsindən gətirildikdə yaranın arxadan vurulduğunu 

gördükdə, cəsədi qəbul etməkdən və dəfn etməkdən imtina edirdilər. Çünki belə 

yara həlak olanın döyüş cəbhəsindən qaçmasının və biabırçılığının işarəsi hesab 

olunurdu.  

Həqiqətən də spartalıların qəhrəmanlıqları tarixin səhifəflərini bəzəyən ən 

unudulmaz əhvalatlardır. Bizim eradan əvvəl 480-ci ildə Fermopil keçidində 

Persiya çarı Kserksin 200 min nəfərlik ordusuna qarşı vuruşan 300 spartalı xeyli 

müddət düşmənin yolunu kəsdi və axırda bir nəfər kimi qəhrəmanlıqla həlak 

oldular.  

Persiya sərkərdəsinin elçisi onları döyüşçülərinin çoxluğu ilə qorxutmaq 

üçün «nizələri göyə qaldırsaq, Günəşin qabağını tutarıq» sözlərinə, spartalılar 

istehzalı şəkildə, özlərinə məxsus lakonik qaydada cavab vermişdilər: «Nə eybi 

vardır, kölgədə də vuruşarıq». Onlar həqiqətən də daim ölüm kölgəsi altında 

vuruşdular, həlak olsalar da, bəşəriyyətə qorxmazlıq və misli görünməmiş 

qəhramanlıq nümunəsi qoyub getdilər.  

Sparta döyüşçülərinə başçılıq edən çar Leonid yaxşı demişdi ki, təbiət bizə 

həyat bəxş etmişdir, onu şərəfli və ya şərəfsiz yaşamaq isə bizdən asılıdır. Bu 

ölkənin qadınları kişilərdən fərqli olaraq döyüşdə vuruşmurdular, lakin onlar 

dünyaya belə igid insanlar gətirirdilər. Spartalıların qəhrəmanlıqlarından, heç 

şübhəsiz, onlara da pay düşür. 

 

Bibliya qəhrəmanları 

 

Bibliyada məşhur İsrail çarları Davidlə və onun oğlu Solomonla əlaqədar 

olan bir neçə qadının davranışları təsvir edilir. Bunlardan biri Virsaviya idi. 

Yerusəlimin əsasını qoyan çar David yay vaxtı axşam isti olduğu üçün 

sərinləməkdən ötəri sarayının damında gəzirdi. Bu vaxt qonşuluqdakı evin 

pəncərəsindən çimən bir qadını çılpaq şəkildə gördü. Bu həmin Virsaviya idi və çar 

ona vuruldu. Qadın çox gözəl idi, David yanına gətirdib, onunla intim yaxınlıq 
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etdi. Virsaviya hamilə olduğundan agah olanda Davidə xəbər göndərdi. Çar onun 

əri, mənşəcə hett olan Uriyalnı sıradan çıxarmaq barədə fikirləşdi, onu yanına 

çağırıb, ondan cəbhədə döyüşün necə getdiyini soruşdu. Çar onu yenidən cəbhəyə 

göndərdi və göstəriş verdi ki, onu ön cərgəyə qoysunlar. Bu, onun öldürülməsi 

üçün lazım olan bir şərait idi. Uriya bir neçə zabitlə birlikdə həlak oldu.  

Virusaviya ərinin həlak olduğunu eşitdikdə, ona yas saxladı. David qadını 

sarayına gətirtdi və özunun arvadına çevirdi. Virsaviya sonralar məşhur çar olacaq 

Solomonu doğdu və o, David öləndə onun vəsiyyəti əsasında varisi kimi taxt-taca 

yiyələndi. Beləliklə, David başqasının qanuni arvadına sahib olmaq üçün, onun 

ölümünə də bais oldu.  

Davidin övladları da əxlaq məsələsində yaxşı ad-san sahibi sayıla 

bilməzdilər. Oğlanlarından biri Amnon özünün anadan ögey bacısı Tamara təcavüz 

etmişdi.  

Solomon müdrikliyinə görə ən məşhur çar oldu, o, möhtəşəm Yerusəlim 

məbədinin tikintisini başa çatdırmışdı. O, digər ölkələrdən olan 700 prinsessaya 

evlənmişdi, onun həmçinin 300 kənizi var idi. Bəlkə də bu şişirtmədir, axı 

Solomonun hökmdarlığı dövründə bolluq, yüksək maddi rifahın mövcud olması 

barədə Bibliyanın iddiası da ingilislər demişkən, “wishful thinking” - arzu olunanı 

həqiqət kimi qələmə verməkdir. Axı Solomonun özünün tarixi şəxsiyyət olmasının 

özü də təsdiqini tapmamışdır.  

Şeba çariçası (Quranda bu çarıça Bilkis kimi, rus dilində isə «üariüa 

Savskaə» kimi göstərilir) Solomonun şöhrətini eşidib onu görməyə gəlmişdi. Digər 

mənbələrə görə, onlar Yerusəlimdə eşq macəraları yaşadılar və çariça ondan hətta 

oğul da dünyaya gətirmişdi və onun sonralar Efiopiya taxt-tacının sahibi olduğu 

güman edilir. 

Bibliyanın «Yeni Vəsiyyət» hissəsində isə İisusun, əxlaq pozğunluğuna görə 

bir qadını daş-qalaq olmaqdan xilas etdiyi göstərilir. O, Mariya Maqdalina adlı 

qadından yeddi şeytanı qovub çıxarmışdı. İndi irəli sürülən bir çox versiyalara 

görə, yazıçı Den Braun bunu ilk dəfə «Da Vinçi kodu» romanında əsaslandırmağa 

çalışmışdır, İisus Xristos bu qadına evlənmiş, həmin izdivacdan onların övladları 

da olmuşdu. Axı Mariya İisusun sadəcə tərəfdarı hesab edilməməlidir, təsadüfi 

deyildir ki, o, dəfn ediləndən üç gün sonra İisusun qəbrini yoxlamağa gələndə, 

cəsədin orada olmadığını görüb, bunu apostollara çatdırmışdı. Sonra o, yenə qəbrin 

ətrafına gələndə İisusun orada dayandığını görmüşdü, bunu da eyni qaydada 

şagirdlərinə xəbər vermişdi. Bu hadisələrin özü də müəyyən suallar doğurmaya 

bilmir.  

Bibliyada təsvir olunan qadınlar qədim yunan mifologiyasını bəzəyənlərdən 

bir qədər fərqlənirlər. Onlar ailə ilə yanaşı, vətənə, doğma xalqına dərin sədaqət 

hissləri bəsləmələri ilə seçilirlər. Axı vətənin ağır günlərində, yəhudilər Babilistan 

əsarətinə məruz qaldıqda ən dəhşətli günləri, hadisələri yaşamaq onların qismətinə 

düşmüşdü. Bibliyanın «Şikayətlər» («Ağı demək») kitabında b.e.ə. 586-cı ildə 

Yerusəlimin viran qoyulmasından sonra xalqın necə dəhşətli günlər keçirdiyi, 

qadınların aclıqdan qida kimi istifadə etmək üçün sevimli övladlarını qazanda 

qaynatdıqları təsvir edilir. Babilistanlıların əsarətini yaşamış bir xalqın qadınları 
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da, bu dəhşətlərin meydana gəlməsinə laqeyd yanaşa bilməzdilər, onlardan bəziləri 

yadelli işğılaçılara qarşı qızğın mübarizə nümunələri göstərməklə yanaşı, öz 

xalqının mövcudluğuna, həyatına təhlükə yarandıqda özlərinə qarşı olan ölümcül 

təhlükəyə də məhəl qoymadan fədakarlıq göstərir, cəsarətləri və igidlikləri ilə 

xalqını hətta məhv olmaqdan xilas etməyi bacarırlar.  

Apokrif (dəqiq olmayan) sayılan Bibliyada yəhudi dul qadın Yudifin 

qəhərmanlığı barədə maraqlı bir əhvalatdan bəhs edilir. Bu qadın doğma şəhərini 

babilistanlıların hücumundan xilas etmişdi, ona görə də onu İudeya qəhrəmanı və 

yəhudi xalqının qədim zülmkarlarına qarşı mübarizə simvolu kimi qəbul edirlər.  

Babilistan qoşunları bu qadının doğma şəhərini mühasirəyə aldıqda, o, 

bəzənib, düzənib, düşmənin düşərgəsinə yollandı. Burada o, sərkərdə Olofernin 

diqqətini cəlb etdi. Bu hadisə b.e.ə. 589-cu ildə baş vermişdi. 

Olofern şəhəri mühasirəyə alanda buraya içməli suyun daxil olmasının 

qarşısını kəsmişdi. Bu şəhər əhalisini tədricən yaxınlaşan ölümə məhkum edirdi. 

Yəhudilər Oloferni öz allahları ilə qorxutmağa çalışdılar. O, buna məhəl qoymadı, 

çünki çar Nabuhadonosordan başqa heç bir allahı tanımırdı.  

Yudif şəhər ağsaqqallarının köməksizliyini görüb, özü doğma  şəhərini xilas 

etmək istədi. Ona görə də gözəl paltar geyinib, düşmən döyüşçülərinin düşərgəsinə 

gəldi. Özünü öncəgörən bir qadın kimi qələmə verib dedi ki, onların hərbi 

rəislərinə şəhəri tutmağın asan yolunu göstərmək istəyir. Sərkərdə Olofern isə artıq 

onun gözəlliyinə və müdrikliyinə valeh olmuşdu, ona görə də Yudifə düşərgədə 

qalmağa icazə verdi.  

Qadın orada üç gün yaşadı, hər gün dərəyə düşüb, oradakı bulaqda çimirdi. 

Dördüncü gün Olofern ziyafət təşkil edib, Yudifi də bu məclisə dəvət etdi. Qadın o 

qədər onun xoşuna gəlmişdi ki, onunla hökmən intim yaxınlıq etməyə can atırdı. 

Lakin çox şərab içdiyindən sərxoş olub yatdı, nökərlər onun çadırından 

uzaqlaşdıqda, Yudif Olofernin öz qılıncı ilə onun başını kəsdi.  

Sonra Yudif şəhərə qayıdıb, sərkərdənin kəsilmiş başını şəhərlilərə göstərdi, 

axırıncılar isə bu başı qala divarından asdılar. Olofernin qətlindən sonra onun 

döyüşçüləri qaçmağa üz qoydular və beləliklə, Yudifin şəhəri işğaldan xilas oldu.  

Bundan sonra Yudif bir dul qadın kimi çoxlu təkliflər alsa da, bir daha 

nikaha girmədi və uzun ömür yaşadı. Sadə bir qadın bütün şəhərlilərin bacara 

bilmədiyi bir işi görmüşdü, ona görə də xilaskar kimi öz xalqının tarixinə düşdü. 

Böyük italyan rəssamı Corcone bu qadını «Yudif» tablosunda əks etdirmişdir.  

Bibliyanın digər bir qəhrəmanı, adını daşıyan kitabın da orada yer aldığı 

Ester cəsarəti ilə əslində bütün xalqını məhv olmaqdan xilas etmişdi. Persiya çarı 

Böyük Kir yəhudiləri Babilistan əsirliyindən azad edib, Yerusəlimi bərpa etməyə 

icazə vermişdi. Ona görə də yəhudilər Persiya çarına özlərinin xilaskarı kimi 

baxırdılar. I Daradan sonra gələn çar I Kserks ölkəni Suzadan idarə edirdi. Burada 

yaşayan Mordexay adlı yəhudinin Ester adlı gözəl, yaraşıqlı bədənə malik olan 

əmisi qızı var idi. Valideynləri öldükdən sonra onu Mordexay öz qızı kimi 

böyütmüşdü.  
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Çarın bir bəyanatı əsasında çox sayda gənc qız Suzaya gətirildi, onların 

arasında Ester də var idi. O da çar sarayına aparıldı və ona hərəmxanada yaxşı yer 

verildi. Mordexayın məsləhəti ilə Ester özünün yəhudi olduğunu sirr kimi saxladı.  

Qızlara yaxşı xidmət bir il davam edirdi, ondan sonra onlardan hər biri çar 

Kserksin yanına gətirilirdi, bu qaydaya görə Ester də kənizə çevrilə bilərdi. Bu qızı 

görən hər kəs ona valeh olurdu. Nəhayət, Ester çar sarayına, Kserksin yanına 

gətirildi. O, başqa qızlardan daha çox çarın xoşuna gəldi. Kserks çariçaya məxsus 

olan tacı onun başına qoydu və onu sarayında çariça etdi. Sonra çar Esterin 

şərəfinə böyük ziyafət verdi, bütün imperiyada bayram elan etdi.  

Çar Mordexayı da icra vəzifəsinə təyin etdi. Ester isə hələ də özünün yəhudi 

olduğunu bildirmirdi.  

Saraydakı iki yevnux- hərəm xidmətçisi çara düşmənçilik hissi 

bəslədiklərindən qəsd hazırladılar ki, onu qətlə yetirsinlər. Mordexay bunu öyrənib 

çariça Esterə dedi, o, isə öz növbəsində Mordexaydan öyrəndiyini çara çatdırdı. 

İstintaq aparıldı və məlumatın doğru olduğu öz təsdiqini tapdı.  

Elə bu vaxtlar çar Kserks Haman adlı bir adamı baş nazir təyin etdi. Hamı 

Hamana baş əyir və onun qarşısında diz çökürdü. Mordexay isə bu qaydanı icra 

etməkdən imtina etdi, bununla o, əslində çarın göstərişinə də məhəl qoymurdu. 

Bunu onunla izah edirdi ki, «mən yəhudiyəm, ona görə də Hamana baş əyə 

bilmərəm». Haman isə onun belə davranışından çox qəzəblənmişdi, yəhudi 

olduğuna görə Mordexayın tək özünü cəzalandırmaq istəmirdi. O, plan cızmışdı ki, 

bütün Persiya imperiyasındakı yəhudilərin hamısını öldürtsun. Yaxın günlərdə bu 

qəsd həyata keçirilməli idi. Esterin hesabına kütləvi qırğın qəsdi baş tutmadığına 

görə yəhudilər bu qəsdin həyata keçirilməsi üçün təyin olunan həmin günü sonralar 

«Purim» bayramı kimi qeyd etməyə başladılar və bu ənənə bu gün də davam edir.  

Haman çara dedi ki, əgər Əlahəzrətin fərmanı olsa, onların hamısını qətlə 

çatdıraram. Bu qırğından saray xəzinəsinə də çox miqdarda gümüş gələcəkdir. Çar 

öz üzüyü ilə belə bir dekreti möhürlədi və bütün yəhudi xalqını düşməninin quduz 

ixtiyarına verdi. Hamana isə dedi ki, «xalq da, onların pulu da səninkidir, necə 

istəyirsənsə, eləcə də et». Bəyanat bütün vilayətlərə göndərildi, bu sənədə görə 

yəhudilərin hamısı – cavanlar və qocalar, qadınlar və uşaqlar öldürülməli idilər. 

Suza şəhəri qarışıqlığın ağuşuna düşəndə çar və Haman içki içməkdən həzz 

alırdılar. 

Mordexay bunu öyrəndikdə, dərddən paltarını cırdı. O, bir saray hərəm 

xidmətçisi vasitəsilə Esterə hər şeyi çatdırdı. Axı bütün yəhudilər öldürülsə, 

Haman saray xəzinəsinə böyük məbləğdə pul daxil olmasını da vəd etmişdi. Əmisi 

qızından xahiş etdi ki, çarın yanına gedib, bunları ona çatdırsın və öz xalqına 

mərhəmət göstərməsini yalvarsın. Hərəm xidmətçisi Mordexayın xahişini yerinə 

yetirdi. Əmisi oğlu Esterə  xəbərdarlıq etmişdi ki, sən çar sarayında olsan da, 

təhlükəsiz olacağını düşünmə, sən sakit dayansan, onda yəhudilərə göylərdən 

kömək gələcəkldir. Axı sən çariçasan, xalqının taleyinə laqeyd qalmamalısan.  

Orucun üçüncü günü Ester öz çariça xalatını geyinib, sarayın həyətində 

dayandı. Çarın diqqətini cəlb edəndə, onu otağına çağırtdı. O, içəri keçdi. Çar ona 

«Nə olmuşdur?» sualını verdikdə, onu da əlavə etdi ki, «Sən nə istədiyini mənə de 
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və sən ona malik olacaqsan. Əgər bu imperiyanın lap yarısı da olsa.» Ester çarı və 

Hamanı özünün hazırladığı axşam ziyafətinə dəvət etdi.  

Haman həmin ziyafətdən çox yaxşı əhval-ruhiyyədə getdi, lakin ona baş 

əyməyən Mordexayı sarayın qapısı ağzında görəndə çox qəzəbləndi. Mordexayı 

asdırmaq üçün iyirmi iki metr hündürlüyündə dar ağacı qurdurmuşdu.  

Çar isə gecə yata bilmirdi, Mordexayın onu öldürmək üçün düzəldilən qəsdi 

açmasını yadına saldı. Ancaq o, Mordexayı buna görə mükafatlandırmamışdı. 

Haman Mordexayı asmaq barədə xahiş etmək üçün saraya gələndə, çar onu 

yanına çağırdı və bir adamı şərəfləndirmək istədiyini bildirdi. Haman güman etdi 

ki, bu adam elə onun özüdür. Sonra çar əlavə etdi: «Bax, gör çar şərəfləndirmək 

istədiyi adamı necə mükafatlandırır!» Bundan sonra dedi: «Tez get, xalat və at 

gətir, yəhudi Mordexayı şərəfləndirmək üçün bu mükafatları ona verək». Haman 

belə də etdi. Xalatı Mordexaya geyindirdi və axırıncı atın belinə qalxdı.  

Çar və Haman Esterin öz xahişi əsasında ikinci dəfə onun ziyafətinə gəldilər. 

Çar əvvəlki alicənab sözlərini təkrar edəndə, Ester cavab verdi ki, əgər Əlahəzrət 

mənim istəyimə görə nəyisə vermək istəyirsə, mənim arzum özümün və xalqımın 

yaşamasıdır. Xalqım və mən qırılmaq üçün satılmışıq. Bu qul olmağa satılmaqdan 

da betərdir. Mən sakit dayanacaq və zəhlənizi tökməyəcəyəm.  

Çar Esterdən soruşdu ki, «Kim belə şeyi etməyə cürət etmişdir? Haradadır o 

adam?» Ester cavab verdi ki, «Bizim düşmən, bizi təqib edən bu bəd adam 

Hamandır!» Bu sözləri eşidəndə Haman dəhşət içərisində çara və çariçaya baxırdı. 

Çar qəzəblənib, otağı tərk etdi. Haman özünü, Esterin hiddətindən uzandığı divanın 

üstünə atıb, ondan mərhəmət diləyirdi. Bu vaxt qəflətən otağa qayıdan çar bunu 

görüb qışqırdı: «Bu həmin adamdır ki, elə buradaca, mənim gözümün qabağında, 

mənim sarayımda çariçanı zorlamaq istəyir?»  

Hərəm xidmətçiləri Hamanın başını pərdə ilə örtdülər, onlardan biri dedi ki, 

Haman hətta öz evinin həyətində dar ağacı qurmuşdur ki, Sizin həyatınızı xilas 

edən adamı ondan asdırsın. Çar əmr etdi ki, «Hamanı oradan asın!» Beləliklə, 

Mordexay üçün qurdurduğu dar ağacından Hamanın özü asıldı. Yalnız bundan 

sonra çarın acığı soyudu.  

Çar Ksperks çariça Esterə Hamanın bütün mülkiyyətini verdi. Çarın yanına 

gəlməyə Mordexaya icazə verildi. O, möhür üzüyünü də Mordexaya bağışladı. O, 

çardan sonra rütbəcə ikinci adama çevrildi və öz xalqına daha səylə xidmət 

göstərməyə başladı.  

Çarın göstərişi ilə hər bir şəhərdə yəhudilərə özünü mühafizə etmək üçün 

təşkilatlanmağa icazə verildi. Yəhudilər öz düşmənlərindən qisas almaq imkanına 

malik oldular. Kütləvi qırğından xilas olma gününü onlar bayram kimi qeyd 

etməyə başladılar və Purim yəhudilərin ən müqəddəs bayramlarından biridir.  

 

Tomris 

 

Tarixin atası sayılan Herodotun doqquz cildlik «Tarix» kitabında 

massagetlərin çariçası Tomirisin Persiya çarı Böyük Kir üzərində tam qələbə 

çalmasından bəhs edilir. Böyük Kir Massaget çarlığını ələ keçirmək istəyirdi. 
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Herodot bu sahədə baş verən hadisələri yüz il sonra qələmə almışdır. Tomirisin 

şəxsiyyətinin və onun Kir üzərində qələbə çalması əhvalatı antik dünyada yaxşı 

məlum idi və əfsanəyə çevrilmişdi.  

Herodot məlumat verir ki, Kir Araz çayını keçdikdən sonra (o, çayın Xəzər 

dənizinin şərq tərəfində axdığını göstərir) massagetlərin ərazilərinin içərilərinə 

doğru bu günə qət edilən məsafədə irəlilədi. O, işğal etdiyi Lidiyanın keçmiş çarı 

Krezin məsləhəti ilə massagetlərə tələ qurdu. Perslər xeyli şərab ehtiyatı olan 

düşərgəni tərk edib, onu qorumağa yararsız bir hissə qoydular, əsas qoşunlar isə 

geri – çaya tərəf çəkildi. Massagetlər düşərgədəki düşmənə qalib gəldikdən sonra, 

oturub yeyib-içməyə başladılar, bol qidadan və şərabdan məstləşib, yuxuya 

getdilər.  

Perslər isə gəlib onlardan bir hissəsini öldürüb, daha çoxunu isə əsir 

götürdülər. Əsir götürülənlərin arasında çariça Tomirisin oğlu, massagetlərə 

komandanlıq edən Sparqanif də var idi.  

Tomiris bundan xəbər tutduqda Kirə məktub göndərdi: «Qana susayan 

Kir,… mənə oğlulmu qaytar və hələ cəzalandırılmamış bu ölkədən çıx get. Əgər 

sən bunu etməsən, massagetlərin hökmranı olan Günəşə and içirəm ki, sənə qan 

içirdəcəyəm, baxmayaraq ki, sən heç doyan deyilsən».  

Əsir götürülmüş Sparqanif Kiri dilə tutdu ki, onu buxovlardan azad etsinlər, 

bu baş verdikdə isə, o, azad olan kimi özünü öldürdü.  

Tomiris Kirin onun sözünə məhəl qoymadığını görüb, bütün qoşunlarını 

toplayıb, Persiya ordusu ilə döyüşə girdi. Persiya qoşunlarının çox hissəsi elə 

yerindəcə məhv edildi. Kirin özü də həlak oldu. Tomiris onun başını insan qanı 

doldurulmuş şərab tuluğuna soxdu və bu sözləri söylədi: «Oğlumu hiyləgərliklə 

tutub, döyüşdə sənin üzərində qələbə çalan məni diri ola-ola məhv etdin. Mən isə 

sənə məhz hədə göndərdiyim qaydada qan içirdəcəyəm».  

Daim müxtəlif xalqlar, ölkələr üzərində qələbə çalmağı ilə qürur duyan Kir 

həqiqətən o, Lidiyanı, Babilistanı işğal etmişdı, böyük imperiya yaratmışdı, 

gözləmədiyi halda çariça olan bir qadınını sərkərdəlik qabiliyyəti hesabına ağır 

məğlubiyyətə düçar olmaqla yanaşı, həm də öz həyatını itirdi. Tomiris isə həm də 

böyük imperiyanın məğlubedilməz qoşunları üzərində müqayisəyə gəlməyən bir 

qələbə çalmışdı.  

 

Qədim Romada əxlaq məsələsi 

 

Qədim Roma bir vaxtlar əxlaqın möhkəmliyi, təmizliyi ilə öyünürdü, lakin 

respublikanın artıq üç əsrlik yaşı olanda bu şəhərdə əxlaq pozğunluğu yayılmağa 

başladı. Bizim eradan əvvəl II əsrin məşhur dövlət xadimi, 23 il ərzində Senatda 

Karfagenin dağıdılmasına çağırışlar edən Böyük Katon belə xoşagəlməz 

metamorfozanın baş verməsində öz nümunələri ilə vətəndaşlara mənfi təsir 

göstərən mühacir yunanları günahlandırırdı. Yunanlar Romaya təkcə elm, 

ədəbiyyat, incəsənət gətirməmişdilər, bu çox faydalı şeyləri çox zərərli təsirlər də 

müşayiət etmişdi.  
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Sonralar aşağı əxlaq normaları siasətçilərin, dövlət xadimlərinin də həyatına 

yol açdı. Uyğun olub-olmamasından asılı olmayaraq qız verib, almaqla qohumluq 

əlaqələri müasir dildə deilsə, siyasi inhisar əldə etməyin mühüm vasitəsinə 

çevrildi. Qay Yuli Sezar arvadı öldükdə, özünün də daxil olduğu triumvuratın 

nüfuzlu üzvü Pompeyin uzaq qohumu olan Pompeyaya evləndi. Pompey də öz 

növbəsində Sezarla ittifaqını möhkəmləndirmək üçün onun yeganə övladı olan 

Yuliyaya evləndi. Cavan qızın əri onun atasından da altı yaş böyük idi.  

Qay Yuli Sezar qadınlar üçün olan bayram keçiriləndə, arvadnın otağına 

qadın paltarında bir kişinin daxil olması barədə söhbətləri kəsmək üçün Sezarın 

arvadının şübhədən kənar olduğunu bildirmişdi. 

Sezar b.e.ə. 48-ci ildəki Farsal döyüşündən sonra, məğlub olub qaçan 

Pompeyin arxasınca, onu tutmaq üçün Misirə gələndə, burada öz azyaşlı qardaşının 

arvadı hesab edilən çar qızı gözəl Kleopatraya aşiq olmuş, onu ölkəsinin taxt-

tacının sahibi etmişdi. Onların məhəbbətinin nişanəsi kimi oğulları Sezarion 

dünyaya gəlmiş, Kleopatranın özünü intihar etməsindən sonra, Avqust öz keçmiş 

hamisinin yeganə oğlunun öldürülməsinə də razılıq vermişdi.  

Kleopatra Sezarın ölümündən sonra Şərq ərazilərini idarə edən Mark Antoni 

ilə daha gur və ehtiraslı eşq macərası yaşamışdı. Onlar ilk dəfə Kleopatra Kind 

çayı ilə Mark Antoniyə qonaq gələndə, bir-birinə vurulmuşdular. Antoni 40-cı 

ildən Avqustun bacısı Oktavianın əri olmasına baxmayaraq, Misirdə Kleopatraya 

evləndiyini elan etdi və onların əkiz övladları oldu. 

Kleopatra Antoniyə elə vurulmuşdu ki, Misirdə onun böyük nüfuz sahibi 

olması üçün hər vasitəyə əl atırdı. Bir dəfə o, təklif etdi ki, Nildə balıq ovuna 

çıxaq, axı Mark Antoni hələ bu gəzintinin ləzzətini görməmişdi. Antoninin isə bu 

işdə hansısa bir səriştəsi yox idi. Sarayda ciddi hazırlıq görüldü. Antoni öz yaxın 

adamlarına tapşırdı ki, o, qarmağı atanda onlar suyun altında əllərindəki balıqları 

onun qarmağına taxsınlar. Aleksandriya ətrafnda Nildə gəmidə gəzinti olduqca 

maraqlı idi. Antoni qarmağını sudan çıxaranda, tutulmuş balığı görən Kleopatra 

çox sevindi, o, Antoninin tutduğu balıqları sevinclə əyanlarına göstərir, onun bütün 

sahələrdə istedadlı olduğunu nümayiş etdirmək istəyirdi.  

Bir neçə gündən sonra Kleopatra sabah yenə balıq ovuna çıxacaqlarını elan 

etdi. Antoninin adamları hazırlıq gördükdə, mətbəxin bir cavan xidmətçisi yaxşı 

qəvvas olduğunu əsas gətirib, onu da gəzintiyə aparmağı xahiş etdi. Çayda balıq 

ovu başlananda Antoninin qarmağında duzlu balıq çıxdığını görən bir saray adamı 

bərkdən gülməyə başladı. Mətbəx xidmətçisi mətbəxdən götürdüyü duzlu 

balıqlardan birini, birinci olaraq Antoninin qarmağına taxıbmış. Misirdə isə duzlu 

balıq istehsal etmirdilər, bu ərzaq indiki Türkiyə ərazisində yerləşən Vifiniyadan 

gətirilirdi.  

Əyanın bərkdən gülüşünü eşidən Kleopatra yaxınlaşıb, tutulan duzlu balığı 

gördükdə çox pərt oldu. Lakin özünü itirməyərək göyərtədə olanların hamısı eşitsin 

deyə ucadan dedi:  

- Siz şəhərlər tutmağa, ölkələr, ərazilər işğal etməyə öyrəşmisiniz. Balıq 

tutmaq sizin yox, bizim kimi öləri adamların işidir.  
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Kleopatra müdrikliyi hesabına Antonini biabır olmaqdan qurtardı, həm də 

saray adamlarına bildirdi ki, özlərini belə böyük adamla müqayisə etməyə cəsarət 

etməsinlər.  

Kleopatra həm də çox savadlı və ağıllı qadın idi, çox sayda dil bilirdi. O, 

ölkəsinin həqiqi vətənpərvəri idi. Misirin müstəqilliyini qoruyub saxlamaq üçün, 

buna təhlükə törədən yadellilərə bədənini təslim etmək kimi ləyaqətinə xələl 

gətirən əməldən də çəkinmirdi. Ona görə də, yalnız b.e.ə. 30-cu ildə Kleopatra 

özünü intihar etdikdən sonra Misir Roma imperiyasının tabeliyinə keçdi.  

Mark Antoninin başı ehtiras tufanına qarışdığından, imperiyanın ərazilərini 

sevgilisinə verilən hədiyyəyə çevirirdi. Axı möhkəm eşqə düşən hər şeydən 

məhrum olur, hətta ağlını da itirir. Romanın torpaqlarını hərraca qoyduğuna görə 

Avqust öz triumvirat sirdaşını xəyanətkar adlandırmışdı.  

İmperator Avqustun özü əxlaq təmizliyi tərəfdarı olsa da, öz ailəsində də 

əxlaqsızlıq hallarının baş verməsindən qaça bilmirdi. Onun qızı Yuliya üç dəfə ərə 

getmiş, ikinci əri Aqritppadan beş uşağı, o cümlədən Aqrippina olmuşdu. 

Axırıncının qızı Kiçik Aqrippina isə oğlu Neronun atası Aqenobarb öldükdən 

sonra doğma əmisi, imperator Klavdiyə ərə getmişdi. Avqust qızı Yuliyanı 

əxlaqsızlığa, biabırçı qüsurlarına görə sürgünə göndərmişdi. Onun qızı Kiçik 

Yuliya da pozğunluğuna görə imperator babası tərəfindən Romadan sürgün 

edilmişdi.  

Avqust öz qızını cəzalandırmaqla kifayətlənməib, öz əsərləri ilə guya əxlaq 

pozğunluğunu təbliğ etdiyinə görə şair Ovidi Nazonu da uzaq Toma (indiki 

Rumıniya ərazisindəki Konstansa) şəhərinə sürgün etmişdi.  

Romada ilk imperatriça olan Liviya Druzilla b.e.ə. 38-ci ildə ərindən 

boşandı ki, Oktavian Avqustla nikaha girsin. Onun oğlu Tiberii atalığı Avqustdan 

sonra imperator olduqda, ilkin dövrlərdə bu qadın ictimai işlərdə ona ciddi təsir 

göstərirdi. Lakin oğlu sonralar dövlətin idarəçiliyinə müdaxilə etməsinə ona imkan 

vermirdi. 

Avqustun varisləri olan imperatorlar Tiberinin və xüsusən Kaliqulanın 

zinakarlığı öz apogeyinə çatmışdı. Tiberi Kapri adasında pozğunluq yuvası 

düzəldib, orada yeniyetmə oğlan uşaqları ilə əylənirdi. Kaliqula dəhşətli əxlaqsızlıq 

nümunələri göstərməklə yanaşı, öz doğma bacısı ilə də intim yaxınlıq edirdi.  

Onlardan sonrakı imperator Klavdi isə daha çox öz pozğun arvadı 

Messalinaya görə «məşhurlaşmışdı». Messalina şəhvət məsələlərində heç bir hədd 

tanımırdı. O, həqiqətən də əsl fahişə idi, bir dəfə başqa bir «kolleqası» ilə yarışıb, 

24 saat ərzində 25 kişi ilə yaxınlıq etməklə ona qalib gəlmişdi. Messalina da 

Avqust ailsinə məxsus idi, onun bacısının qızı idi. İmperator əri sağ ola-ola, yalnız 

qısa müddətə o, Romadan kənarda olanda Qay Sili adlı cavan oğlana ərə getmişdi. 

Paytaxtına qayıdan Klavdi bu hadisəni eşidib, çaşqın vəziyyətdə soruşmuşdu ki, 

«görən o, hələ imperatordurmu?» 

Klavdinin yaxınları Messalinanı qətlə yetirməklə onun bu biabırçılığına son 

qoydular. Lakin onun ailəsindəki bədbəxtliklər heç də bununla qurtarmadı. O, 

yağışdan çıxıb, yağmura düşdü. Öz qardaşı qızı Aqrippina dul olduğuna görə elə 

tələ qurmuşdu ki, imperator ona evlənsin. Aqrippina da birbaşa Avqustun 
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nəslindən idi. Onun kələyi senatorların köməyi ilə baş tutdu. Həmin vaxta qədər 

Romada intsest əlaqə şəklində şaquli qaydada yaxın qohumla evlənmək qanundan 

kənar hesab olunurdu. Senatorlar bu qaydanı adi sosial şərtilik kimi qiymətləndirib, 

onu dəyişməklə kifayətlənməyib, imperatora bildirdilər ki, əgər o, bu izdivaca 

razılıq verməsə, onu buna məcbur edəcəklər.  

Nəhayət, Klavdi Aqrippinaya evləndi, indi də onun hələ hiss etmədiyi yeni 

dərdləri meydana gəldi. Aqrippina böyük təsir gücünə yiyələndi, ərinin sağlığında 

avqusta tituluna sahib oldu. Oğlu Neronu imperator etmək, Klavdinin doğma 

oğlunun varisliyinə mane olmaq üçün Neronu imperatorun qızına evləndirdi və 

nəhayət, sonuncu əclaflığına əl atıb, Klavdini, zəhər qatılmış göbələyi ona 

yedirtməklə öldürtdürdü.  

Beləliklə, 17 yaşlı Neron Roma imperatoru oldu və öz iyrənc əməllərinə 

başladı. Anası ona təsir göstərmək istəyirdi, öz oğlu ilə intsest yaxınlıq da etmişdi. 

Lakin bir qədər sonra Neron onu boğaza yığan anasından qurtulmaq üçün sui-qəsd 

təşkil etdi və ikinci cəhddə onu aradan götürə bildi. Neron vaxtilə anasının ona 

müəllim tutduğu məşhur filosof Senekanı da özünü öldürməyə məcbur etdi. Filosof 

və arvadı isti vannada uzanıb, venalarını kəsməklə həyatdan getdilər.  

Neron əxlaq məsələsində ən iyrənc adam hesab oluna bilərdi, bir oğlanla 

evləndiy kimi, başqa birisinə də ərə getmişdi. Romanın yandırılması hadisəsi də 

onun vicdanının üzərində qalır. 14 il ərzində hökmranlıq etdikdən sonra, 68-ci ildə 

qiyamçılardan qorxub, nökərini onun özünü öldürməyə məcbur etdi. Aqrippina 

əslində öz oğlu vasitəsilə Romaya dəhşətli bir bəla gətirmişdi.  

Sonralar imperatriça Liviyanın daha fərasətli ardıcılları meydana gəldi. 

Yuliya Domna imperator Septimi Severin 187-ci ildən arvadı olmaqla, ərinin 

işlərinə ciddi təsir göstərirdi. Onun oğlu Karakalla atasından sonra taxt-taca 

çıxmışdı. Qəddar Karakalla anasının gözləri qarşısında öz kiçik qardaşını 

öldürmüşdü. Bir qədər sonra onun özü də qətlə yetirildi, onu Şərqə hərbi yürüş 

edərkən, yol qırağında təbii ehtiyacını ödədikdə öldürmüşdülar. Yuliya Domna 

Karakallaya nifrət etsə də, onun ölümündən kədərlənib, özünü taqətdən salırdı. 

Taxt-tac Karakallanın mühafizəçilərindən biri olan Makrinin əlinə keçdikdə, 

Domna hakimiyyətə yiyələnmək üçün heç bir çıxış yolu görmədiyindən 217-ci ildə 

özünü öldürdü. Hər iki oğlu kimi ana da həyatdan öz əcəli ilə getmədi.  

Onun bacısı Mesa Domna isə fəaliyyətsiz dayanmırdı, nəvəsi Elaqabalı taxt-

taca gətirdi. Bu 14 yaşlı səfeh oğlan imperatora çevrilmişdi. O, pulları ağılsızcasına 

xərcləyir, orgiyalar təşkil edir, hətta özü fahişəliklə məşğul olurdu. Mesa ona və 

onun varisi Aleksandr Severə böyük təsir göstərirdi.  

İmperator I Konstanti Xlorun arvadı Yelena 292-ci ildə ondan boşanmışdı. 

Konstanti 306-cı ildə öldükdə, oğlu Konstantin imperator oldu və bu mövqedə 31 

il ərzində qaldı. Gələcəkdə Bizansın paytaxtı olacaq Konstantinopol şəhərinin də 

əsasını gənc imperator qoymuşdu. Ancaq Yelena xristianlığı qəbul etdiyindən 

oğluna da həmin dinə keçməyi təlqin edirdi. 312-ci ildə Romadakı Milvia körpüsü 

üzərindəki döyuşdə qazandığı qələbədən sonra, bunun bir əlamət olduğuna inanıb, 

xrisitanlığı qəbul etmişdi. 313-cü ildə Yelenanın təsiri ilə imperator xristianlığın 

təqibini dayandırdı və onu imperiyanın dövlət dininə çevirdi.  
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Yelena 326-cı ildə 78 yaşında zəvvar kimi Yerusəlimə yollandı. O, aclara və 

evsiz-eşiksizlərə köməklik göstərirdi, əslində yeni eranın mücəssəməsinə çevrildi. 

Yerusəlimdə Sahibin qəbrinin yanında olan qa daxil olmaqla, iki kilsə tikdirdi. Bir 

qayda olaraq əfsanə fakta çevrildikdə, adamlar əfsanəni seçirlər. Yelena 

müqəddəslər siyahısına daxil edildi. Atlantik okeandakı, Napoleonun altı il ərzində 

sürgün həyatı yaşadığı və öldüyü ada da Müqəddəs Yelena adını daşıyır. Yelena 

328-ci ildə 80 yaşında öldü, o, avqusta titulunu daşımışdı.  

 

Bizanslı Teodora və Çin imperatriişası U 

 

Bizansın məşhur imperatoru I Yustinianın arvadı Teodora gəncliyində 

gözəlliyinə görə diqqəti cəlb etdiyindən, aktrisa olmuşdu. 525-ci ildə imperatora 

ərə getmiş, iyirmi il ərzində şəxsən imperatorun, həmçinin imperiyanın siyasi və 

dini həyatı üzərində böyük təsir gücünə malik olmuşdu.  

532-ci ildə Nika qiyamı vaxtı imperatorun Konstantinopoldan qaçmasının 

qarşısını almışdı. O vaxtlar Konstantinopolda cıdırda atlı araba yarışı böyük hay-

küylə keçirilirdi. Yarışda azarkeşlrin bölündüyü Yaşıllar və Mavilər arasında 

qələbəyə nail olmaq üstündə ciddi rəqabət gedirdi. 532-ci ildə keçirilən bir yarışda 

gözlənilmədən hər iki fraksiya birləşib, imperatora qarşı çıxış etməklə qiyam 

qaldırdılar.  

Qiyam başladıqda I Yustinian (tarixdə o, Yustinian Kodeksinin meydana 

gəlməsinin təşəbbüskarı kimi daha böyük şöhrət qazanmışdır) qiyamın miqyasının 

böyüməsindən qorxub, paytaxtdan qaçmaq istədi. Bu vaxt arvadı Teadora qeyri-adi 

cəsarət nümayiş etdirib, onun bu fikirdən yayındıra bildi. Teodora ərinə dedi ki, 

mən qadınlığımla bircə dəfə məni imperatriça kimi salamlamasalar, belə 

yaşamaqdansa ölməyi üstün tutardım. Sən isə imperatorsan, taxt-tacı qoyub hara 

gedə bilərsən? Bu Yustinianı ürəkləndirdi və o, qiyamı yatırtmağa girişdi. Barbar 

muzdurların köməyi ilə qiyamçılardan 30 min nəfərini öldürtdü. İmperatorun sərt 

tədbirləri qiyamın yatırdılması ilə nəticələndi və bundan sonra imperatriça 

Teodoranın nüfuzu daha da artdı.  

Teodopa gəncliyində yüngül əxlaqı ilə seçilsə də, imperatriça kimi 

Konstantinopolu fahişə qadınlardan təmizləməyə başladı. Bu məqsədlə şəhərin 

daha abad Avropa hissəsində yaşayan belə qadınların hamısını yığıb, şəhərin 

Bosfor boğazının o tərəfindəki Asiya hissəsində düzəltdiyi yeni yaşayış tipindəki 

ərazidə məskunlaşdırdı. Bu hərəkəti ilə yəqin ki, o, həm də özünün qara kölgəli 

keçmişi ilə vidalaşmaq istəyirdi.  

U Çao Çin imperatorları Tay Tsunqun (638-649-cu illərdə hökmranlıq 

etmişdi) və Kao Tsunqun kənizi olmuşdu. İntriqalar nəticəsində özünü Kao 

Tsunqun imperatriçası təyin etdirmişdi və hakimiyyət uğrunda olan mübarizədə 

bütün rəqiblərini məhv etmişdi. Həmin imperatorun üzərində nəzarətə nail olmuş, 

683-cü ildə onun ölümündən sonra Çinin real hökmdarı olmuşdu. Səmərəli 

inzibatçı kimi Koreyanın işğalını həyata keçirmiş, Kao Tsunqdan olan oğlu Çunq 

Tsunqu taxt-taca yerləşdirmiş və tezliklə onu özünün digər oğlu Cun Tsunqla əvəz 

etmişdi.  
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U Çin tarixində yeganə qadın hökmdar idi. Çunq Tsunqu saray printsi etsə 

də, hakimiyyəti səkkiz il ərzində öz əlində saxlamışdı. Nazirlərinin və 

generallarının məcbur etməsi nəticəsində 705-ci ildə taxt-tacı Çunq Tsunqa vermiş, 

həmin ildə də vəfat etmişdi.  

Hakimiyyət məsələsində Çin ənənələrini ilk dəfə pozan U Çao çox sayda 

hiyləgər tədbirlərə əl atsa da, özünə qarşı müqaviməti dəf edə bilməmiş, ölkəsində 

tarixi ənənənin sarsılmaz olması barədə bir daha yəqinlik tapmışdı.  

 

Fransanın qəhrəman və saray qadınları. 

İngiltərə kraliçaları 

                                                                   , 

Fransanın milli qəhrəmanı Janna D Ark, onu həm də La Puselle d Orlean, 

başqa sözlə, Orlean qızı adlandırırdılar, 1412-ci ildə Domremi – la Puselldə anadan 

olmuş, on iki yaşı olarkən mələklərdən, yaxud da Allahın özündən səslər eşitdiyinə 

inanmışdı. Bu səslər əvvəlcə onun özü üçün müqəddəsin həyatını yaşamasına 

kömək etmək üçün məsləhətlər verirdi, sonralar isə Fransanın bədbəxt günlərində 

Dofinə (gələcək kral VII Karla) kömək göstərməyə istiqamətləndirdi.  

1928-ci ildə Janna başqa şəhərdəki hərbi komendantlığa gəlib, nəticədə 

oradakıları inandırdı ki, onu Dofinin yanına aparsınlar. Səslər ona məsləhət 

gördülər ki, həmin il Orlean şəhərinin ingilislər tərəfindən həyata keçirilən 

mühasirəni ləğv etsin, qaldırsın. O, Karlın razılığını ala bildi, kiçik ordu ilə zirehli 

paltarda 4-8 may 1429-cu ildə ingilisləri Orlean ətrafından geri çəkilməyə məcbur 

etdi. Bu, bütün Fransada vətənpərvərlik coşğunluğu yaratdı, müharibənin 

istiqamətini də dəyişdi. Qorxunun öhdəsindən gələn, ölümə də qalib gələ bilir. 

Jannanın cəsarəti bunu fransızlara başa saldı. O, Dofini də inandırdı ki, Reymsə 

gedib, orada kral tacını qəbul etsin. Bir çox münaqişələrdə iştirak etdi və onların 

əksəriyyəti onun üçün uğurla nəticələnmişdi.  

Janna 1430-cu ildə Kompyendə burqundiyalılar tərəfindən əsir götürüldü və 

altı gün sonra onlar qızı ingilislərə satdılar. Bu mömin və qəhrəman qız 

cadugərlikdə və yeretiklikdə (dinsizlikdə) ittiham olundu. Ruan şəhərində keçirilən 

tribunalda uzun müddət ərzində ədalətsiz və təhqiramiz mühakiməyə məruz qaldı. 

Kral VII Karl xəyanət edib, onun azad etmək, adi girov pulunu vermək üçün heç 

nə etmədi.  

Tribunala sədrlik edən yepiskop Koşon (fransız dilində bu söz «donuz» 

deməkdir) günahsız qızı ağır cəzaya məhkum etmək üçün hər cür vasitələrə əl 

atırdı. Kilsənin haqsız ittihamlarına haqq qazandırmaq üçün bir dəfə bu sözləri 

söylədi:  

- Dəniz xərçəngi ayağının biri yaralandıqda,hərəkətinə maneə törətməməsi 

üçün özü dişi ilə həmin ayağını qırıb atır. Biz də dinə dönük çıxanlarla belə 

davranırıq.  

Jannaya ölüm hökmü verildi və o, 30 may 1431-ci ildə 19 yaşında Ruan 

şəhərində tonqalda yandırıldı. İyirmi beş il sonra məhkəmə prosesi təftiş edildikdə 

Jannanın günahsız olduğu bəyan edildi. Bu vaxt ingilislərin Fransadan 

qovulmasından – Yüzillik müharibənin başa çatmasından artıq üç il keçmişdi. 
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1920-ci ildə isə Papa XV Benedikt onu katolik kilsəsinin müqəddəsləri siyahısına 

daxil etdi.  

Yuxarıdakı misaldan göründüyü kimi, qadınların Fransa tarixində, həmçinin 

İngiltərənin və İspaniyanın siyasi həyatında necə böyük rol oynadıqları yaxşı 

məlumdur. 

1474-1504-cü illərdə Kastiliya kraliçası olan I İsabella 1469-cu ildə 

Araqonlu II Ferdinanda ərə getmiş, on il sonra onlar Kastiliya və Araqonu 

birləşdirərək, birlikdə hökmranlıq etmişdilər. Beləliklə onlar mərkəzləşmiş 

İspaniyanın təməlini qoymuşdular. Bu müdrik qadın Xristofor Kolumbun 

Hindistana səfər etmək barədə təklifini bəyənmiş və ona həmin səyahət üçün hər 

cür köməklik göstərmişdi. Amerika qitələrinin kəşfi Kolumbun böyük iradəsinə və 

cəsarətinə borclu olduğu kimi, bu səfərin baş tutmasını uzaqgörənliyi ilə mümkün 

edən kraliça İsabellanın böyük ağlını sübut edən bir əlamət sayılmalıdır. 1504-cü 

ildə İsabella öldükdən sonra Kolumb ağır çətinliklərlə üzləşməli oldu. 

Fransa kralı II Henrinin kraliçası olan Katerina Mediçini də ölkəsindəki 

böyük nüfuz sahiblərinin siyahısına aid etmək olar. O, Florensiya Böyük Hersoqu 

Lorentso de Mediçinin qızı olmaqla, 1533-cü ildə Fransa Dofini ilə nikaha girmiş 

və onun əri 1547-ci ildən ölkənin kralı olmuşdu. Onun taleyinə elə bil ki, 

hökmranlar ailəsinin üzvü, özü də böyük nüfuzlu üzvü olmaq yazılmışdı. Əri 1559-

cu ildə öldükdən sonra onun üç oğlu bir-birinin ardınca Fransa kralı olmuş, sonra 

isə taxt-taca vaxtilə qızı Marqaretin əri olmuş, sonra yenə də 1600-cü ildə 

Mediçilər ailəsindən olan qıza evlənmiş IV Henri çıxmışdı.  

Böyük oğlu II Fransisk kral olanda o, dövlət  işlərinə müdaxilə etməyə 

başlamaqla, özünü yeni rolda təsdiq edə bilmiş və sonralar da, bu xasiyyətinə xilaf 

çıxmamışdı. Kral IX Karl kiçik yaşda olanda, 1560-cı ildən başlayaraq dörd il 

ərzində onun regenti olmuş və onun hökmranlığının 14 ili ərzində dövlət işlərinə 

praktiki olaraq tam qaydada nəzarət etmişdi. III Henrinin krallığının 1589-cu 

ilədək davam edən 15 illik dövründə Katerina Mediçinin təsiri daha da 

genişlənmiş, artmışdı. Katoliklərlə protestanların münaqişəsini həll etməyə, 

protestanlara tolerant münasibət bəslənməsinə çalışsa da, yalnız dini münaqişələr 

üstündə gedən müharibələrə son qoymağa nail olmuşdu. Onu 1572-ciil avqustun 

23-24-də Müqəddəs Varfolomey günündə huqenotların (Fransa protestantlarının) 

qırğınını təşkil etməkdə günahlandırırlar.  

Katerina Mediçinin taleyinə bənzər bir taleyi də ondan beş əsr əvvəl 

İngiltərə kralı Atelredin kraliçası olan Emma yaşamışdı. O, Normanların hersoqu 

Qorxmaz Riçardın qızı idi, 1002-ci ildə Atelredə ərə getmişdi. Əri 1016-cı ildə 

öldükdən sonra kral Kanyuta ərə getmiş, onun da 1035-ci ildəki ölümündən sonra 

oğlu Hardikanyutu taxt-taca yerləşdirmək istəmiş, lakin ögey oğlu Harold buna 

mane olmuşdu və qadını sürgünə göndərmişdi. Emma Flandriya qrafı V Balduinin 

sarayına qaçmışdı. Hardikanyutun iki illik hakimiyyəti dövründə xeyli nüfuza 

yiyələnmişdi. Atelreddən olan digər oğlu Tövbə edən Eduard onun var-dövlətini 

qəsb edərək, bunu qadının Danimarka xəttinin tərəfdarlarına yaxşı münasibət 

göstərməsi ilə əsaslandırmışdı.  
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Fransa kralı IV Henrinin kraliçası Mariya Mediçi 1610-cu ildə əri öldükdən 

sonra taxt-taca çıxan oğlu XIII Lui kiçik yaşda olanda yeddi il ərzində onun regenti 

olmuş, dövləti idarə etmişdi. Əsasən məşuqu Konçino Konçininin məsləhətinə bel 

bağlamışdı. Kral oğlu tərəfindən 1617-ci ildə sürgünə göndərilmişdi. Kralı 1630-cu 

ildə kardinal Rişelyeni vəzifədən uzaqlaşdırmağa inandırmaq sahəsindəki cəhdi 

uğursuz olduğundan, bir il sonra Fransadan qeybə çəkilmişdi. 1642-ci ildə ölənə 

qədər Rişelye əleyhinə əbəsliyə düçar olan qaydada qəsdlər təşkil etmişdi.  

Kral XIII Luinin arvadı Anna Avstriyalı da fəallığı ilə seçilirdi. Oğlu XIV 

Lui kiçik yaşında kral olanda ona regentlik etmiş, əslində hakimiyyətə yiyələnmiş 

kardinal Mazarinin köməkliyi ilə bu vəzifənin öhdəsindən gəlməyi bacarmışdı.  

Kralların özü də əxlaq məsələsində təkcə öz arvadlarına deyil, təbəələrinə də 

mənfi nümunə göstərirdilər. Kral IV Henri çox sayda  məşuqələrindən axırıncısının 

Parisi tərk etdiyini eşitdikdə, çox kədərlənmiş, çaşqınlıqdan öz təhlükəsizliyinə də 

məhəl qoymadığından, karetasında gedərkən bir dini fanatik tərəfindən qətlə 

yetirilmişdi.  

Günəş kral – XIV Lui şəhvəti naminə hər cür risqə gedirdi, o, məşuqələrini 

gizli saxlamaq da istəmirdi. Məşuqəsi madam la Valyeridən uzaqlaşdıqdan sonra, 

uzun müddət ərzində madam Montespanı əri ola-ola özünün məşuqəsi kimi 

saxlamış, Versal sarayında ona kraliçanınkından da geniş otaqlar ayırmışdı. Sonra 

o, madam Montespanı da tərk edib, özündən üç yaş böyük olan dul qadın madam 

Mentenonla yaxınlıq etmiş, kraliça arvadı öldükdən sonra, bu qadın dvoryan 

olmadığına görə, onunla gizlincə nikaha girmişdi.  

Hökmranlığı Fransa üçün oduqca uğursuz olan kral XV Lui əxlaq 

pozğunluğuna görə qədim Roma imperatorlarını xatırladırdı. 15 yaşlı kral 1725-ci 

ildə Polşanın keçmiş kralı Stanislav Leşşinskinin qızı, özündən 7 yaş böyük olan 

Mariyaya evlənmişdi. 12 il ərzində gənc ailə xoşbəxt idi, onların 10 övladı 

olmuşdu. Lakin sonra Lui əsil əxlaq pozğununa çevrildi. Onun ilk məşuqələri dörd 

Nel bacıları idi. Ən kiçiyi hersoginya Şotaru kralın tövbəsindən sonra da onun 

yatağına gəlirdi. 

Döyüşdə yaralananda ölümün qorxusundan Lui həmin qızları şəhərdən 

uzaqlaşdırdı. Bir qədər sonra isə 24 yaşlı, guya ərindən boşanmış Janna-Antuanetta 

Puassonu – madam de Pompaduru özünə məşuqə etmişdi. Bu gözəl qadının hələ 8 

yaşı olanda qarnaçılar demişdilər ki, ona kralın özü vurulacaqdır.  

Madam Pompadur sarayda böyük nüfuza sahib oldu, siyasi işlərlə də məşğul 

olurdu. Təzə məşuqəsi onun fiziki tələblərinə tam cavab verə bilmədiyindən kral 

Maral parkında özünə hərəmxana düzəltmişdi və oraya şəhərdən cavan kübar 

qızlar gətirilirdi. Bu qızlar uşaq doğurdu, kralın 30 bastardı –haramzada övladı var 

idi. Sonra dvoryanlar böyük həvəslə həmin qızlara evlənirdilər. Osmanlı 

sultanlarının da hərəmləri saray əyanlarına ərə verilirdi. Kral deyirdi ki, «çox 

sayıda kişilər mənim arvadımla yatmağı arzu edir, onlardan heç biri isə çəkdiyim 

siqaretin qalığına məndən sonra yaxın düşmək istəmir.»  

Madam Pompadur məşuqə olması kəsildikdən sonra da krala təsirini 

itirməmişdi, əksinə, bu təsir daha da artmışdı. Qardaşı vasitəsilə Parisdə və 
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Trianonda binalar tikdirir, yazıçılara, incəsənət ustalarına, Volterə və 

ensiklopedistlərə himayədarlıq göstərirdi.  

Kralın başı zinakarlığa qarışdığından dövlət işləriilə pis, həm də səriştəsiz 

məşğul olurdu. Fransa Yeddiillik müharibədə (1756-1763-cü illər) məğlub 

olduğundan, Kanada və Hindistandakı fransız əraziləri İngiltərənin əlinə keçmişdi. 

Bu gün dünyanın ingilis dilində danışması xeyli dərəcədə İngiltərənin bu qələbəsi 

ilə də bağlıdır.  

1764-cü ildə madam Pompadur 43 yaşında öldü, onun cəsədi Versaldan 

götürülürdü, bu vaxt kral göz yaşları tökürdü. Dörd il sonra kralın az qala yaddan 

çıxmış arvadı Mariya Leşşinskaya da vəfat etdi. Kralın ağır depressiyası başlandı.  

Onu xilas edən yeni məşuqəsi 20 yaşlı madam Dü Barri oldu. Bu vaxt kralın 

özünün 60 yaşı var idi.  Elə həmin il öz oğlu XVI Luini avstriyalı Mariya- 

Antuanettaya evləndirdi. 

Kral qüsurlar bataqlığında batmışdı.1774-cü ildə ölümündən bir az əvvəl bir 

abbat sarayda kralı acı sözlərlə ifşa etdi, ona dedi ki, o, xalqın rəyinə kor və kardır. 

Bu, elə bil ki, kral üçün ölüm hökmü idi. Bir neçə həftə sonra Lui yatağa düşdü, o, 

çiçək xəstəliyinə tutulmuşdu, üzü də, könlü və ürəyi kimi tam qara rəngdə idi. Bu 

xəstəlik bir xilas yolu, mükafat kimi onu qəbrə apardı. 

Kral XVI Lui ailəsinə bağlı adam olsa da, onun arvadı, Avstriya 

imperatriçası Mariya Terezanın qızı Mariya-Antuanetta öz məşuquna malik idi. 

Onu qınamaq da bir qədər çətindir, axı evləndikləri vaxtdan keçən yeddi il ərzində 

əvvəlcə prints, sonra isə kral olan XVI Lui yeddi il ərzində ərlik funksiyasını 

yerinə yetirə bilməmişdi. Yalnız kraliçanın qardaşı, gələcək imperator İosif Parisə 

gəlib, kralı fəsadı ilə əlaqədar cərrahi əməliyyata məruz qalmaq zərurətinə 

inandırdıqdan sonra Luiyə əslində sünnət edilmiş (cərrahiyyə əməliyyatını yazıçı 

Tomas Mann da məhz belə adlandırır) və bundan sonra o, bir ər kimi yatağında 

kraliça ilə olan utandırıcı fəaliyyətsizliyinə son qoya bilmişdi.  

İngiltərə krallarından VIII Henri çox arvad alması (onun altı arvadı olmuşdu, 

onlardan ikisini edama göndərmişdi) ilə fərqlənirdi. O, öz məşuqəsinin böyük 

bacısı Anna Bolernə vurulduğuna görə ispan kralının qızı olan Katerina Araqonlu 

ilə nikahını pozdu və boşanmağa razılıq verməyən Roma Papasına etiraz nümayişi 

olaraq katolik kilsəsi ilə əlaqəsini bütünlüklə kəsdi. Özünü yeni protestant dini 

kimi olan anqlikan kilsəsinin başçısı elan etdi. Sonra o, artıq özündən hamilə olan 

Anna Bolernə evləndi. Lakin bu nikah da ona, çox ümid bəslədiyi varisi olacaq 

oğlan övladı verə bilmədi. Anna gələcək kraliça I Elizabeti dünyaya gətirdi. 

Ümidləri boşa çıxan Henrinin Annaya olan qızğın münasibəti soyumağa başladı, 

ondan uzaqlaşmaq üçün arvadını zinakarlıqda, hətta doğma qardaşı ilə intsest 

yaxınlıqda ittiham edib, onu edam etdirdi. Bundan sonra Henrinin evləndiyi Ceyn 

Seymur ona oğul doğdu, lakin bu hadisədən 12 gün sonra gənc ana öldü. Sonrakı 

arvadlar da onu xoşbəxtlik bəxş edə bilmədilər, təkcə onun sonuncu arvadı kral 

ərindən çox yaşadı.  

Onun yeniyetmə yaşında həyatdan gedən kral oğlu VI Eduarddan (o, öləndə 

16 yaşı var idi) sonra, 1553-cü ildə taxt-taca Katerina Araqonludan olan qızı 

Mariya Tüdor gəldi. Mariya, bir il sonra İspaniya taxt-tacının varisi II Filippə ərə 
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getdi, anası tərəfindən o, kraliçanın qohumu idi. Taxt-tacda olmasının ikinci 

ilindən sonra isə İngiltərədə protestantizmin bərqərar olması barədəki qanunları 

ləğv edib, Roma katolitsizmini yenidən ölkədə hakim mövqeyə çıxardı. Bundan 

sonra protestantların təqibi başlandı. 300 nəfərə qədər adam edam edildi. Onun 

hökmranlığı dövründə İngiltərənin Fransa ərazisindəki son dayaq nöqtəsi olan Kale 

də itirildi.  

Mariya Tüdor bir dəfə öz sarayındakılara bildirdi ki, o, hamilədir və yaxın 

vaxtlarda uşaq doğmağı gözləyir. Onu mamaçalar əhatə etdi, sarayda hamı iki ay 

ərzində onun dünyaya övlad, xüsusən vəliəhd gətirəcəyini səbirsizliklə gözləyirdi. 

Lakin bundan da artıq müddət ötüb keçdikdə özü etiraf etdi ki, hamilə deyildir. 

Görünür o, qarnındakı şişi, bətnindəki uşaq hesab edirmiş.  

II Filipp İspaniya taxt-tacına sahib olduğuna görə 1556-cı ildə İngiltərəni və 

kraliça arvadını tərk etdi. Bir qədər sonra 1558-ci ildə «Qanlı Mariya» öldü. Bu adı 

ona «Şəhidlər» kitabını tərtib edən qraf Con Foks vermişdi. Mariyanın hakimiyyəti 

dövründə ölkədən qaçan Foksun dilindən götürülən bu söz geniş yayıldı. İngilislər 

spirtli içkini də belə adlandırdılar. Araqla tomat şirəsindən bir-birinə qarışmamaq 

şərtilə əmələ gələn bu kokteyl qədəhin aşağı yarısındakı şirənin alqırmızı rənginə 

görə “Bloody Mary” – «Qanlı Mariya» adlanır. 

Qanlı Mariyadan sonra taxt-taca kral VIII Henrinin Anna Boleyndən olan 

qızı I Elizabet gəldi. Anası edam edildikdə üç yaşı olan bu qızcığaz əvvəlcə fahişə 

qadının qızı kimi bastard-haramzada hesab olunmuşdu. Mariya Tüdor 

hakimiyyətdə olduğu beş il ərzində isə o, daim öz həyatına təhlükə hesab edirdi, 

lakin tale elə gətirdi ki, böyük ögey bacısı həyatdan gedəndə varisi kimi onu 

adlandırmışdı. Elizabet taxt-taca 25 yaşında gəlmişdi və hamı onun ərə gedəcəyini, 

sülaləyə varis doğacağını gözləyirdi. Kraliça məntiqə uyğun gəlmədiyini nəzərə 

alaraq öz təbəəsinə ərə getmək istəmirdi. Əcnəbiyə ərə getsə isə ölkəsində dini 

qarışıqlıq yenidən baş qaldıra bilərdi.  

Ölkəsinin müstəqilliyini qorumaq üçün o, ərə getmədi, bunu qəribə şəkildə 

onunla izah etdi ki, onun qəbir daşı üzərində yazılacaqdır ki, kraliça bakirə kimi 

yaşadı və bakirə kimi də öldü. Lakin onun özünə verdiyi bu ad olduqca şərti idi, 

həqiqətdən çox uzaq idi. Sadəcə olaraq o, yalnız ərə getməmişdi. Lakin kraliça 

Robert Dadli – qraf Lester, ondan sonra isə Uolter Reli kimi məşuqlara malik idi.  

Robert Dadli özünü sarayda çox sərbəst aparırdı, az qala bu məkanı ətirli 

hərəmxanaya çevirmişdi. Yaşlı kraliça da, bu məsələdə hədləri gözləmirdi. Keşiş 

Edmund Qrindal Elizabetə demişdi: «Madam, unutma ki, sən öləri məxluqsan» və 

xəbərdarlıq etmişdi ki, «Sən nə qədər qüdrətli hökmdar olsan da, ancaq unutma ki, 

göylərdə yaşayan daha qüdrətlidir».  

Dadli elçilik edib, onun İspaniya kralına ərə getməsini təşkil etməyə 

çalışdıqda, xəyanətinə görə  kraliça onu edam etmək istəmədi, bildirdi ki, sağ 

qalmaqla o, daim xəyanətkarın yaxında olduğunu unutmağa imkan verməyəcəkdir. 

Elizabet Şotlandiya kraliçası Mariya Styuarta gözəlliyinə görə paxıllıq 

edirdi. Mariyanın 16 yaşı olanda Fransa kralı II Henrinin böyük oğlu, xəstə və 

ağıldan kəm II Fransiskə ərə getmişdi. Mariya anadan olandan vurt-tut altı gün 

sonra Şotlandiya kralı olan atası Ceyms Styuart vəfat etdiyindən, ölkəsinin 
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kraliçası elan edilmişdi, əri isə 1559-60-cı illərdə Fransa taxt-tacına sahib olmuşdu. 

Kral əri öldükdən sonra Mariya Şotlandiyaya qayıtdı. Bu dul qadın doğma 

ölkəsində ona evlənmək arzusunda olan kübarların qızğın mübahisəsinin qurbanına 

çevrilmişdi. O, 1565-ci ildə ikinci dəfə ərə getməklə lord Darnli ilə ailə qurdu. Bu 

gənc və arvad sifətli bir adam idi. Mariya isə özünü mütləq monarx etməyə 

çalışırdı, burada ona şəxsi katibi və birinci naziri olan italiyalı Devid Rittsio 

yaxından köməklik edirdi. Onlar birlikdə Darnlinin taxt-tacın ona və varislərinə 

ömürlük verilməsi barədə tələbini rədd etdikdə, digər kübarlarla birləşən Darnli 

Rittsionu öldürdü.  

Ərə getdikdən bir il sonra Mariyanın oğlu oldu, bu Ceyms adlı körpə 

gələcəkdə təkcə Şotlandiyanın deyil, həm də İngiltərənin kralı olacaqdı, öz 

ölkəsində VI Ceyms, İngiltərədə isə I Ceyms adını daşıyacaqdı. Bir qədər sonra 

Darnlinin özünün meyidi bağdan tapıldı. Darnlinin qətli kraliçanın digər sevgilisi 

Ceyms Hepborn – qraf Botuell tərəfindən hazırlanmışdı. Botuell evli olmaqla 

yanaşı, həm də gənc kobud bir oğlan idi. O, Mariyanı çox sevirdi və arvadını 

boşadıqdan sonra kraliçanı götürüb qaçdı və ona evləndi. Əsl məqsədi isə 

hakimiyyətə yiyələnmək idi. Toy günü Mariya özünü öldürmək istəmişdi, lakin 

bunu etməyə ona imkan verilməmişdi. O, öz oğlu üçün də təhlükə yarandığını dərk 

edirdi. Botuell öz atasının qətlinin intiqamını almaq üçün uşağı böyüməyə 

qoymayacağına and içmişdi.  

Şotlandiya kübarları qiyam qaldırdılar və Mariya Styuartı əsir götürdülər. 

Onu məcbur etdilər ki, öz oğlu Ceymsin xeyrinə taxt-tacdan əl çəkdiyini elan etsin. 

Bu vaxt onun ögey qardaşı Murey regent oldu. Əsirliyinin bir ilinə yaxın, 1568-ci 

ilin mayında İngiltərəyə qaçdı, lakin bədbəxtlikdən kraliça burada da yenidən 

düstağa çevrildi və 1587-ci ildə İngiltərədə dövlət çevrilişini hazırlamaq, kraliçanı 

öldürmək üçün olan qəsddə iştirakına görə edam edildi.  

Tarixin istehzasına bax ki, edam olunan Anna Boleynin qızı I Elizabet 45 il 

ərzində İngiltərənin qüdrətli kraliçası oldu, onun ölümündən sonra isə, 16 il əvvəl 

məhz İngiltərədə edam olunan Mariya Styuartın oğlu I Ceyms 22 il ərzində bu 

ölkədə krallıq etdi.  

 

        Materik Avropasında əxlaq qaydaları. 

        ABŞ Prezidentinin hədyan xanımı 

 

 

Materik Avropasında ilk dəfə mütləqiyyəti devirən Fransa inqilabı təkcə qan 

axıtmaqla, sonralar birbaşa Terrora keçməklə yanaşı, həm də tarixə görkəmli 

şəxsiyyətlər bəxş etdi. Onların əksəriyyəti inqilab fədailəri olduğundan inqilabın 

başlıca vəzifəsinin həyata keçməsi üçün heç bir, hətta ən iyrənc vasitədən belə 

çəkinmirdilər. Bütün inqilablar “ Məqsəd vasitəyə haqq qazndırır “ prinsipi altında 

irəlilədiyindən Fransa inqilabı da erkən nümunə kimi bu xüsusiyyətə xilaf çıxa 

bilməzdi. 

     Fransa inqilabının ən görkəmli iştirakçılarından biri  madam Rolan – 

Rolan Manon Janna de la Platyer idi. Bu qadın 1754-cü ildə anadan olmuşdu, 
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uşaqlıqda adı Mari Janna Filinon olmaqla, sonralar inqilabın ən məşhur qadın 

xadimlərindən birinə cevrilmişdi. 

   Uşaqlıqda o, cox oxuyurdu, xüsusən də Plutarxın əsərlərini sevirdi. 

Sonralar Volterlə maraqlanmağa başladı, Russonun “ Yeni Eloiza ”sını oxudu. O, 

deyirdi ki,” Plutarx məni respublikaçı olmağa hazırladı. “ Mari Janna həm də 

yazmağa başladı.  

      Jan-Mari Rolanla tanış olub, 1780-ci ildə özündən 20 yaş böyük olan bu 

kişiyə ərə getdi, lakin heç vaxt onu sevmədi. Ancaq ərinin istedadlı köməkçisinə 

çevrildi. Sonralar onun evini “ ictimai rəy bürosu “ adlandırırdılar. Mari Janna 

1789-cu il hərəkatına vuruldu. Səmimi qaydada inanırdı ki, inqilab dünyanı 

dəyişəcəkdir. O, inqilabı sevdi. 

     İnqilabın başlanması ilə Lionda yaşayan Rolan mətbuatda parlaq 

məqalələr çap etdirirdi. Onların altında ərinin imzası qoylsa da, həqiqi müəllif Mari 

Jannanın özü idi. 

     İnqilabdan sonra Rolan nazir oldu, daim arvadının hazırladığı çıxışları 

Konventdə səsləndirirdi. Bu baxt həm də partiyalar arasında mübarizə başlandı, 

madam Rolan adamları Marata və Robespyerə qarşı durmağa sövq edirdi. 

Jirondistlərin qaniçən yakobinçilərə məğlub olması ilə Rolan cütlüyü ennemis de 

peuple-yə -xalq düşmənlərinə çevrildilər. Mari Janna ərinə Parisdən qaçmaqda 

köməklik göstərdi, özü isə paytaxtda qalmaqla dustaqxanaya düşdü. Beş aylıq 

məhbusluq dövründə “ Qərəzsiz gələcək nəsillərə müraciət “ini yazdı. Burada qeyd 

edirdi ki, “ Səfeh adamla işin olmaqdan pis şey yoxdur, yeganə üsul onu kəndirlə 

bağlamaqdır, çünki digər metodlar faydasızdır. “  

       1793-cü 8 noyabrında madam Rolan inqilabi tribunal qarşısında dayandı 

və bir gün sonra edam edildi. Gilyotina İnqilab, indiki “ Barışıq “ meydanında 

qurlmuşdu, edam gipsdən olan “ Azadlıq “ heykəli qarşısında keçirilirdi. Eşafota 

yaxınlaşan Mari Janna heykələ tərəf əyilib uca səslə dedi: “ Ey Azadlıq! Sənin 

adınla gör nə qədər cinayətlər törədilir! “ 

       Onun əri də iki gün sonra həyatla vidalaşmalı oldu, Rolanın adı da 

arvadının adının güzgü əksi idi: Jan-Mari. 

      Fransa inqilabı çox şeyi dəyişkliklərə məruz qoydu, kralların sülaləsini 

və taxt-taclarini məhv etdi. Lakin yuxarı siniflərin əxlaq məsələsində yaxşı mənada 

hansı yeniliyə nail olması barədə elə bir ciddi məlumat yoxdur. Əslində köhnə 

qaydalar təkrarlanmaqda davam edirdi. İnqilabın məşhur bəhrəsi sayılan və hərbi 

qələbələri ilə Fransaya şöhrət gətirən ( əvvəlki krallar isə müharibələrə çox meyl 

etsələr də, onların çoxunu acı məğlubiyyətlə başa çatdırırdılar ) Napoleonun şəxsi 

həyatı deyilənlərə bariz sübutdur. 

 

 

Mütləqiyyəti devirən Fransa inqilabının başlanğıcından on il sonra 

hakimiyyətə gələn Napoleon ölkənin idarə edilməsini yeni relslər üzərinə keçirsə 

də, qanunları təkmilləşdirib, Fransanı inkişaf etdirib, hərbi qələbələri ilə xeyli 

şöhrətləndirsə də, bu ölkənin yuxarı təbəqələrinə məxsus olan əxlaq sahəsindəki 

yazılmamış qaydaları, ənənələri davam etdirirdi. Onun məşuqələrindən ikisi ona 
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oğul da doğmuşdu. Onlardan biri Mariya Valevskaya vətəni Polşanın azad 

olunmasına nail olmaq naminə Napoleonla yaxınlığa razılıq vermişdi.  

Napoleonun özündən altı yaş böyük olan arvadı Jozefina da əxlaq 

məsələsində sərt qaydaların tərəfdarı kimi çıxış etmirdi. Boşandıqdan və əri 

öldükdən sonra iki uşağı ilə qalan bu dul qadın Direktoriyanın daimi üzvü olan 

Barrasa yaxınlaşmışdı. Napoleon yenicə evləndiyi arvadını qoyub İtaliya yürüşünə 

yollananda Jozefina  vaxtını boş keçirməyib, bir cavan oğlanla eşq macərası 

yaşamışdı. Misir yürüşü zamanı Napoleon özü bir zabit arvadı ilə yaxınlıq etdiyi 

vaxt, Jozefina da növbəti xəyanətinə yol vermişdi. Napoleon ailə üzvlərinin təkidi 

ilə onu boşamaq istəsə də, sevdiyi qadının yalvarışları və göz yaşları onu nəinki bu 

qərardan çəkindirmiş, hətta daha qızğınlıqla Jozefinanın ağuşuna atmışdı.  

XVIII əsrdən başlayaraq Fransada bastard övlad olmaq çox dəbdə idi. Axı 

onlar asanlıqla var-dövlətə və cəmiyyətdə yaxşı mövqeyə yiyələnirdilər. Lakin 

bastardlar təkcə taxt-taca varisliyə yaramırdılar. Ona görə də Günəş Kralın – XIV 

Luinin bastard oğlanları olduğu halda, tacın nikahdan kənar doğulmuş övlada 

verilməməsi qaydasına görə, 1715-ci ildə öləndə sağ qalan oğlu və nəvəsi 

olmadığından, kral taxtına onun azyaşlı nəticəsi XV Lui oturmuşdu və səkkiz il 

ərzində dövləti regent kimi Orlean hersoqu idarə etmişdi. Axırıncı da eyş-işrətə 

iyrənc meyli ilə seçilmiş, bu xüsusiyyəti onu 1723-cü ildə qəbrə sürükləmişdi.  

XVIII əsrdə qonşu İspaniyada və İtaliyada da əxlaq qaydalarına riayət 

edilməsi heç də yaxşı vəziyyətdə deyildi. İtaliyadan başlanğıcını götürən bir dəb 

İspaniyada da geniş yayılmışdı. Bu dəbə görə, ərli kübar qadınlar öz zümrəsinə 

mənsubluğunu bildirmək üçün hökmən öz məşuqlarına – çiçisbeylərə malik olmalı 

idilər. Çiçisbeyi olmayan qadın az qala bədbəxt hesab olunurdu. Çiçisbey onu 

seçmiş qadını gəzintilərdə və əyləncələrdə müşayiət edirdi. Bu, qadının zövqünün 

hansı səviyyədə və əhval-ruhiyyəsinin necə olmasına dəlalət edirdi. Çiçisbeyi 

olmayan qadın yüksək cəmiyyətin mənəvi atmosferini korlayan bir «ağ qarğaya» 

bənzəyirdi.  

ABŞ prezidenti Abraham Linkolnun arvadı Mariya Kentakkinin böyük Todd 

ailəsindən idi. Toddlar böyük quldar nəsli idi. Amerikanlar Linkolnu nə qədər 

sevirdilərsə, missis Linkolna o qədər pis münasibət bəsləyirdilər. Öz xarakterinə 

görə qadın belə münasibətə layiq idi. 

Gənc Mariya Todd Sprinqfildə (İllinoys ştatı) gəldikdən sonra Linkolnun 

uzun müddət ərzindəki siyasi rəqibi, o vaxtlar prokuror olan Stefen A.Duqlas da 

daxil olmaqla, ona çoxlu elçi düşənlər olmuşdu. Duqlas ona xüsusi aludəçiliklə 

yanaşırdı. O, sonralar seçkilərdə Linkolna qalib gəlib, senator seçilmişdi. Qız 

Linkolnla da ilk dəfə bu şəhərdə görüşmüşdü və 1839-cu ildə onlar evlənmişdilər.  

Amerikan yazıçısı Qor Vidal «Linkoln» romanında qeyd edir ki, Mariya 

ərinə vaxtilə onu istəyən Duqlası yada salırdı və deyirdi ki, əgər sənə ərə 

getməsəydim, onun arvadı olardım.  

Vaşinqton heç də birinci ledini hörmətlə qarşılamadı. O vaxtkı mətbuatın 

yazdığına görə, kobud qərbli qadın olduğundan onu sevmirdilər. O, yaşlı vaxtında 

bəzi xəstəliklərdən əziyyət çəkirdi, 1863-cü ildə isə karetada qəzaya uğrayanda 

ciddi yara almışdı.  
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Mariya paltar almağa, özü də Parisdən gətirilən paltarları almağa çox pul 

xərcləyirdi, bu isə ərinin xoşuna gəlmirdi. Bir dəfə Ağ ev üçün 7 min dollara aldığı 

xalçaya görə Linkoln ona narazılığını bildirib demişdi ki, həmin pula müharibədə 

vuruşan yüzlərlə əsgərə hərbi forma almaq olardı. Onun bədxərcliyi ictimaiyyətin 

və mətbuatın istehzasına səbəb olurdu.  

Prezidentin arvadının kobudluğu və hədyanlığı qısqanclıq anlarında daha 

dözülməz olurdu. Bir dəfə Prezident generallarla birlikdə ordunun düşərgəsində at 

üstündə çapırdı. Missis Linkoln da bura gəlmişdi. Palçıqlı çöldə ordu divizyonu 

səlis addımlarla gəlib keçirdi. Birdən o, böyük bir atın üstündə boylu-buxunlu bir 

qadını gördü, onun kim olduğunu soruşub əlavə etdi ki, mən düşünürəm ki, 

qadınların cəbhədə olmaları qadağan edilmişdir. Onu müşayiət edən general 

Qrantın arvadı ona bildirdi ki, bu, general Qriffinin arvadıdır və onun xüsusi 

icazəsi vardır. Missis Linkoln əsəbiləşdi: - Prezidentin özündənmi? O, Prezidentlə 

söhbət eləmişdir? Özəl söhbət? Axı heç bir qadın Prezidentlə heç vaxt təkbətək bir 

yerdə olmur. 

Yaxındakı başqa general söhbətə qarışıb, dedi ki, yox, ona Prezident icazə 

verməyib, belə icazələri Müdafiə naziri verir.  

Alayların yanına gələn Prezidenti əsgərlər salamlayırdılar. General Ordun 

arvadı da Prezidentin yanında at çapırdı. Bu qadın daim cəbhədə öz ərinin yanında 

olurdu. Mariya bərkdən səsləndi: - O, özünü elə göstərir ki, elə bil ki, mənəm.  

Görən o, elə başa düşür ki, onun ərimin yanında olmasından ərimin xoşu gəlir?  

Missis Ord onların yanına gəldi, atdan düşüb Prezidentin xanımını 

salamladı. Mariya yerindən qalxdı və «Sən fahişəsən!» deyib, öz xəyali düşməninə 

ölümcül zərbə vurdu.  

1865-ci il aprelin 14-də, Vətəndaş müharibəsi başa çatandan beş gün sonra 

Vaşinqtonun Ford teatrında axşam aktyor But lojada arvadının yanında oturan 

Abraham Linkolnu tapançadan atılan atəşlə ölümcül yaraladı və sabahısı günü 

Prezident öldü və artıq tarixə məxsus oldu. 

Prezidenti xəbərdar etmişdilər ki, teatrdan və başqa bir ictimai yerdən 

kənarda qalsın, çünki ona sui-qəsd ola bilər. Ona görə də o, həmin axşam evdə 

qalmağı məsləhət gördü. Lakin arvadı məşhur aktrisanın son tamaşası olduğunu 

bəhanə gətirib, ərini teatra getməyə məcbur etdi və bu əyləncə belə dəhşətli faciə 

ilə nəticələndi.  

Onların dörd oğlu olmuşdu. üçü gənc yaşlarında ölmüş, təkcə biri anasının 

ölümünü  görmüşdü. 

 

Rusiya qadınları 

 

Rusiyanın tarixində də onu şərəfləndirən qadınlar olmuşdur. Onlardan 

birincisi və əməllərinin miqyasına görə daha böyük olanı imperatriça II 

Yekaterinadır. Təsadüfi deyildir ki, onu Böyük Yekaterina adlandırırdılar. O, 

böyük Pyotrdan sonra Rusiyanı qüdrətli dövlətə çevirən, Avropa sivilizasiyasına 

qovuşduran, mədəniyyətini, elmini inkişaf etdirən ən fərasətli dövlət rəhbəri 

olmuşdu.  
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16 yaşlı alman printsessası Sofiya Frederika Avqusta (Rusiyada o, 

Yekaterina adını qəbul etdi) imperatriça Yelizavetanın qohumu olan, gələcəkdə III 

Pyotr adı altında imperator olacaq Böyük Hersoq Pyotra ərə getdi. Tezliklə bu qız 

əri Pyotrdan uzaqlaşdı, bir çox saray biabırçılıqlarının iştirakçısına çevrildi. 1762-

ci ildə imperator III Pyotra törədilən qəsddən sonra taxt-taca qalxdı. Öz məşuqu 

Qriqori Orlovun və digərlərinin köməyi ilə ərini taxt-tacdan devirmiş, həm də əri 

qətlə yetirilmiş və Yekaterina özünü imperatriça elan etmişdi.  

Onun hökmranlığı dövründə təhkimçilik inkişaf etmiş, kəndlilər arasında 

yoxsulluq artmışdı. Lakin iri işğallar hesabına imperiyanın sərhədləri də xeyli 

genişlənmişdi. II Yekaterina, Osmanlı türkləri ilə qələbələrlə muşayiət olunan iki 

müharibə aparmış, onlardan birinin nəticəsi hesabına Krım yarımadasını anneksiya 

etmiş, həmçinin Qara dəniz ətrafındakı ərazilərə, Şimali Qafqaza, Qərbi Ukraynaya 

və Qərbi Belorusiyaya, Litva torpaqlarına yiyələnmişdi.  

II Yekaterina, siyasətçi və dövlət xadimi kimi böyük istedada malik idi, 

dövlətin mövqeyini möhkəmləndirmək üçün hər şeyə gedirdi. Keşişlərin 

mülkiyyətini əllərindən almışdı. Polşanın üç dəfə bölünməsinə (1772, 1793, 1795-

ci illərdə) nail olmamışdan əvvəl 1764-cü ildə öz məşuqu Stanislav Ponyatovskini 

kral kimi Polşa taxt-tacına yerləşdirmişdi. O, Yemelyan Puqaçovun və kazakların 

üsyanını yatırtmışdı. Azad kəndliləri təhkimçiliyə keçirməklə, onların sayını xeyli 

azaltmışdı.  

Türklərlə son müharibədə öz xeyrinə Yassı müqaviləsini bağlamışdı. 

Milliyyətcə alman olmasına baxmayaraq, özünün rus xalqına mənsub olduğunu 

daim vurğulayırdı.  

II Yekaterina nimfomanka (qadınlarda xəstəlik kimi cinsi əlaqəyə şiddətli 

həvəs nimfomaniya adlanır) olmaqla, kişilərlə intim yaxınlığa çox can atırdı. Onun 

əxlaq pozğunluğu barədə söhbətlər, əhvalatlar dillərə düşmüşdü. Onun ömrü boyu 

12 rəsmi məşuqu olmuşdu, onlardan bəzilərindən (Qriqori Orlovdan və Qriqori 

Potyomkindən) öz məqsədlərinə çatmaq üçün məharətlə istifadə edirdi, həmin 

adamlarla sonralar dostcasına əlaqəsini də kəsmirdi. Özünün izafi əxlaq 

pozğunluğu faktı inkar edilməsə də, bu cəhət həm də ona bəslənən paxıllıqdan 

şişirdilə bilərdi.  

Bəzi rus qadınları II Yekaterina kimi təkcə dövləti idarə etməkdə deyil, həm 

də ailə borcuna sədaqət göstərməkdə də nadir sayıla bilən davranış nümunələri 

göstərirdilər. Ləyaqət və ailə sədaqəti rəmzinə çevrilən Zinaida Volkonskaya və 

Yekaterina Trubetskaya bu məsələdə xüsusilə fərqlənmişdilər. 1825-ci ildə 

dekabristlər üsyanı yatırıldıqdan sonra onun liderlərindən beş nəfəri edam edildi, 

yenicə taxta çıxmış çar I Nikolay digər fəal iştirakçıları isə uzaq Sibirə sürgünə 

göndərdi.  

Sergey Qriqoryeviç Volkonski və Sergey Petroviç Trubetskoy Zabaykalyeyə 

sürgün edilmişdilər. Onların hər ikisinin cavan arvadları ağır iqlim şəraitində 

faytonla uzaq səfərə çıxmış və ərlərinə qovuşmuşdular. Paytaxtda varlı, rahat 

şəraitdə yaşayan bu qadınlar sürgün həyatında dəhşətli əzablarla üzləşsələr də, öz 

hərəkətlərindən peşiman olmamışdılar. Onlar əslində mifdə deyil, real həyatda 

ərlərinə Medeya sədaqəti və qeyri-adi iradə, cəsarət nümayiş etdirmişdilər, mifik 
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qəhrəmandan fərqli olaraq heç kəsə qarşı qəddarlıq, rəhmsizlik də 

göstərməmişdilər.  

Onlar yalnız öz fədakarlıqlarına görə məşhurlaşmışdılar. Onlar ani şəraitin 

diqtəsi ilə deyil, öz ailə borclarını, nikahın müqəddəsliyinə itaət etdiklərini ön 

plana çəkərək, belə qəhrəmanlığa əl atmışdılar. Ruş şairi Nikolay Nekrasov onları 

«Rus qadınları» poemasında tərənnüm etmişdi. Onların mənəvi obrazları bəlkə də 

Homerin füçunkar Yelenasından da daha cazibədar idi.  

Qadınlar təkcə mərhəmətlilik nümunəsi deyillər, onlar qisas almaq fikrinə 

düşdükdə, zəhəri ilə düşməni məhv edən ilandan da qəddar hərəkət etməkdən 

çəkinmirlər. Onlar heç də qətlə əl atmırlar, lakin kiminsə ömrünə zəhər qatmaqla, 

onu qəbirə gömülməyə qədər izləyir, zərbələrinin ardını kəsmirlər. Belə 

qadınlardan biri olan peterburqlu əcnəbi qızı İdaliya Poletika, Puşkinin həyatına 

son qoyulmasında bilavasitə iştirak etməsə də, Jorj Dantes kimi onu ölümcül 

yaralayan gülləni atmasa da, bu atəşin açılmasını reallaşdırmaq üçün çox iş 

görmüş, bütün məkr «dühasını» işə salmışdı.  

A.S.Puşkin arvadı Natalya Nikolayevna ilə Dantesin yaxınlığı barədə 

şayiələrə görə, xanımının və özünün şərəfini qorumaq üçün Dantesi duelə 

çağırmışdı. Bu şayiələrin yayılmasında, həm də Danteslə Natalyanın 

münasibətlərini «qaydaya» salmaq üçün İdaliyanın «zəhməti» az olmamışdı.  

Dantes həm də Puşkinin bacanağı, Natalya Nikolayevnanın bacısının əri idi. 

Bir sıra səbəbləri nəzərə alaraq dueldən imtina etməyə çalışmışdı. Lakin şairin 

təkidi ilə 1837-ci ilin yanvarında həmin dueldə Puşkin ağır yaralanmış və az sonra 

ölmüşdü. 

Sonra vicdanlı şəxs kimi tanınan Lanskoyun başçılıq etdiyi zabit şərəfi 

məhkəməsi bu ölüm hadisəsində Dantesin təqsirsiz olduğu qənaətinə gəlmişdi. Bu 

həmin Lanskoydur ki, sonralar Natalya Nikolayevnaya evlənmiş, onların övladları 

da olmuşdu.  

Rus tədqiqatçıları, səriştəli puşkinistlər də Natalya Nikolayevnanın şərəfinin 

ləkəsiz olduğu qərarına gəlmiş, bu qadının xatirəsinə kiminsə daş atmasını, hətta 

buna cəhd etməsini bağışlanmaz bir qəbahət hesab etmişlər.  

Lakin Puşkinin Dantesi duelə çağırması da sadəcə şıltaqlıq əlaməti deyildi, 

şayiələr onun mənliyini əzirdi. Bu şayiələri yaymaqda İdaliya kimi öz çirkin 

məqsədlərini güdənlərin də mövcudluğunu inkar etmək olmaz. Bəs İdaliyanı buna 

sövq edən, düşmənçiliyə gətirib çıxaran səbəb nə idi?  

Həmin dövrlərdə Peterburqda kübar qızlar, qadınlar əylənmək üçün 

evlərində ballar təşkil edirdilər. Bu ballara çox vaxt Puşkin də dəvət olunurdu, 

onun istedadı artıq hamıya yaxşı bəlli idi. Balı keçirən sahibələrin albomlarına o, 

bədahətən qoşduğu panegirik şeirlər yazırdı və bu parçalar sonralar ən yüksək 

poeziya nümunələri kimi məşhurlaşırdı. İdaliya Poletika da ənənəyə müvaqfiq 

olaraq, digər rəfiqələri kimi belə bir bal təşkil etmişdi. Məclisin qonağı olan 

Puşkinə albomunu təqdim edib, ora nəsə bir şey yazmağını xahiş etdi. Şair 

xahişdən imtina etməyib, özü üçün ən bəlalı yolu seçdi. O, alboma tərif dolu, 

mədhiyyə xarakterli poetik sözlər yazdı, İdaliyanı bu şeirdə ən gözəl və nəcib qız 

kimi təsvir etdi. Ev sahibəsi çox razı qalmışdı və albomu lovğalıqla digər 
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qonaqlara göstərmişdi. Birdən salonda bərkdən səslənən gülüş səsləri eşidildi. 

İdaliya gülənlərə yaxınlaşdıqda, onlar albomda şairin imzasının altındakı tarixi 

göstərdilər. Puşkin həmin günün dəqiq tarixi əvəzinə «1 aprel» sözlərini yazmışdı. 

İdaliya buna əvvəlcə diqqət verməmişdi, belə işarə isə yazılanların hamısının yalan 

olduğunu bildirirdi. Puşkinin belə hədyan, təhqiramiz hərəkətini olduğu kimi qəbul 

edən İdaliya bu vaxt ondan qisas alacağına and içdi.  

Beləliklə, Puşkin yolverilməz acı bir zarafatla, özünə təsəvvür edə bilmədiyi 

dəhşətli bir düşmən qazandı. İdaliya qisas üçün hər şeyə hazır idi. Nataliya 

Nikolayevna ilə Dantesin öz təxəyyulundəki yaxınlığına nail olmaq üçün dəridən-

qabıqdan çıxırdı. Şayiələrin böyüməsi üçün də hər şeyə əl atırdı. Puşkin isə bu 

şayiələrin qurbanına çevrilməkdən yayına bilmədi və ən bədbəxt qərarını verib, 

Dantesi duelə çağırdı.  

İdaliyanın qəzəbi Puşkin öləndən sonra da soyumadı. Odessada şairə 

Rusiyada ilk dəfə olaraq heykəl qoyulmuşdu. Bir dəfə İdaliya Poletika həmin 

abidənin yanından keçəndə, nifrətlə ona tüpürmüşdü.  

 

XX əsrdəki bəzi qadınlar 

 

Polyak xalqı Kleopatraya bənzəyən, vətəni naminə Fransa imperatoru 

Napoleon üçün məşuqəliyə razı olan Mariya Valevskayaya, əlbəttə, hörmətlə 

yanaşmalıdır. Lakin Polşanı daha məşhurlaşdıran bir qadın elmdə böyük kəşflər 

etmişdi. Mariya Sklodovskaya-Küri XIX əsrin sonunda Parisdə işləməyə başlamış, 

lakin XX əsrdə daha böyük şöhrət qazanmışdı. Görkəmli fizik və kimyaçı olmaqla 

Mariya Sklodovskaya-Küri radikativlik təliminin yaradıcılarından biri idi. Əri Pyer 

Küri ilə birlikdə polonium və radium elementlərini kəşf etmiş, birincini öz vətəni 

Polşanın şərəfinə belə adlandırmışdı. O, radioaktiv şüalanmanı tədqiq edərkən, 

«radioaktivlik» termnini elmə gətirmişdi. 1903-cü ildə əri ilə birlikdə Nobel 

mükafatına layiq görülmüşdü. 1910-cu ildə kimya elmi üzrə ikinci dəfə Nobel 

mükafatı almışdı. Onun qızı İren Küri və qızının əri Fredrik Jolio- Küri də sonralar 

Nobel mükafatına layiq görülmüşdülər. Kürilər ailəsindən olan dörd nəfər dünya 

şöhrətli alim beş Nobel mükafatının sahibi olmuşdu.  

İkinci Dünya müharibəsində Hitler Almaniyasına və militarist Yaponiyaya 

qarşı vuruşan Müttəfiq dövlətlərin – İngiltərə, SSRİ və ABŞ-ın rəhbərləri – baş 

nazir Uinston Çörçillin, sosialist ölkəsinin lideri İosif Stalinin və prezident 

Franklin Delano Ruzveltin ailələrində də müxtəlif vaxtlarda müəyyən  çətinliklər 

yaranmış, yəqin ki, bundan onların özləri də əziyyət çəkməmiş deyildilər. XX əsrin 

30-cu illərində Çörçill ancaq İcmalar Palatasının üzvü kimi siyasi fəaliyyət 

göstərirdi, bu vaxt onun arvadı Klementina bir varlı adama qoşulub, gəmi ilə Sakit 

okeana uzunmüddətli səfərə çıxmışdı. Səfərdən qaydan arvadını görən Çörçill buna 

çox sevinmişdi, deyəsən arvadının ailəsinə qayıdacağına da ümidini itiribmiş. 

Stalinin arvadı Nadejda Alilluyeva 1932-ci ilin noyabrında tapança gülləsi ilə 

özünü öldürmüşdü. Ruzveltin xanımı Eleanor beş uşaq anası olmaqla yanaşı, onun 

dörd oğlu İkinci Dünya müharibəsi cəbhələrində vuruşmuşdu, bir jurnalist qadınla 
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yaxınlıq etdiyinə görə, onun lesbiyalı şairə Sapfonun ardıcılı olması barədə söz-

söhbətlər gəzirdi.  

Maraqlı və ziddiyyətli şəxsiyyətlərdən biri də Filippin prezidentinin arvadı 

İmelda Markosdur. Bu qadının öz ölkəsində mədəniyyətin, səhiyyənin inkişafında, 

müvafiq sosial infrastrukturanın yaradılmasında böyük xidmətləri olmuşdu, axı o, 

həm də bir müddət ölkənin paytaxtı Manilanın qubernatoru olmuşdu.  

İmelda 18 yaşı olanda gözəllik kraliçası hesab edilmiş, «Miss Filippin» 

tituluna layiq görülmüşdü. 1954-cü ildə siyasətçi Ferdinand Markosla evlənmiş, on 

bir il sonra əri Filippinin prezidenti seçilmişdi. Birinci ledi kimi bir çox sosial və 

mədəni proqramların təşəbbüsçüsü və himayəçisi olmuşdu. Filippin baleti xeyli 

dərəcədə onun səylərinə borcludur. Onun təşəbbüsü ilə bir çox mühüm binalar 

tikilmişdi. Filippin kardioloji mərkəzi, pulmonoloji mərkəz, nefroloji (böyrək 

xəstəlikləri) institutu, beynəlxalq konqres mərkəzi, folklor teatrı, tarix və 

mədəniyyət parkı, Manila kino mərkəzi onun adı ilə bağlıdır. Milyonlarla sadə 

filippinlilər onu sevirdilər.  

Ərinin tərcümeyi-halındakı kölgəli cəhətlər onun da nüfuzuna müəyyən 

qaydada öz təsirini göstərmişdi. Markosun İkinci Dünya müharibəsi illərində 

yapon işğalçılarına qarşı qəhrəmancasına mübarizə aparması barədəki iddiaların 

sonralar saxta olduğu aşkar edilmşdi. O, 1986-cı ildə vaxtından əvvəl keçirilən 

seçkilərdə qalib gəlmiş Korason Akinaya uduzduqdan bir il sonra ölkədən 

qovulduqda, Havay adalarında yaşamış, iki il sonra isə orada 72 yaşında vəfat 

etmişdi.  

İmelda Markosun özünə qarşı olan iddialara dəfələrlə məhkəmələrdə 

baxılmış və o, hər dəfə bəraət almışdı. Ona görə də vətəninə qayıtdıqdan sonra üç 

dəfə ölkə parlamentinə üzv seçilmişdi.  

Xarakterinin gücünə və sərtliliyinə görə, həm də bunlar onun gözəlliyi və 

zərifliyi ilə vəhdətdə olduğundan, İmelda Markosa bəzən «polad kəpənək» 

deyirdilər. Bu qadının şəxsi əşyalar əldə etməyə və mülkiyyətə sahib olmağa 

aludəçiliyi də qeyd olunurdu, onun tuflilərinin üç rəqəmli sayda olduğu misal 

gətirilirdi. Bunlar da onun ölkəsi qarşısındakı xidmətlərinin üstündən xətt çəkə 

bilmədi.  

 

Epiloq 

 

Qadınlar haqqında indiyədək çox sayda odalar yazılmış və söylənmiş, 

dünyanın ən məşhur yazıçıları, rəssamları, bəstəkarları zərif cinsə mənsub olanların 

gözəlliyi və onların döyüş səhnəsi olan məhəbbət aləmindəki qəhrəmanlarını vəsf 

etmək üçün istedadlarını işə salmış, qələmlərini və fırçalarını sınamışlar. İlk dəfə 

dünya poeziyasının banisi Homer özünün «İliada»sında füsunkar Yelenanı 

tərənnüm etməklə, min illər boyu ona pərəstiş hisslərinin meydana gəlməsinə 

səbəb olmuşdu. Homer qeyd edirdi ki, ahıl kişilər də Yelenaya baxıb deyirdilər: 

«Əgər bu səadət bizə gənclik illərimizdə nəsib olsaydı, onda yaşamağa yenidən 

başlamağa dəyərdi. Bu qadın bütün Elladada dillərdə əzbərdir, hətta lallar başlarını 

tərpətməklə bir-biri ilə onun gözəlliyi haqqında danışırlar».  
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Övidı özünün «Məhəbbət sənəti» poemasında qadınların məhəbbət 

döyüşündə qalib gəlib, sonra da təslim olmaq üçün sayı-hesabı olmayan silahlardan 

istifadə etdiklərini yada salır. Füzulinin Leylisi İbn Salama ərə getsə də, ona 

vurulan Məcnunu unuda bilmir. Şekspirin Cülyettası isə Romeo ilə məhəbbətin 

şirinliyini bir də dadmaq üçün ən qorxulu fədakarlığa əl atır, Romeonu ölmüş 

gördükdən sonra, özünü də ölümün pəncəsinə atır. Dantenin Beatriçası, 

Petrarkanın Laurası təxəyyülün bəhrəsi, platonik məhəbbətin rəmzləri olsalar da, 

təsir gücündən məhrum olan minlərlə qadınlardan daha real, daha cazibədar 

görünürlər. Bayron şairin qeyri-real məhəbbətinə haqq qazandıraraq yazırdı ki, 

«Siz fikirləşirsiniz ki, Laura əgər Petrarkanın arvadı olsaydı, məgər o, bütün həyatı 

boyu ona sonetlər yazardımı?» 

Əfsanəvi heykəltəraş Piqmalion mərmərdən yonduğu Qalateyasının 

gözəlliyinə elə vurulmuşdu ki, allahlardan ona nəfəs, canlı həyat verməyi xahiş 

etmişdi. İlahə Afrodita Qalateyanı diriltmiş və Piqmalion ona evlənmişdi. 

Məhəbbətin gücü belə möcüzələrə də səbəb ola bilir.  

Təəssüf ki, səcdə obyekti olan qadın gözəlliyi də az ömürlüdür, axı zanbaq 

da əbədi çiçək açmır, qızılgül isə ləçəklərini töküb quruyanda, öz tikanlarını 

göstərir. Lakin bu da yaxşı məlumdur ki, gözəl baharın mülayim də payızı olur və 

bu, labüd olaraq yaxılaşan qışı da ləngidə bilir. Gözəl qadın təbiətin ona bəxş 

etdiklərini bütünlüklə qoruyub saxlaya bilməsə də, axı illər də öz amansız işini, 

dağıdıcı, məhvedici fəaliyyətini görməmiş qalmır, gözəllik bütünlüklə yoxa çıxmır, 

onun zəngin keçmişi yada salan hansısa kölgəsi özünü saxlamaqda davam edir.  

Təbiət tərəfindən qadına verilən mükafat həm də onun xoşbəxtliyə çatması 

üçün çox vaxt şərait yaradır, ona üstün mövqelər bəxş edir. Lakin bu qiymətli qaşı 

nəzərə çarpdırmaq üçün üzüyün özünün də rolu kiçik deyildir. Bu üzük isə qadının 

davranışı, incəliyi, hərəkəti, özünə rəğbət qazandırmaq bacarığıdır. Bunlarda ağılın 

istiqamətverici rolunu da unutmaq olmaz. Qadın süniliyə əl atdıqda, maskadan 

istifadə etdikdə gözlədiklərinin əvəzinə əks effektlə üzləşməli olur. Özündən asılı 

olan ləyaqətlər təbii olduqda isə hökmən pərəstişi andıran bir münasibət cavabını 

alır.Qadın öz təravətini saxlamaq üçün bir çox vasitələrə əl atır, ona görə də müasir 

qadınların yaşını müəyyən etmək çətin olur. İspan zərb-məsəlində deyildiyi kimi, 

ağac var ki, heç vaxt yarpağını tökmür. Qadınlar da belə həmişəyaşıl olmağa can 

atır, buna nail olmaq üçün bəzən ifrata varır, dəridən-qabıqdan çıxırlar. 

Qadın gözəlliyi də nisbi məfhumdur, bir ölkədə möbcud olan gözəllik 

standartı başqa ölkədə tam fərqli qaydada qəbul olunur. Gözəl qız daxilən, mənəvi 

cəhətdən qüsurlara malik olduqda, özü barədə olan yüksək düşüncəni çox asanlıqla 

alt-üst edir. Macarlarda bir gənc digərinə küçədən keçən gözəl qızı göstərdikdə, 

dostu istehza qaydasında cavab verir ki, yəqin o da kiminsə zəhləsini aparmışdır.  

Fransız yazıçısı Stendal yazırdı ki, kəpənək kolleksiya qutusuna sancıldıqda 

elə gözəl görünmür, pərvazlandıqda isə qanadlarındakı rənglər Günəşin şüaları 

altında cilvələnib, bərq vurur, bu vaxt qeyri-ali gözəllik effekti yaranır. Qadının da 

gözəlliyi hərəkət etdikdə heyranedici bir mənzərə əmələ gətirir. Kürsüdə oturan 

qadın heykəltəraş tərəfindən yonulmuş büstü xatırladır, onun bədən ləyaqətlərinin 

və sifətindəki cəzbedici cizgilərin bir çoxu yoxa çıxır. Qədim Roma şairi Vergili 
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yazırdı ki, «həqiqi ilahə yerişindən görünür». Gözəl qadın da hərəkət etdikdə öz 

incəliyi, zərifliyi ilə çiçəkdən çiçəyə qonan kəpənəyi yada salır, gözəllik ilahələri 

olan Qratsiyalarla yarışmaq səviyyəsinə yüksəlir.  

Qadın onu daim izləyən şəhvətin əsirliyindən, girovluğundan qaçmağı 

bacarmalıdır. Axı vəhşicəsinə zorlama hadisələri istisna edilsə, əslində heç bir 

vəhşi heyvan bu iyrənc hərəkətə yol vermir, belə eybəcər davranış silahı yalnız kişi 

cinsindən olanların cəbbəxanasındadır, çox hallarda bəkarətinin pozulmasında, 

yaxud yüngül əxlaq yoluna düşməkdə qızın, qadının özü günahkar olur. Qədim 

hettlərin ( Bizim eradan əvvəl ikinci minilliyin birinci yarısında Kiçik Asiyada hett 

xalqı irəli çıxmışdı. Onların imperiyasının ərazisi b. e. ə 1450-1200-cü illərdə 

Anatoliyanın əksər hissəsini və Şimali Suriyanı tuturdu. B. e. ə. 1200-cü illər 

ətrafında qarətçi müdaxiləçilər tərəfindən imperiya məhv edildi.)  qanununa görə, 

qadını dağlarda, tənha yerdə zorlayana ölüm cəzası verirdilər, qadın öz evində 

zorlandığından şikayət etdikdə isə, heç kəsi cəzalandırmırdılar, onu əsas gətirirdilər 

ki, bu intim yaxınlıq qadının öz razılığı ilə baş vermişdir.  

Servantesin «Don Kixot» əsərində belə bir səhnə təsvir edilir. Sanço Pansa 

bir adanı idarə edəndə, qubernator kimi mühakimə apardıqda, bir qadın 

malabaxanın ona təcavüz etdiyi barədə şikayətlə müraciət etdi. Qadın əlavə etdi ki, 

iyirmi il ərzində qoruyub saxladığım sərvəti bu kişi oğurladı, mən isə bu sərvəti 

mavrlardan və xristianlardan, özümüzünkülərdən və kənardan gələnlərdən 

qorumuşdum. Kişi isə kasıb adam olduğunu, bu qadına intim yaxınlıq etmək üçün 

pul təklif etdiyini, qadının isə məbləğlə razılaşmayıb məni bura gətirdiyini dedi. Bu 

qadın yalandan zorlandığını deyir.  

Hakim malabaxanı qadına iyirmi dukat pul verməyə məcbur etdi. Qadın pul 

kisəsini alıb, tumanının altında gizlədib, məhkəmə otağından qaçdı. Qubernator 

malabaxana göstəriş verdi ki, indi onun arxasınca qaç və pullarını geri al. Sonra isə 

qadını bura gətir. 

Bir azdan qadınla malabaxan əlbəyaxa şəkildə dalaşa-dalaşa içəri girdilər. 

Onlar indi daha acıqlı idilər. Qadın pul kisəsini qarnına sıxmışdı, qışqırırdı ki, o, 

pul kisəsini məndən almaq istəyir. Mən bu pul kisəsindənsə həyatımı verməyə 

hazıram, şir caynaqları da pul kisəsini əlimdən qopara bilməz. 

Qubernator özu pul kisəsini qadından alıb, malabaxana qaytardı və qadına 

dedi: «Əgər bədənini müdafiə edəndə pul kisəsini qoruyan vaxt göstərdiyin bu 

ruhunun dəyişkənliyini və qorxmazlığının yarısını işə salsaydın, hətta Herkules 

belə öz gücü ilə səni zorlaya bilməzdi».  

Əlbəttə, bəzən şərait də qadını ədalətsizcəsinə bu təbiət qanuna tabe olmağa 

məcbur edir. İtalyan yazıçısı Alberto Moraviyanın «Çoçara» romanının qəhrəmanı 

olan qadın müharibədə qızının ləyaqətini qoruyub saxladığı halda, savaş başa 

çatanda dağ  kəndindən doğma şəhərinə qayıdarkən, onların hər ikisi Mərakeş 

əsgərləri tərəfindən gecələdikləri boş kilsə binasında qrup şəklində zorlanmaya 

məruz qaldı.  

Bu yaxınlarda vəfat etmiş İsa Hüseynov «Tütək səsi» əsərində İkinci dünya 

müharibəsi dövründə uzaq Azərbaycan kəndində baş verən faciəli hadisələri 

qələmə alınmışdır. Kənddən cəbhəyə yollanmış əsgərlərin həlak olması barədə 
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«qara kağızlar”ın sayı getdikcə artır. Cümrünün də atası həlak olmuşdur, onun bu 

dərdinin üstünə anasının kolxoz sədrinin yaxınlıq etmək barədə onu təngə 

gətirdiyinə razılıq verməsi xəyanəti əlavə olundu. Bunlara dözə bilməyib o, dəli 

oldu, gecə-gündüz çaldığı tütəyin qəmgin melodiyası onsuz da bədbəxt həyat 

keçirən kəndlilərin hüznlü sükutunu pozurdu. Əslində Cümrü də, anası da 

müharibənin qurbanları sırasına daxil olmuşdu.  

Qız, qadın öz ismətinin qayğısına qalsa, yəqin ki, onların təcavüz 

adlandırdığı və yuxarıda göstərilən əhvalatlar da nadir hal xarakteri daşıyardı.  

Qadınların böyük əksəriyyəti, milli xüsusiyyətlər nəzərə alınmaq şərtilə, 

İsmət, ləyaqət anlayışlarını düzgün dərk edir, onun qorunmasını vacib sayırlar. 

Qədim dövrlərdə Milet qadınları naməlum bir xəstəliyə sirayətlənmişdilər, çoxları 

özünü öldürürdü, qızlar hər cür nəzarətdən yayınıb, özlərini asırdılar. Nə 

valideynlərinin yalvarışı və göz yaşları, nə dostlarının onları bundan yayındırmaq 

cəhdləri, dedikləri nəsihət sözləri heç bir təsir gücünə malik olmurdu. Bu vaxt bir 

müdrik məsləhətə müvafiq olaraq belə qayda qəbul olundu ki, özünü asan qızların 

meyidləri dəfn edilməyə aparılanda çılpaq şəkildə şəhərin baş meydanından 

keçirilsin. Bu, öz təsirini göstərdi və qızların özünü öldürməsi bütünlüklə kəsildi. 

Özünü intihar etmək kimi ağır əməldə tərəddüd etməyənlər də ölümündən sonra 

onları gözləyən biabırçılıq perspektivini nəzərə alıb, geri çəkilməyə məcbur 

oldular. İsməti hər şeydən üstün tutmaq bu əhvalatda bütünlüklə öznü göstərir.  

Bəzən ağlasığmaz fədakarlıq anında isməti də müəyyən hədlərdə qurban 

vermək olar. Kimisə xilas etmək naminə bu xətaya da yol verilə bilər. Böyük 

flamand rəssamı Paul Rubensin Sank-Peterburqun Ermitajında nümayiş etdirilən 

tablosu «Ataya sevgi» adlanır. Əsərdə təsvir edilən taqətdən düşmüş, ordları 

batmış, ölüm ayağında olan bir kişi gənc, bakirə qızın dolğun döşünü əmir. Bu 

qədim bir əhvalatın təsviridir. Vaxtilə böyük qüdrət sahibi olmuş adam düşmənləri 

tərəfindən zindana salınır və ona yemək verilmir, xeyli müddətdə ac saxlanır. 

Yanına gələn gənc qızı uzun aclıqdan atasının həyatla vidalaşdığını görüb, başqa 

bir əlac tapmadığından, öz bakirəlik nişanələrindən biri olan döşünü onun ağzına 

verir və hansı möcüzədənsə əmələ gələn döş südü ilə atasının həyatını xilas edir. 

Böyük ingilis şairi Bayron özünün «Çayld-Haroldun zəvvarlığı» poemasında bu 

əhvalatı gözəl poetik dildə təsvir edir. Atanı ölümdən xilas etmək üçün qızı 

ismətini qurban vermək kimi bir hərəkətə yol verir, bu, bəlkə də həmin vaxt ən 

fədakar bir iş idi.  

Bütün qadınlara müqəddəslik qiyafəsi geyindirmək də düzgün deyildir. Axı 

heç kəs Klitemnestra, Gertruda, ledi Maqbet haqqında xoş söz demir. Çünki iki 

əvvəlki qadın təkcə ərlərinə xəyanət etməklə kifayətlənməyib, onların qətlə 

yetirilməsinin də iştirakçıları olmuşdular. Ledi Maqbet isə qan axıtmaqda, ərini bu 

işə sövq etməkdə əsl yırtıcı instinktləri nümayiş etdirirdi. Kim milyonların qanını 

içən dəhşətli vampir Hitleri dünyaya gətirmiş ana barədə onu lənətlə yada 

salmaqdan əlavə, hansısa xoş söz deyə bilər.  

Qadınların hamısını və ya əksəriyyətini mələk sifətində təsvir etmək də 

ağılsızlıqdır. Təsadüfi deyildir ki, Roma qisas ilahələri furiyalar (yunanlarda onlar 

eriniyalar adlanırdı) kimlərəsə zərbə vurmaqla qəzəblərini söndürürdülər. Yunan 
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ilahəsi Nemesida taleyin təcəssümü olsa da, adamlara təqsirlərinə uyğun olaraq 

cəza verirdi.  

Qadınlar barədə Bayronun dediyi «Onlarla və onlarsız yaşamaq mümkün 

deyildir» sözlər də həqiqətə çox uyğundur. Bəzən arvad öz ərini müxtəlif ağılsız 

tələblərlə, qıcıqlandırmalarla boğaza yığır. Axı hətta dahi filosof Sokratın arvadı 

Ksantippa da dəlisovluğu və deyingənliyi ilə seçilirdi, bu müdrik insanı cana 

doydururdu. L.N.Tolstoyun arvadı Sofya Andreyevna ərinin ömrünün son 

illərində, qısqanclığından bu kişi ilə addımbaşı sözləşirdi. Axırda özünü yeni 

peyğəmbər hesab edən dahi yazıçı evindən qaçmağa məcbur oldu və bir neçə 

gündən sonra Ryazan vilayətindəki Astapovo dəmir yolu stansiyasının rəisinin 

evində həyatla vidalaşdı. 

Ləyaqətli qadınlara isə hörmət göstərilməli, ehtiram bəslənməlidir. Əgər 

belə qadınlar yetim uşaqlara, anadangəlmə ruhi və fiziki cəhətdən məhdud 

imkanlılara qayğı göstərirlərsə, onlar əslində xeyirxahlıq mücəssəməsinə 

çevrilirlər. Belə qadınlara paxıllıq, qısqanclıq etmək ədalətsizlikdir. Axı sərçə 

qartal kimi uca ənginliklərə qanad aça bilmirsə, niyə ona paxıllıq etməlidir. Axı 

təbiət hamını barmağın dərisi kimi müxtəlif cür yaratmışdır. Bu müxtəlifliyə görə, 

daha yaxşı həyata nəsib olmamağa görə məgər digər xoşbəxtlər 

qınanılmalıdırlarmı, onlara nifrət aşılanmalı, böhtan yağdırılmalıdırmı? Biz 

xalqımızın dəyərli, yaxşı nümunə göstərən qadınlarına görə yalnız fərəh hissi 

duymalıyıq.  

Tarix qalereyasında seyr etdiyimiz qadınlar da bir-birlərindən fərqlənirlər, 

öz xalqlarının, ölkələrinin, hətta ailələrinin həyatında onların oynadıqları rol da 

müxtəlif idi. Əlbəttə, onların çoxu qövsi-qüzeh effekti yaratmasalar da, özünə 

məxsusluqlarına görə cazibə gücünə malik olmaqla, maraq hissinə səbəb olurlar. 

Bu yaddaş cədvəlini vərəqləməklə, biz baş verən hadisələrə və onların 

iştirakçılarına nəzər yetirib, onları təhlil etmək, daha yaxşı dərk etmək imkanı 

qazanırıq. İdrak isə daim ölçücə kiçik olan bir bilik axınını da qəbul etməyə 

ehtiyac duyur. 

son  

 

 

 

 

Təbiət də gələcək qalibləri himayə edir 

 

(Tarixi hadisələrə belə rakursdan baxış) 

 

  İnsan təbiətinə zidd olan müharibədə qazanılan hansısa qələbə elə bir 

mühüm hadisə hesab olunur ki, bəzən tərifə layiq olmayanları da hörmətə mindirir, 

nüfuz sahibi edir. Hətta kiçik döyüşlərdə əldə edilən qələbələr də iftixar mənbəyinə 

çevrilir, işğal iddialarının daha da böyüməsinə yol açır. Bu mənada Hitler 

ordularının ilk qələbələrini yada salmaq olar.  Həqiqi qələbələrin kiçiyinin izi  uzun 

müddət ərzində silinmir, böyüklərin əks-sədası isə əsrlərə, minilliklərə keçir. Çünki 



189 

 

silahlı rəqabətdə bir tərəf məğlub olmaqla biabırçılıq və aşağılanmaq qismətinə 

yiyələndiyi halda, digəri qalibiyyətin şirin meyvəsini dadmaqla, bu nailiyyətinin 

əhəmiyyətini şişirtməyə, onu az qala əlçatmaz kimi qələmə verməyə çalışır. Axı 

tarixi adətən galiblər yazır. Buna əsaslanaraq çox hallarda qaliblər haqqında 

əfsanələr, rəvayətlər uydurulur. Tarixin ironiyası ondadır ki, bəzən hətta 

qələbəsndən əziyyət çəkən xalqların dilində də fatehlər tərənnüm, sitayiş obyektinə 

çevrilirlər. Makedoniyalı Aleksandrı, Şərqdə onun zəbt eitdiyi ölkələrin xalqları 

ilahiləşdirmişdilər, özünün real qəhrəmanlıqları da həmin ərazilərdəki yerli 

folklorda, panegirik ədəbiyyatda fantastik ölçülərə yiyələnmişdi. Çünki qələbə 

digər həzzlər kimi parlaq rəngləri çox sevir, zəfər özü haqqında yaradılan 

nəğmlərdə, şeirlərdə, nağılı xatırladan əhvalatlarda ifadə olunur, məğlubiyyət isə ar 

rəmzi kimi yalnız tutqun rənglərdə sığınacaq tapır.  

 

1.Yalan, müharibənin güclü silahı kimi 

 

Yaxşı deyirlər ki, müharibənin ilk qurbanı həqiqət olur. Vuruşan tərəflər ən 

güclü silah kimi yalandan,saxtakarlıqdan geniş istifadə etməyə başlayır.Axı yalanla 

həm düşməni, həm də öz xalqını aldatmaq mümkün olur. Müharibəni başlamaq 

üçün də yalan, iftira ən əlverişli vasitəyə çevrilir. Qələbə haqqındakı saxta məlumat 

da çox vaxt öz işini görür. Müharibə yeni biliklərə, yeni ideyalara, yeni 

sivilizasiyalara təkan versə də, bütövllükdə isə bütün tarix boyu bədbəxtlik, 

əraziləri viranəyə çevirmək rəmzi sayılmışdır. 

 Heç vaxt tam qələbə sevincini yaşamayanlar, daim öz xalqının təqibə məruz 

qaldığını iddia edənlər də  başqasının köməyi ilə başa gələn kiçik bir imkandan 

yapışıb özünü qalib kimi qələmə verməyə çalışır. Bunu biz ermənilərin timsalında 

görürük. Onlar müvəqqəti işğal etdikləri ərazinin öz əcdadlarına məxsus olduğu 

barədə saxta ideyalar uydurub yaymağa çalışırlar. Bu isə əks tərəfdə daha böyük 

intiqam hissinin alovlanmasına yol açır. Bədbəxt xalq isə reallığı unudub, öz 

sərsəm ideoloqlarının bütünlüklə saxta olan təbliğatını bir iftixar mənbəyi hesab 

etməklə özünü aldatmaq, tarixi həqiqəti xoşbəxtlik vəd edən şirin yuxuya çevirmək 

kimi ağılsız bir yolu tutur. Özünü aldadan xalq və ya asanlıqla aldadılan xalq 

nəticə etibarilə, az keçməmiş «sınıq təknə» yanında qaldığını görür, onlarda 

yalanla şişirdilən «vətən» məfhumu da getdikcə  əhəmiyyətini itirir, öz lunatik 

mürgüləməyinə son qoyanlar bu iyrənc təbliğata artıq ayağı ilə səs verməklə, 

yaşadıqları, onsuz da vaxtilə başqa xalqa məxsus olan əraziləri tərk edib, bir tikə 

çörək arxasınca dünyanın müxtəlif guşələrinə üz tuturlar. 

   Tarix həqiqətlərin güzgüsü olduğu kimi, bu güzgüdə ləkəni xatırladan 

saxta məqamlar da yox deyildir. Bu ləkəni təmizləyib, üzə çıxarmaq xeyli vaxt 

aparır, yalan dərin kök saldıqda, bu alaq otunu məhv etmək də çətin bir işə çevrilir. 

Bizim eradan əvvəl XIV əsrdə, 1300-cü ilə yaxın Misirin məşhur faraonu II 

Ramzes hettlərlə Suriyadakı Oront çayının üstündəki Kadeş döyüşündə məğlub 

olduğu halda, vətəninə dönərkən bunu böyük qələbə kimi qələmə verdi, öz şəxsi 

igidlikləri barədə isə ağlasığmaz əhvalatlar uydurub yaydı və misirlilərin bir hissəsi 

həqiqətin necə olduğunu bildiyi halda, ümumilikdə xalq bu ağ yalanı həzm etməyə 
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başladı. Əhalinin gözündə II Ramzes əfsanəvi qəhrəman qiyafəsinə büründü. 

Əslində isə hettlərin çarının dayısının komandalığı altında olan ordu döyüşdə qalib 

gəlib, Ramzesin qoşunlarını xeyli cənuba qovdu. Kadeş ətrafındakı bütün 

torpaqlqrı hettlər tutdu.  

Təəssüf ki, sonrakı dövrlərdə də belə saxta öyünmə, yalançı iftixar mənbəyi 

yaratmaq halları barədə faktlara rast gəlmək olur. 1812-ci ilin sentyabrındakı 

Borodino döyüşündə nə fransızlar, nə də rus ordusu həlledici qələbəyə nail 

olmasalar da, hər iki tərəf bunu sonralar öz parlaq zəfəri kimi qələmə verirdi. Bu 

məsələdə ruslar həqiqətdən daha uzaq idilər, məgər qalib gələn ordu geri çəkilib, 

paytaxtı da düşmənə təhvil verərdimi? Özü də döyüşdə ruslar Napoleon ordusuna 

nisbətən daha böyük itki vermişdilər. Qələbəyə iddia edənlər, bəzən ona guya sahib 

olduqları barədəki saxtakarlığa əl atmaqdan da çəkinmirlər.  

   Yaxşı deyirlər ki, qələbənin yüz atası olur, məğlubiyyət isə həmişə 

yetimdir. Bu sözlər əslində Mussolinin faşist hökumətində xarici işlər naziri olmuş, 

kürəkəni və 1944-cü ildə qəsddə iştirakına görə faşistlər tərəfindən güllələnən 

Qaleatstso Çianoya məxsusdur. Qələbəyə hamı susayır, ona can atır. Müharibəyə 

başlayanların hər biri yalnız qələbə barədə düşünür, məğlubiyyətin baş verəcəyi 

ehtimalı isə heç nəzərə də alınmır. Zəfər əldə edildikdən sonra isə əzizlənir, şadlıq 

ünvanına çevrilir. Doğrudan da hər iki Dünya müharibəsində qələbə bir və ya bir 

neçə ordunun və ya dövlətin adına yazılsa da, çoxu onun qazanılmasında öz hətta 

olduqca kiçik iştirakını da vurğulayır və qələbəni bölüşmək məqsədində olduğunu 

gizlətmir. Sonralar siyasətçilər, hətta bəzi tarixçilər də ideologiyanın təsiri altında 

başlıca qaliblərdən birini inkar edib, başqalarının qələbənin çalınmasında iştirakını 

daha vacib saymaqla, saxtakarlıq, həqiqətə, faktlara xəyanətkarlıq yolunu tuturlar. 

Məsələn, son illərdə Sovet ordusunun alman natsizmi üzərində qələbəsinə kölgə 

salmaq meylləri güclənmişdir. Zəfərin müəllifliyi yalnız onun müttəfiqlərinin adına 

yazılmağa başlanmışdır. Əslində isə, sovet xalqı İkinci Dünya müharibəsində daha 

ağır itkilər vermiş, düşmənlə mübarizədə kütləvi qəhrəmanlıq nümunələri 

göstərmiş və Berlini tutmaqla məhz sovet əsgəri natsizmin rəmzi sayılan Reyxstaq 

üzərinə qələbə bayrağını sancmışdı. Bütün Şərqi Avropa ölkələrini də alman 

işğalçılarından Sovet qoşunarı xilas etmişdir. Bunlar isə qızğın döyüşlər, böyük 

qurbanlar hesabına başa gəlmişdi.  

   Həmin qələbənin çalınmasında Müttəfiqlərin - ABŞ və İngiltərənin 

mühüm rol oynadıqlarını da heç kəs inkar edə bilməz. Birləşmiş Ştatlar Sakit 

Okean müharibə teatrında bütün ağırlığı öz üzərinə götürüb, yapon militarizmini 

diz çökdürmüşdü. Bununla yanaşı, Birləşmiş Ştatlar İkinci Dünya müharibəsində 

öz müttəfiqlərinin ağır xərclərinin xeyli hissəsini öz üzərinə götürərək, buna 

nəhəng miqyasda – 300 milyard dollar məbləğində pul xərcləmişdi, İngiltərə və 

SSRİ-yə böyük maddi və hərbi yardım göstərmişdi. SSRİ-yə lend-liz qaydasında 9 

milyard dollarlıq yardım göstərilmiş, lakin borc alınan bu məbləğ əslində sonralar 

geri qaytarılmamışdır.  

   İkinci Dünya müharibəsinin ağırlığını çiyinlərində daşımış xalqlar planeti 

faşizm taunundan xilas etdiklrinə görə böyük ehtirama layiqdirlər və bu məsələdə 

ideoloji fərqlərin ziyanlı təsiriniə yol verilməməlidir. Müttəfiqlərin hər biri faşist 
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Almaniyasının və yapon militarizminin qeyd-şərtsiz təslim edilməsində mühüm rol 

oynamışlar və ümumilikdə qələbəni polad kimi döyüb meydana gətirənlər layiq 

olduqları minnətdarlıqla yad edilməlidirlər. Burada azacıq səhv və ya ədalətsizlik 

halı, həmçinin mövcudluğuna şübhə edilməyən böyük xidmətin qəsdən azacıq da 

olsa kiçildilməsi meyli yolverilməzdir. Bütün nöqsanlarına, günahsız insanların 

qan çayının axıdılmasındakı dəhşətlərinə baxmayaraq (axı, hansı yeni cəmiyyətin 

doğulub, meydana gəlməsi qansız, əzabsız ötüşmüşdür), Sovet quruluşunu, 

dünyanı öz əsarəti altına almaq istəyən, 50 milyon insanın həyatının qurban 

getməsinin əsas baiskarı olan alman faşizmi ilə bir müstəviyə qoymağın özü böyük 

haqsızlıqdır. Axı indi bəyənilmyən sovet ideologiyasında natsistlərə xas olan 

irqçilik, başqa xalqlara nifrət, düşmənçilik hissi aşılamaq cəhdi yox idi. Alman 

natsizmi isə yəhudiləri yer üzündən silmək, slavyan xalqlarını qul mövcudluğuna 

çevirmək məqsədlərini gizlətmirdilər. Bu ilin noyabrının 10-da 75 illiyi qeyd 

edilən faşist Almaniyasında  1938-ci ildə keçirilən «Billur gecə», yəhudiləri məhv 

etmək sahəsində Hitler siyasətinin ilk nümunəsi, Holokostun başlanğıc addımı 

hesab edilə bilər. SSRİ-də isə yəhudilər elm, mədəniyyət, texnologiya və idarəetmə 

sahəsində mühüm rol oynayırdılar, xırda istisnalar nəzərə alınmasa, onlara qarşı 

heç bir ayrı-seçkilyə yol verilməmişdi. 

          

 2. Müharibənin nəticəsnə təsir edən faktorlar 

 

 Müharibənin son nətcəsinə, məğlubiyyətə xidmət edən, ona köməklik 

göstərən faktorlar saysız-hesabsızdır. Bunlardan biri əks tərəfin iqtisadi imkanlarını 

və böyük resurslara malik olmasını düzgün qiymətləndirməməkdir. İstər böyük 

sərkərdə Hannibal, istərsə də çürük məqsədlər güdən Hitler və ya yapon militarist 

hökuməti bunu duymaqda toyuq korluğu nümayiş etdirmişdilər. Təəssüf ki, iyrənc 

məqsədləri həyata keçirmək istəyənlərin bu günkü ardıcılları da həmin xəstəliyə 

sirayətlənməkdən yayına bilməmişlər. Nəticə etibarilə, iqtisadi cəhətdən daha 

yüksək qüdrət çox asanlıqla daha mükəmməl hərbi qüdrətə çevrlir və bu, 

müharibənin taleyinin həll olunmasına yol açır. 1868-ci ildəki Meyci inqilabından 

az sonra Yaponiya dünyadan izolyasiyasına son qoymaqla, Qərbə yaxınlaşmaqla 

yanaşı həm də militarist inkişaf yolunu tutmuş, qısa müddət ərzində hərbi-dəniz və 

sonralar hərbi hava qüvvələrini böyük inkişaf səviyyəsinə çatdırmış, güclü və yaxşı 

silahlanmış orduya yiyələnmişdi. 1894-5- ci illərdə Çinlə, 1904- 5-ci illərdə Rusiya 

ilə apardığı uğurlu müharibələr,1910-cu ildə Koreyanı özünə anneksiya etməsi, 

1931-2- ci illərdə Mancuriyanı işğal etməsi, 1937-ci ildə Çinə bilavasitə müdaxilə 

etməsi Yaponiyanın militarist ambitsiyalarini daha da alovlandırmış, onu Sakit 

okean müharibəsinə başlamağa həvəsləndirmişdi. Lakin müharibədən əvvəlki 

onillikdə Yaponiya bir çox həyati əhəmiyyəti olan mallarla təchizatda xeyli 

çətinliklərlə üzləşirdi, burada dəri qıtlığı üzündən siçovulların, siçanların 

dərisindən də istifadə edilirdi. Axı Yaponiyanıvn feodalizmdən kapitalizm istehsal 

üsuluna keçməsindən də vur-tut altı-yeddi onillik keçmişdi. Vaxtilə kəndlərdə artıq 

ağız kimi qoca valideynlərini tənhalıqda ölümün pəncəsinə atan yaponlar XX əsrin 

30-cu illərində də yaxşı ərzaq ratsionuna malik olmaları ilə öyünə bilməzdilər. 
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Belə olan halda Birləşmiş Ştatlar kimi böyük iqtisadi və maliyyə qüdrətinə malik 

olan bir ölkəni özü ilə müharibəyə girişməyə sövq etmək, Asiyanın ağalığı eşqinə 

düşmək (bu isə əsasən Böyük Britaniya imperiyasının mənafelərinə zidd idi) yalnız 

siyasi daltonizmdən xəbər verirdi. Yaponların hava hücumu ilə meydana gələn 

amerikalıların Pyorl-Harbor hərbi bazasının 1941-ci il dekabrın 7-də darmadağın 

edilməsi cavabsız qoyulmaycaqdı və Birləşmiş Ştatlar bir gün sonra Yaponiyaya 

müharibə elan etdi və İkinci Dünya müharibəsinə vuruşan tərəf kimi cəlb olundu. 

Yaponiyanın hərbi-dəniz qüvvələrinin komandanı admiral Yamomoto öz baş 

nazirinə demişdi ki, biz altı ay uğurla vuruşa bilərik, sonra isə üstünlük 

amerikalılara keçəcəkdir. Yamomotonun “peyğəmbərliyi” tamamilə özünü 

doğrultdu. Heç il yarım keçməmiş Amerika müharibədə üstünlüyə nail oldu və 

nəticədə Yaponiyanı 1945-ci il sentyabrın 2-də qeyd-şərtsiz təslim olmaq barədə 

aktı imzalamağa məcbur etdi. Həmin ilin avqust ayının 6-da və 9-da amerikanların 

Yaponiyanın iki şəhərinə - Hirosimaya və Naqasakiyə atdıqları atom bombaları 

yapon militarizmi üçün qisas timsalındakı ilahi cəzaya çevrildi.Vaxtilə “İlahi 

külək” Yaponiyanı xilas etmişdisə, Asiyada və Sakit okeanda ağalıq xülyası ilə 

yaşayan yaponlar XX əsrdə ilahi cəzanın ağır bəlasını çəkməli oldular. 

   Müharibənin gedişinə və nəticəsinə təsir edən faktorlar sırasında təbiətin, 

stixiyanın rolunu da qeyd etmək lazımdır. Əgər dənizdəki qabarma və çəkilmə 

Ayın və Günəşin cazibə qüvvəsinin təsiri ilə baş verirsə, niyə xalqlar arasındakı 

müharibə adlanan problemin həllində təbiət ona yaraşmayan laqeyd seyrçi rolunu 

oynamalıdır? Axı hətta qədim dövrlərdə də  iqlimin insan həyatında mühüm rol 

oynadığını başa düşürdülər. Böyük yunan tarixçisi Herodot səkkiz ay qışı olan 

şimalda yaşayan hiperboreylər haqqında yazırdı ki, onların ölkəsində soyuğa dözə 

bilmədiyindən at da saxlamırlar. Təəssüf ki, iki mindən də çox bir müddət 

keçdikdən sonra belə, ən cəsur adamlar, böyük kəşflərə girişənlər «tarixin atasının» 

sözaltı xəbərdarlığından nəticə çıxarmayıb, iqlimin sərtliyinə , ehtiyat tədbirlərinə 

məhəl qoymadan özlərini birbaşa təhlükəyə atmaqdan da çəkinməmişlər. 

 

3.Təbiətin müdaxiləsi nəticəsində səyyahın və dənizçinin məcaraları  

    

  1910-cu ilin iyununda ingilis donanma zabiti və tədqiqatçısı Robert Falkon 

Skott Cənub qütbünü kəşf etmk üçün Antarktidaya özünün məşhur olan, lakin 

bədbəxtliklə nəticələnən ekspedisiyasına yollandı. O, səfərə motorlu kirşə, poni 

atları və itlər götürmüşdü. 1911-ci ilin oktyabrında onlar Evans körfəzindən qütbə 

tərəf yola düşmüşdülər. Tezliklə motorlu kirşələr sındı, soyuğa dözə 

bilmədiklərindən poniləri güllələyib öldürdülər, həmçinin it komandasını geri 

göndərdilər. 

Əgər Skott Herodotun «Tarix» kitabını xatırlasaydı, hiperboreylərin 

vətənindən daha sərt iqlimi olan Antarktikaya heç poniləri götürməzdi. Axı ponilər 

atlardan kiçik olmaqla, soyuğa qarşı daha zəif və kövrəkdirlər. 

Onlar qarşılarına çıxan buzluğa özlərinin dartdığı kirşə ilə hərəkət edirdilər. 

Dekabrın son gecəsində yeddi nəfər bazaya geri döndü. Skott başda olmaqla qalan 

beş nəfər 1912-ci ilin 17 yanvarında qütbə çatdılar. 81 günlük səfərdən sonra 
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taqətdən düşmüş bu adamlara belə bir acı həqiqət məlum oldu ki, Norveç Qütb 

səyyahı və tədqiqatçısı Rual Amundsen onlardan bir ay əvvəl Qütbdə olmuşdur. 

Skottun qrupu səfərdən geri qaydanda hava xüsusilə pis idi. Ərzaq və 

yanacaq ehtiyatı çox az idi. Axırda onların möhkəmliyi və kömək barədəki 

ümidləri də yoxa çıxdı. Sağ qalan üç nəfər əlavə 10 mil yolu qət etmək üçün 

mübarizə aparırdı. 29 mart 1912-ci ioldə Skott öz gündəliyində son sözlərini yazdı: 

«Hər gün biz hazır oluruq ki, 11 mil məsafəni başa çatdıraq, lakin çadırın qapısının 

ağzında küləkdən fırlanan qar təpələri səhnəsi yenə də qalmaqda davam edir… Biz 

bunu dəf etməliyik, lakin son uzaq olmayacaqdır. Heyif ki, mən nəsə başqa şeyi 

yazmaq barədə düşünmürəm». Görkəmli Avstriya yazıçısı Stefan Tsveyq Robert 

Skottun faciəli günlərini təsirli bədii səhnələrlə təsvir edir. 

Səkkiz ay sonra axtarıcılar səyyahların donmuş bədənlərinin və Skottun 

məlumatlarının və gündəliyinin qaldığı çadırı tapdılar. 

Təbiətin şıltaqlığına bələd olmaq isə bəzən böyük kəşflərin meydana 

çıxmasına səbəb olmuşdur. Vasko da Qama 1498-ci ildə Hindistan səfərindən 

qayıtdıqdan sonra (o, bu ölkəyə Xoş Ümid burnundan keçməklə ilk dəniz yolunu 

açmışdı, ona qədər Qərbi avropalılar Hindistana üzə bilmirdilər) Portuqaliya kralı I 

Manuel 1500-cü ildə  dənizçi Pedru Alvariş Kabralın başçılığı altında Hindistanla 

ticarət əlaqəsi yaratmaq üçün donanma göndərdi. Dənizçilər Afrikanın Qvineya 

sahillərində uzun müddətli tam sakitliyə (bu vaxt külək olmadığından yelkənli 

gəmilərin hərəkəti tamamilə dayanırdı) düşməkdən qaçmaq üçün (qızmar isti 

altında uzun müddət dayanan gəmi heyətini aclıq və susuzluq gözlədiyindən, bütün 

komanda məhv olurdu. Gəmi isə dəniz quldurlarının hücumuna məruz qalanlar 

kimi böyük təhlükə mənbəyi hesab edilən «uçan hollandlara» çevrilə bilərdi) 

donanma qərb tərəfə istiqamət götürdü.Dənizdə üzmək üçün küləyin necə vacib 

olduğu qədim yunan mifologiyasında da  göstərilir. Aqamemnon Troyaya üzmək 

üçün allahlardan külək istədiyinə görə öz qızı İfigeniyanı da qurban vermişdi. 

Sonra isə külək və okeandakı cərəyan Kabralın donanmasını Braziliya sahillərinə 

aparıb çıxardı. Bu 22 aprel 1500-cü ildə baş verdi, ölkənin Portuqaliyaya məxsus 

olduğu elan edildi. Beləliklə, Kabral təbiətin sınağı və ondan qaçmaq yolu ilə, həm 

də küləyin və okean cərəyanlarının köməyi ilə Cənubi Amerikanın bu böyük 

ölkəsini kəşf etdi və sonralar Braziliya Portuqaliyanın müstəmləkəsi oldu. İndi də 

Braziliya əhalisi portuqal dilində danışır. Kabral sonra səfərini Şərqə doğru davam 

etdirərək, Xoş Ümid burnunda tufan nəticəsində dörd gəmisini itirsə də, üzüb 

Hindistandakı Kəlküttəyə çatdı. Burada ticarət məntəqəsi yaratdı və Portuqaliyaya 

dörd gəmi ilə döndü.  

Kabralın kəşfi təbiətn müdaxiləsi və köməyi hesabına olduğundan Xristofor 

Kolumbun və Fernando Magellanın iri miqyaslı kəşflərindən də bütünlüklə 

fərqlənir. 

 

4.Təbiət böyük sərkərdələri və məğlubedilməz orduları sınağa çəkir           

   

   Müharibəyə girişənlər, onu başlayanlar da təbiətin sirli tərəflərini, iqlimin 

sürprizlərini nəzərə almalıdırlar. Axı, yaxşı məlumdur ki, müharibəni başlamaq 
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asandır, onu başa çatdırmaq isə çox çətindir. Hitler SSRİ-yə müdaxilə etməmişdən 

əvvəl Almaniyanın böyük dövlət xadimi Otto fon Bismarkın Rusiya ilə müharibə 

etməmək barədəki ciddi xəbərdarlığına məhəl qoymasa da, heç olmazsa dahi 

sərkərdə Napoleonun Rusiyaya yürüşünün fəlakətli gedişindən və sonluğundan 

nəticə çıxarmalı idi. Onun bu amneziyası Avrasiya xalqlarına böyük faciə bəxş 

etməklə, həm də öz xalqına çox bqaha başa gəldi. Napoleon üçün Vaterloodan 

əvvəl Fontenblonun olduğu yada salınırsa, onların bünövrəsi kimi Rusiyada 

üzləşdiyi fəlakətin xüsusi yer tutduğu qeyd edilməlidir. Rusiyadan biabırçı surətdə 

Napleonun qaçması və Böyük Ordunun həmin vaxt demək olar ki, bütünlüklə 

məhvi Vaterloodakı onun son məğlubiyyətinin və  şəxsi faciəsinin yoluna daş 

döşəmişdi. 

   Hitler Napaleondan sonra, ondan heç də az miqdarda olmayan qaydada 

Avropanı lərzəyə salmışdı, materikdəki ölkələrin çoxunu işğal etmiş və ya öz 

nüfuz dairəsinə cəlb etmişdi. Lakin Rusiyanın payız düşən kimi ara verməyən 

yağışı, sərt qışı və şaxtası digər mühüm amillərlə birlikdə onun məğlubedilməzliyi 

barədəki mifi dağıtdı və üstəlik, nəticədə öz ölkəsinin də üç il yarım sonra 

Müttəfiqlərin işğal ərazilərinə çevrilməsinə yol açdı.  

Bütün bunlar onu göstərir ki, təbiət də müharibə adlanan silahlı rəqabətin 

hansı sonluqla nəticlənməsinə müəyyən mərhələdə öz təsirini göstərməklə, 

məğlubların vəziyyətini ağırlaşdırmağa xidmət etməklə, qaliblərə öz çox vacib 

olan himayəsini əsirgəməyərək, axırıncıları bəzən əvəzi olmayan bir yardımla 

mükafatlandırır. Təbiət öz stixiyasını işə salmaqla, müharibənin gedişinə müəyyən 

düzəlişlər edir və nə qədər qəribə görünsə də, bəzən hücum edənlərin qarşısını 

bütünlüklə yaratdığı çətinliklər hesabına kəsir, hətta dönüş nöqtəsinin yaranmasına 

şərait yaradır. Burada hansısa bir qeyri-adiliyi, sirri axtarmaq da düzgün deyildir. 

Axı insan özü də təbiətin bir hissəsidir və nə edirsə etsin, özünü təbiətdən, onun 

qüvvələrinin təsirindən kənarda saxlaya, ayıra bilməz. 

Bunu nəzərə alaraq, ən qabiliyyətli sərkərdələrin və ordularının taleyinə 

təbiətin etdiyi düzəlişlər barədə bir qədər təfsilata varmaqla söhbət aparmaq 

ehtiyacı yaranır. Bəlkə də elə bir sərkərdə və ya ordu yoxdur ki, onlar təbii 

çətinliklərdən, onların yaratdıqları maneələrdən gileylənməsin. Onlar döyüşdə hər 

cür ağıl və fəaliyyət igidliyi göstərə bilərlər. Lakin ən böyük ağıl da, ən nadir 

qəhrəmanlıq da təbiətlə mübarizədə çox hallarda öz zəifliyinin şahidi olur.  

                     

                      Böyük Aleksandr 

   

Dünyanın və tarixin ən böyük sərkərdəsi kimi tanınan, bircə dəfə də olsun 

məğlubiyyətin nə olduğunu bilməyən Makedoniyalı Aleksandr işğalları hesabına 

öz böyük imperiyasını yaratsa da, təbii şəraiti nəzərə almayanda, bunun yaratdığı 

ağır sınaqla üzləşməli oldu. Aleksandrın Hindistan yürüşündə əvvəllər heç vaxt 

rastlaşmadığı bir hadisə onun sonrakı planlarını, yürüşü davam etdirmək cəhdini 

pozdu. Axı Aleksandr o vaxtlar məlum olan dünyanın sonuna, indiki Yaponiyaya 

çatmağı planlaşdırırdı. Makedoniya qoşunları qiyam qaldırıb, vuruşmağı davam 

etdirməkdən imtina etdilər və vətənlərinə qayıtmaqlarını tələb etdilər. On ilin 
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vuruşları itkilərlə yanaşı, əzabları ilə döüşçüləri cana doydurmuşdu və onlar öz 

çarlarına tabe olmağa da son qoymağı qərara almışdılar. Aleksandr döyüşçülrinin 

iradəsini qırmagın mümkün olmadığını görüb, geri, Babilə qayıtmağı qərara aldı. 

Lakin geri dönmə yolu da düzgün seçilməmişdi, şimaldan keçən daha əlverişli yol 

əvəzinə cənub istiqamətində hərəkət etmək qərara alınmışdı, bu isə olduqca 

təhlükəli bir marşrut idi, Gedrosiya səhrasından keçirdi. 

 Makedoniyalılar Gedrosiyaya gəlib çatanda, orada böyük çətinliklərlə 

üzləşməli oldular. Kiçik qruplar yol olmasa da, dəniz sahili ilə irəliləyə bilirdilər, 

böyük ordu üçün içə bu mümkün deyildi. Dəhşətli isti, gözlənilən aclıq və susuzluq 

döyüşçülərə tam ağır sınaq vəd edirdi. Elə bil ki, digər mühüm cəhətlər də yaddan 

çıxarılmışdı. Logistika ( maddi- texniki təchizat, o vaxtlarda əsasən ordunun 

ərzaqla və atların ayaqaltı otla təmin olunması) müharibənin qan damarı hesab 

olunur.  Aleksandr yürüşləri vaxtı daim logistikaya  böyük əhəmiyyət verirdi. Orta 

Asiya ərazilərinə keçmək üçün bu məqsədlə Xəzər dənizinin cənubundakı bol 

ərzağı olan Qirkaniyanı seçmişdi. Babilə geri qayıdan vaxt isə Aleksandr  elə bil 

ki, bu mühüm məsələni yaddan çıxarmışdı. Yol təkcə aclıq deyil,həm də qum 

təpələrini əvəz edən öz şoranlıqları ilə bir kədər, qüssə bəxş edirdi. Bütün bunlar 

isə nəhayətsiz ölüm dənizinə bənzəyirdi. Çayların məcraları və vahələr bir-birindən 

uzaqda idi, rəhmsiz günəşin istisindən qorxuya görə yalnız gecələr hərəkət etmək 

olurdu. Döyüşçülər büdrəyə-büdrəyə günəşdən bərkimiş torpağın üstü ilə və 

nəhayətsiz qumluqlardan keçməklə dolaşırdılar. Onlar tələsirdilər ki, Günəş hələ 

çıxmamış hansısa su tapa biləcəkləri bir yerə çatsınlar. Lakin bunu əldə etmək də 

həmişə mümkün olmurdu. Çox vaxt tapılan su da ya şor, ya da acı olurdu. 

Döyüşçülər xəstələnirdilər. Zəhərli bitkilər və ilan sancmaları bədbəxtlikləri daha 

da artırırdı. Arabalar qumda batır, yük atlarının nəfəsləri kəsilirdi və onları 

öldürməkdən savayı bir çarə qalmırdı.  

   Dəstənin arxasında  gedənlər, bir qayda olaraq, ölümə məhkum olurdular, 

onları gəmidən dənizə atılan adamların taleyi gözləyirdi. Qum səhrası, əslində qum 

dənizi özlüyündə heç də adəti dənizdən az qəddar deyildi.  

   Bir dəfə məlum oldu ki, onlar yolu itirmişlər və qoşun qum təpələrinin 

arasında azdı. Başqa bir vaxt isə su onlarla məkrli zarafat etməyini də işə saldı. 

Döyüşçülər kiçik çay axan bir vadidə düşərgə salmışdılar. Gözlənilmədən, görünür 

şimal tərəfdəki dağlarda yağan yağışdan yaranan sel bu kiçik çayı coşğun, qəzəbli 

axına çevirdi və vadini basdı. Su qab-qacağı və silahı aparırdı. Kim üzüb çıxa 

bilirdisə, ancaq heç nəyi xilas edə bilmirdi. Atlar və arabalar sıradan çıxdı. Bu 

bədbəxtlik hesabına döyüşçülərin də sayı xeyli azaldı. Bütün məşəqqətlərə 

baxmayaraq, Aleksandrı müşayiət edən alimlər öz müşahidələrini aparmaqda və 

qələmə almaqda davam edirdilər. Həqiqi elm adamları heç vaxt bekar dayanmırlar, 

ən çətin anlarda belə öz işlərindən uzaqlaşmırlar. Finikiyadan olan tacirlər isə səhra 

bitkilərindən ətirli maddələr  əldə edib, fürsət düşən kimi onları ticarət yolları 

keçən şimala göndərirdilər.  

    Aleksandr əvvəlcə dəniz sahili ilə əlaqə saxlamağa cəhd etdi. Bir həftə 

ərzində o, sahil boyu ilə irəlilədi. Bir dəfə çar ölkənin içərilərində taxıl ehtiyatı 

olduğunu üzə çıxardı və onu sahildəki anbarlara daşımağı əmr etdi. Lakin aclıq 
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çəkən döyüşçülər anbarın qapısındakı möhürü qoparıb, bu ərzağın istehlakına 

girişdilər. Aleksandr əsgərlərinin bu xətasına əhəmiyyət də vermədi.  

Aclıq və çətinliklər donanmaya (qoşunların bir hissəsi Nearxın başçılığı 

altında Babilə dəniz yolu ilə qayıdırdılar) ərzaqla kömək göstərmək kimi vacib bir 

məsələni də yaddan çıxartdırmışdı. Dünyanı fəth edən ordu artıq heç bir fayda 

vermirdi.  

Aleksandr bu son yürüşün bütün çətinliklərini döyüşdə olduğu kimi, 

əsgərləri ilə bölüşürdü, gücü çatan hədlərdə onların ruhunu yüksəltməyə çalışırdı. 

Rəvayətə görə, bir dəfə ona verilən suyun hamıya çatmayacağını bildiyinə görə, 

onu qumun üstünə tökmüşdü.  

Döyüşçülər iki ay ərzində bu əzablı cəhənnəmdən keçdilər və nəhayət, 

onların əziyyətləri başa çatdı. Sağ qalan əsgərlər Gedrosiyanın varlı, münbit 

torpağında yerləşən paytaxtına gəlib çatdıqda, burada istirahət etdilər. Döyüş 

bacarığını saxlayan qoşunların çox hissəsi, deyilənlərə görə, dörddə üçü məhv 

olmuşdu. Aleksandr heç bir döyüşdə belə ağır itki verməmişdi. Təbiət bu dahi 

sərkərdəni sınağa çəkəndə, o da öz gücsüzlüyünün şahidi oldu. Qızmar günəş və 

qumlu səhra Aleksandra o vaxtkı dünyanın ən böyük imperiyası olan Persiyanın 

qoşunlarından da daha güclü olduğunu nümayiş etdirmişdi.  

Bizim eradan əvvəl 325-ci ilin noyabrında qoşunlar heç bir müqavimətlə 

üzləşmədən Qərbə doğru hərəkətini davam etdirirdi. Ordu artıq özünün işğal etdii 

Persiya torpaqlarına qədəm qoymuşdu. Dənizlə geri dönənlər üçün də aclıq və 

susuczluq ən dəhşətli problem olaraq qalmışdı. Donanmanın və dostlarının salamat 

qaldıqlarını eşidən Aleksandr bunu özü üçün taleyin hədiyyəsi kimi 

qiymətləndirmişdi və bu xəbər onu bütün Asiyaya hökmran olmaqdan daha çox 

sevindirmişdi. Ağır sınaqdan xilas olunma hətta böyük sərkərdəyə də öz 

qələbələrindən daha qiymətli görünmüşdü.  

   Hindistan yürüşündə Aleksandr üçün iki böyük uğursuzluqlardan biri, 

könülsüz geri dönmə ilə yanaşı Gedrosiya səhrasındakı fəlakət idi. Perslərlə 

müharibə aparanda Aleksandr arası kəsilməyən qələbələr çalırdı, belə ki, hətta 

mümkün omlayanı da həyata keçirməyə cəhd edəndə də, nə qədər olmasa da, bu 

vaxt öz arzularının real çərçivələrində qalırdı. Lakin Hindistanda döyüşçüləri 

tropik leysan yağışı altında hərəkət etməyə məcbur etmək və Gedrosiya 

səhrasından keçməklə geri qayıtmaq coğrafi və iqlim imkanlarına zidd idi və hətta 

Aleksandr kimi bir adamın özü üçün də bu, olduqca çətin bir işə çevrildi. Əgər çar 

öz qoşunlarına tropik leysanı vaxtı istirahət etmək imkanı versəydi, payızda ordu 

çətinlik çəkmədən şərqə tərəf hərəkət edə bilərdi və Aleksandr öz böyük 

məqsədinə çatmaq şansından vaz keçməzdi. Geri dönmə ərəfəsində isə 

Gedrosiyaya kəşfiyyatçılar göndərsəydi, ordunu başqa, nisbətən asan və əlverişli 

yolla apara bilərdi.  

   Hindistan yürüşü vaxtı Aleksandr artıq ağıllı hərəkət etmək sərhədini 

keçmişdi. Əvvəlki dövrlərdə uğurlar çarın şəxsiyyətinin parlaqlığından irəli 

gəlmişdisə, bu vaxt onun davranışı daha çox ağılsız qumar oyununu xatırladırdı. 

Onun iradəsi dəyişilməz qalsa da, inadkarlığı onu həmin qumar oyununu davam 

etdirməyə məcbur edirdi. Əgər digər bir diqqətli, qayğıkeş Aleksandr mövcud 
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olsaydı belə, onun özü də qalibiyyətli sərkərdənin inadcıl iradəsi qarşısında gücsüz 

olardı. 

Aleksandr öz srəkərdəlik məharəti ilə çox sayda düşmənlərə qalib gəlmişdi. 

Lakin təbiətlə döyüşdə o, özünün xeyli gücsüz olduğu qənaətinə gəlməli idi. O, 

dəhşətli ambitsiyaları hesabına təbiətin etdiyi xəbərdarlıqlardan lazımi nəticə 

çıxarmırdı və Gedrosiyadan da daha heybətli və qorxulu olan Ərəbistana yürüş 

etmək planlarını cızırdı. Vaxtsız ölüm, bu vaxt onun 32 yaşı var idi, həmin ehtiyatlı 

olmayan və təhlükəli yürüşün baş tutmasına imkan vermədi. Təəssüf ki, Aleksandr 

təbiətin daha nəhəng və sarsılmaz gücə malik olduğunu lazımınca etiraf etmədən 

həyatdan getdi. Bütün bəşəri qüvvələrin onun srəkərdəlik dühası qarşısında baş 

əydiyi Aleksandr ancaq özünə çox baha başa gələn Hindistan yürüşündə və 

xüsusən Gedrosiya səhrası ilə geri çəkiləndə təbiətin hansı qüdrətə malik olduğunu 

bütünlüklə dərk etməsə də, hiss etməmiş deyildi.  

  

                  Hannibal 

 

Tarixin digər böyük sərkərdəsi Hannibalın da əhvalatları ibrətamizdir. Onun 

taleyinə da təbiətin ciddi müdaxiləsi öz zərbəsini vurmuşdu. Onda sərkərdəyə xas 

olan hər şey – zəfərləri dövründə gəncliyi, yürüş həyatı şəraitində əsgər 

təmənnasızlığı, soyuqqanlılıq və fiziki möhkəmlik, döyüşçü sənətinin sirlərinə 

yiyələnməsi, inadkarlıq, hədsiz qaydada məqsədə çatmaq istəyi, eyni zamanda 

ümumi əxlaq normalarına məhəl qoymaması, qəddarlıq və məkrlilik var idi. 

Makedoniyalı Aleksandr kimi Hannibal da müasirlərinin təxəyyülündə döyüşçü 

igidliyinin rəmzi idi. Ona görə də onu öz dövrünün böyük sərkərdəsi kimi 

qiymətləndirirdilər, Böyük Aleksandrla bir sırada qoyurdular. 

Hannibal özünü təhlükəyə atanda daha böyük cəsarət göstərməklə yanaşı, 

təhlükənin özündə də eyni qaydada müdriklik nümayiş etdirirdi. Heç bir çətinlik 

onun bədənini yora və ya ruhuna qalib gələ bilmirdi. O, istiyə və soyuğa eyni 

qaydada dözürdü, yeməkdə və içməkdə isə ölçünü həzzlə deyil, təbii tələbat ilə 

müəyyən edirdi. Gecə və ya gündüz olmasından asılı olmayaraq özü üçün 

gümrahlıq və yuxu vaxtını seçirdi, yalnız işindən sərbəst qalanda istirahətə vaxt 

ayırırdı, onu da heç də yumşaq yorğan-döşəkdə və sakitlikdə aramırdı.  Çox vaxt 

onun  hərbi plaşına bürünüb, döyüşçüləri arasında  quru yerdə yatdığını, postda və 

qaravulda dayandığını görmüşdülər. Paltarı ilə o, öz həmyaşıdlarından seçilmirdi, 

onu ancaq silahına və atına görə tanımaq olardı. O, döyüşə birinci girib, vuruşu 

axırıncı olaraq tərk edirdi. Tarixçi Tit Livi onun ciddi qüsurlarını göstərməklə 

yanaşı, sərkərdəni belə qeyri-adi xüsusiyyətlərlə xarakterizə edir.  

   Hannibal çox sayda tayfalardan olan və çox dilli əsgərlərdən ibarət 

qoşunlara rəhbərlik edirdi. Qalibiyyətli sərkərdə olmaqla yanaşı o, həm də 

ədəbiyyatçı kimi tanınırdı, yunan dilində bir neçə kitab yazmışdı. Hannibalın şəxsi 

ləyaqətlərinə həmçinin məişət şirnikləndirilmələri mühitindəki möhkəmliyi əlavə 

olunurdu. Çox sayda əsir qadınların arasındakı davranışına görə onun afrikalı 

mənşəyinə tam qaydada şübhə etmək olardı. 
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Müxtəlif tayfalardan olan əsgərlərdən ibarət orduya komandanlıq edən 

Hannibal heç vaxt qoşununu döyüş səhnəsindən çıxarmamışdı, daim öz hakimyyəti 

altında saxlamışdı, nə özünə qarşı qiyam qaldırılmasına (axı hətta Böyük 

Aleksandr da ordusunun qiyamı ilə üzləşmişdi), nə də əsgərlərinin arasında ixtilaf, 

toqquşma baş verməsinə yol verməmişdi. Onun döyüşçüləri isə nəinki bir tayfaya, 

heç vahid xalqa da məxsus deyildilər. Onun ordusunda çox sayda xalqların 

nümayəndələri var idi, onlarda isə təbiətdən gəlmə heç bir ümumi cəhət yox idi, 

onların nə ümumi qanunları, nə ümumi adətləri, nə ümumi dilləri, nə də başqa bir 

ümumi cəhətləri var idi. Lakin sərkərdənin müdrikliyi belə çox saydakı və 

rəngarəng xalqlardan olanları bir əmrə qulaq asmağa və bir iradəyə tabe olmağa 

məcbur edirdi, baxmayaraq ki, şəraitlər dəyişilirdi, tale isə bəzən ona gah xoş 

üzünü, gah da sərt sifətini göstərirdi. O, gələcəkdə «əbədi şəhər» sayılacaq 

Romanın qapısı ağzında dayanmışdı. O, Kann döyüşündə yüksək sərkərdə dühası 

nümayiş etdirmişdi. Onun hələ doqquz yaşı olanda atası Hamilkar Barkanın 

göstərişi ilə məbəddə Romaya daim nifrət etmək andını içmişdi.  

Roma donanması Aralıq dənizində ağalıq etdiyinə görə Hannibal Romanı 

məğlub etmək və İtaliya ərazisinə düşmək üçün daha çətin yolu seçdi. O, ordusu ilə 

Pireney yarımadasının şərq sərhədindəki Pireney dağlarını keçməklə, Qalliyanın 

cənubuna yollandı, oradan isə Alp dağlarını aşmaqla İtaliya ərazisinə girdi. O, öz 

Karfagen ordusunun qələbəsinə çox ümid bəsləyirdi. İtaliya yürüşündə Hannibal 

90 min piyadadan və 12 min süvaridən ibarət orduya malik idi. Alp dağlarından 

qoşunlarla birlikdə 37 döyüş fili də keçirilmişdi. 

Hannibal yürüşə çox ciddi hazırlaşmışdı. O, döyüşçülərinə şiş qayaların 

yüksəkliyindən İtaliyanı, dağ silsiləsinə sığınan Pad vadisindəki münbit tarlaları 

göstərdi. O, özü deyirdi ki, onun döyüşçüləri indii təkcə İtaliyanın deyi, həm də 

Romanın divarlarını keçməyə qadir olacaqdır. Romalılar isə karfagenlilərin 

irəliləməsinin qarşısını ala bilimirdilər. Etrurayadakı bataqlıqdan keçən Hannibal 

yeganə sağ qalan filinin belində gedirdi, bataqlıqdakı virusun hesabına bir gözünü 

itirmişdi. Bizim eradan əvvəl 216-cı ildə Kannda Roma ordusu ilə həlledici döyüşə 

girdi. Kampaniyanın başlanğıcında karfagenlilər Kanndakı qalanı tutmuşdular. 

Qızğın döyüşdə Hannibal Roma ordusu üzərində nəhəng qələbə çaldı. Tarixçi 

Polibiyə görə döyüşdə 70 min romalı həlak olmuşdu, yalnız 3 min adam qaçıb 

canını qurtara bilmişdi. 3300 süvari, həmçinin əyanların 350 nümayəndəsi – 

senatorlar və digər yüksək vəzifəli şəxslər öldürülmüşdü.          Romaya doğru 

hərəkət etsəydi, bəlkə də ali məqsədinə nail ola bilərdi. Çünki Roma o dərəcədə 

mühafizəsiz idi ki, öz legionlarını könüllü qoşulan qullardan təşkil edirdi, əvəzində 

isə onlara xidmətlərinə görə azadlıq veriləcəyi vəd edilirdi.   Hannibalın süvari 

dəstəsinin rəisi Maharbal ona dedi ki, «Beşinci günü sən qalib kimi Kapitolidə 

ziyafət keçirəcəksən». Lakin Hannibala bu iş olduqca iri miqyasda görünürdü, ona 

görə də tələsik qaydada qərar qəbul edə bilmədi. Maharbal məzəmmət qaydasında 

ona dedi ki, «Hannibal, sən qalib gəlməyi bacarırsan, qələbədən istifadə etməyi isə 

bacarmırsan». Onun sözləri həqiqəti ifadə edirdi və sonrakı hadisələr bu 

öncəgörməni bütünlüklə təsdiq etdi. 
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    Qoşunların Kapuyada qışı keçirməsi Hannibalın ən ciddi strateji 

səhvlərindən biri hesab olunur. Heç bir məhrumiyyətin qalib gələ bilmədiyi 

adamları bol-bol rahatlıqlar, ölçüyə sığmayan xoş əyləncələr məhv etdi. 

Döyüşçülər adət etmədikləri bu rahatlıqdan acgözlüklə yapışırdılar. Yuxu, şərab, 

ziyafətlər, bekarçılıq və digər bədən həzzləri hər ötən gün daha cazibədar olmaqla, 

döyüşçülərin bədənini və ruhunu zəiflədirdi. Kapuyanın yumşaq iqlimi də 

döyüşçülərin əyləncəyə qurşanmasına şərait yaratmaqla, onların peşəkarlıqlarını 

əllərindən almaqla, ordunu elə bil ki, gələcək fəaliyyətsizliyə və məğlubiyyətə 

hazırlayırdı. Nəhayət, b.e.ə. 211-ci ildə Hannibal şimala, Romaya doğru hərəkət 

etməyə başladı. O, bu şəhərə qəflətən, gözlənilmədən hücum etməyə can atırdı, 

çünki uğur bu qətiyyətlilikdən çox asılı olacaqdı. Lakin Hannibalın planı heç də 

axıradək sirr olaraq qalmadı. Roma şəhərdə olan qoşunlarla müdafiə olunmağı 

qərara aldı. Karfagen ordusunun yaxınlaşması həm də şəhərdə nəhəng həyəcan 

yaratmışdı. Silah gəzdirməyi bacaranların hər biri şəhərin qapılarını mühafizə 

edirdi. «Hannibal qapıdadır!» sözləri hamını təşvişə salmışdı. Elə bil ki, bütün 

İtaliya nəfəsini udub, gözləmə vəziyətində idi. Romada gah orda, gah burda 

həyəcanlı anlar yaranır, panika başlayır, adamlar şəhərin küçələrində döyüşlərin 

başlayacağını gözləyirdilər. Belə şəraitdə hakimiyyət ən axırıncı tədbirə əl atdı, 

düşmən şəhərdən uzaqlaşana qədər bütün keçmiş vəzifə sahiblərinə qanun-qaydanı 

qorumaq üçün yüksək səlahiyyətlər verildi. 

Hannibal vuruşmaq üçün öz döyüşçülərini düşərgədən çıxardı. Romalılar da 

vuruşdan qaçmamağı qərara aldılar. Qəflətən dolu ilə birlikdə leysan yağış 

yağmağa başladı, stixiya romalıları və karfajenliləri elə yazıq vəziyyətə saldı ki, 

onlar öz düşərələrinə güclə gəlib çata bildilər. Sabahısı günü tufan şəklindəki 

vəziyyət təkrar olundu. Puniyalıların düşərgəsində şayiə yayılmağa başladı ki, 

allahlar Hannibala vuruşmaqda mane olur. Belə söhbət gəzirdi ki, guya Hannibalın 

özü ucadan demişdi: Romaya yiyələnmək üçün onun ya ağılı, ya da xoşbəxtliyi 

çatışmır. Hannibalın öz Rubikonunu keçməyə cəsarəti çatmadı və bu zəifliyi onun 

gələcək acı məğlubiyyətinə yol açdı.  

Romalıların İspaniyaya əlavə qüvvə göndərməsi də Karfagen sərkərdəsinə 

ciddi surətdə təsir göstərdi. Hannibal Roma divarları yanında döyüş təklif 

etməkdən çəkindi və düşərgəsini şəhərdən uzaqlaşdırdı. Onun geri çəkilməsinə 

Romada allahların həyata keçirdiyi möcüzə kimi baxırdılar. Bir qədər sonra, b.e.ə. 

207-ci ildə Pireney yarımadasındakı döyüşdə romalılar öldürdükləri qardaşı 

Hasdrubalın kəsilmiş başını ona göndərdikdə Hannibal demişdi: «Biz Karfagenin 

taleyini görürük».  

Hannibalın Romaya yürüşü ağır hərbi-siyasi məğlubiyyətlə başa çatdı, 

baxmayaraq ki, şəhər divarları yanında elə bir ciddi döyüş getməmişdi.  

Nəhayət, Roma sərkərdəsi Stsipion qoşunu ilə Karfagendə sahilə çıxandan 

sonra Hannibal İtaliyanı tərk edib, romalılarla vuruşmaq üçün vətəninə qayıtdı. 

B.e.ə. 202-ci ildə Zama yaxınlığındakı həlledici döyüşdə karfagenlilər 

məğlubiyyətə uğradılar. Döyüşdə 20 min karfagenli və onların müttəfiqləri həlak 

olmuşdu, bir o qədər də əsir götürülmüşdü. Hannibalın özu döyüş səhnəsindən 

qaçmağı bacarmışdı.  
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II Puniya müharibəsi dövründə olduğu kimi, Roma sonralar heç vaxt məhvə 

belə yaxın olmamışdı. Bu müharibə həmin dövrün iki ən böyük dövlətinin – 

Karfagenin və Romanın «dünya ağalığı» uğrundakı mübarizəsinə son qoydu. 

Roma qalib gəldi və bu qələbə bütün antik dünyanın taleyini uzun müddət üçün 

müəyyən etdi. Artıq Aralıq dənizi də «Roma gölü»nə çevrildi. Dövlət öz 

vətəndaşlarına «Roma sülhü» barədəki fikri möhkəm təlqin edirdi. 

Hannibalın Romanı tutmasına iki şey mane olmuşdu, birincisi Kanndakı 

möhtəşəm qələbədən sonra Romaya ləngimədən hücum etməməsi, digəri isə 

karfagenlilər Roma qapısında olanda təbiətin ona qarşı sərt üzünü göstərməsi idi. 

İki gün davam edən tufan və leysan yağış Hannibalın və onun ordusunun döyüş 

ruhunu qırmış, onları geri çəkilməyə məcbur etmişdi. Karfagenlilər bunu allahların 

onlara pis münasibt göstərməsi əlaməti hesab etsələr də, təbiət tarixin daha bir dahi 

sərkərdəsinə öz gücünü göstərə bilmiş, onu öz taleyüklü məqsədindən vaz keçməyə 

məcbur etmişdi. Təbiət bəlkə də az hallarda böyük şəxsiyyətləri sınağa çəkir və bu 

vaxt həm də onlara qarşı heç də rəhmdillik göstərmir. 

                       

         Səlibçilərin uğursuzluğu 

   

III Səlib yürüşü vaxtı, 1189-cu ildə səlibçilər bir sıra gözləmədikləri 

problemlərlə üzləşdilər. Alman kralı və «Müqəddəs Roma imperiyasının» 

imperatoru Fridrix Barbarossa gəlib çatdıqları ərəb torpaqlarındakı yerli çayda 

üzəndə batıb öldü. Onun ordusu tezliklə səlibçilərdən ayrıldı. Fransa kralı Filipp II 

Avqust vətəninə döndü. Bu vaxt xeyli qüvvələrdən məhrum olan İngiltərə kralı Şir 

ürəkli I Riçard məşhur ərəb sərkərdəsi, Misirin və Suriyanın hökmdarı 

Səlahəddinlə danışıqlar aparmağa məcbur oldu. Səlahəddin həm də səlibçilərə 

qarşı “janmış yer” taktikasından istifadə etmişdi. Səlibçilərin bütün iddialarından əl 

çəkildi. Yeganə təsəlli ondan ibarət idi ki, Səlahəddin xristian zəvvarların Sahibin 

qəbrini ziyarət etmək üçün sərbəst qaydada Yerusəlimə gəlmələrinə razılıq verdi.  

Fridrix Barbarossanın tanımadığı bir ərazidə çayda üzməsi ona öz həyatı 

hesabına başa gəlmişdi. Təbiətlə təmasda olmamışdan əvvəl onun sirlərinə bələd 

olunmalıdır. Bu sirlərə məhəl qoymamaq ağır nəticələrə gətğirib çıxarır. Səlibçilər 

isə ambitsiyaları hesabına bunu unudur və ağır haqq verməli olurdular. 

                

“İlahi külək” adlanan tayfun Yaponiyanı xilas edir 

   

Təbiətin bir xalqa göstərdiyi mərhəməti, onu yaddellilərin gözlənilən 

əsarətindən xilas etməsini biz Yaponiyanı işğal etmək üçün Çingiz xan 

sülaləsindən olan nəvəsi, Çinə hökmdarlıq edən və burada özünün yeni Yuan 

sülaləsini yaradan, böyük Monqol xanı Xubilayın adalar ölkəsinə iki dəfə təşkil 

etdiyi dəniz yürüşünün ağır uğursuzluğa düçar olmasınqda görürük. Monqol 

ordusu Qərbə və ya Cənuba olan yürüşlərində heç vaxt məğlubiyyət nə olduğunu 

bilməsmişdi, Çingiz xanın imperiyası 33 milyon kvadrat kilometr və ya indiki 

Yerin quu səthinin 22 faizinə barəbar olan bir ərazini əhatə edirdi. Monqol 

işğalçıları üçün heç bir sədd, maneə yox idi.  
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1271-ci ildə monqollar Yaponiyaya müdaxilə etmək üçün hazırlıqlar 

görməyə başladılar. 1274-cü ilin payızında 25 minlik Monqol və Koreya orduları 

indiki Cənubi Koreyadan gəmilərlə yola düşdü.  Kyusyu adasında sahilə çıxan 

monqol ordusu yapon müdafiçilərini geri çəkilməyə məcbur etdi. Lakin qəflətən 

qalxan tayfun müdaxiləçilərin 200-dən çox gəmisini darmadağın etdi. Sağ qalanlar 

Cənubi Koreyaya geri qayıtdılar.  

Monqollar yürüş üçün ikinci ekspedisiyanı planlaşdırırdılar. 1281-ci ildə iki 

ayrıca ordu düzəldildi, Şərq ordusu 40 min nəfərə qədər olmaqla Monqol, Şimali 

Çin və Koreya qoşunlarından ibarət idi, ikinci ordu isə Çin generalının başçılığı 

altında olan 100 min nəfərlik Cənubi Çin qoşunlarından düzəldilmişdi. Hər iki 

ordu görüşüb, birlikdə Hakatanı tutmaq üçün hücuma keçdilər. Lakin yenidən 

qalxan dəhşətli tayfun, demək olar ki, bütün müdaxilə edən donanmanı məhv etdi, 

Çin generalı geri çəkilməyə məcbur oldu. Müdaxilə edən ordunun qalıqları 

yaponlar tərəfindən əsir götürüldü. Belə deyirlər ki, 140 min müdaxiləçidən yalnız 

beşdə biri qaçıb canını qurtara bildi.  

  Monqol müdaxiləçilərinin məğlubiyyəti yapon tarixində həlledici 

əhəmiyyətə malik oldu. Bu, Yaponiyanın Çindən XIV əsrə qədər davam edən uzun 

müddətli izolyasiyasına səbəb oldu. Bununla yanaşı, qələbə milli iftixar hissinə 

böyük impuls verdi və müdaxilə edən düşməni darmadağın edən Kamikadze və ya 

«İlahi külək» yaponlara belə bir inam verdi ki, onlar məhz ilahi qüvvənin himayə 

etdiyi bir xalqdır.  

   İkinci Dünya müharibəsinin gedişində, 1944-cü ildə amerikanlar okeanda 

və havada böyük üstünlüyə malik olduqda yaponlar özünü amerikan aviasiya 

daşıyıcılarına və digər gəmiləriə çırpan, könüllü təyyarəçilərin idarə etdiyi 

təyyarələrdən istfadə etməyə başladılar. 2.500 belə təyyarəçi hazırlanmışdı, keçmiş 

xilaskar ilahi qüvvənin şərəfinə onlar “kamikadze” adlanırdı. Kamikadzelər 

amerikan gəmilərinə xeyli xətər toxundursalar da, bu vaxt amerikanlrın itkiləri də 

az deyildi, ABŞ donanmasının böyk qüdrətinə ciddi xələl gətirə bilmədilər. Yeddi 

əsr əvvəlki təbətin “Kamikadzə”sindən fərqli olaraq yeni, öləri kamikadzelər 

Yaponiyanı ilk və ən fəlakətli məğlubiyyətdən xilas edə bilmədilər. Yaponiya 

ərazisi öz mövcudluğu tarixndə ilk dəfə işğala məruz qalmışdı. Asiyaya hökmran 

olmaq istəyənlər indi işğalın “ləzzətini” dadmalı olmuşdular. Amerikan işğal 

qoşunlarinin komandanı general Duqlas Makartur 1945-51-ci illərdə Yaponiya 

hökumətini əslində idarə etmiş və 1951-ci ildə dövət üçün yeni, demokratik tipli 

konstitusiyanın qəbul edilməsinə nail olmuşdu. 

      

   İspan Məğlubedilməz Armadasının məğlubiyyəti 

  

Təbiət dünya dövlətinə çevrilmək uğrunda İspaniya ilə İngiltərənin 

mübarizəsinə də müəyyən ölçüdə öz müdaxiləsini etməklə, İngiltərənin güclü 

dəniz və dünya dövlətinə çevrilməsinə şərait yaratmışdı. İspaniya kralı II Filippin 

ətrafı onu inandırdı ki, İngiltərəyə hücum edib, onu işğal etməklə katolik 

dünyasının narahatlığına birdəfəlik son qoyulacaqdır. 1587-ci ildə Şotlandiyanın 

keçmiş katolik kraliçası Mariya Styuartın kraliça I Elizabeti taxt-tacdan devirmək 
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qəsdində iştirakına görə İngiltərədə edam edilməsi Roma Papasının və qızğın 

katoliklər olan ispanların hiddətini daha da gücləndirmişdi və mübahisənin tam 

həlli yalnız müharibədən keçməli idi.  

Roma Papası XIII Qreqori hələ 1580-ci ildə elan etmişdi ki, Ingiltərə 

kraliçası I Elizabeti öldürmək heç bir günah əməli hesab edilməməlidir və bundan 

dörd il sonra başqa bir yeretik lider, hollandların ispanlara qarşı müqavimətini 

təşkil edən Sakit I Uilyam qətlə yetirilmişdi. 

Şotlandiya kraliçasının edam edilməsi hadisəsi kral Filipp üçün İngiltərəyə 

müdaxilə məsələsini daha cazibadar etdi, çünki bu ona ingilis taxt-tacına sahib 

olmaq imkanı verəcəkdi. İngilis dəniz qulduru, admiral rütbəsinə yiyələnmiş 

Frensis Dreykin 1587-ci ildə Kadisdə ispan gəmilərini və anbarlarını darmadağın 

edən reydi Filippdə İngiltərəyə hücum etmək qərarını möhkəmləndirdi. Bu hətta 

Niderlandın tam tabe etdirilməsindən də əvvəl baş verməli idi.  

1588-ci ilin iyulunda yola düşən İspaniyanın Məğlubedilməz Armadası 

Flandriya sahilindən İspan ordusunu götürərək Temzanın mənsəbində sahilə 

çıxmalı idi. Kraliça Elizabet gözlənilən müdaxiləyə müqavimət göstərmək üçün 

quru qüvvələrini hazırlayırdı. İspan qoşunları La-Manş boğazından İngiltərəyə 

müdaxilə etməli idilər.  

Armada yola düşəndə Papanın emissarı ilə ispan donanmasının zabiti 

arasında belə bir söhbət getmişdi: «Əgər siz La-Manşda ingilis armadası ilə 

qarşılaşsanız, döyüşü udmağı gözləyirsinizmi?» «Bu çox sadə bir məsələdir. Yaxşı 

məlumdur ki, biz Allah naminə vuruşuruq. Beləliklə, biz ingilislərlə qarşılaşanda, 

Allah işləri elə yoluna qoyacaqdır ki, biz gəmiləri (ingilislərinki nəzərdə tutulur – 

müəllif) tutacaq, onların göyərtəsinə çıxacağıq, həm də Allah qəribə bir hava 

göndərəcəkdir və bu, onları ağıldan məhrum edəcəkdir. İspan cəsarəti və ispan 

qaydası (və biz gəmilərimizin göyərtəsində böyük əsgər kütləsinə malik olacağıq) 

bizim qələbəmizi tam mümkün edəcəkdir. Lakin allah əgər bizə kömək etməsə, 

onlar bizimkindən fərqli olaraq nisbətən daha uzağı vuran toplara malikdirlər və 

onlar da bizim kimi faydanı necə əldə etməyi yaxşı bilirlər, heç vaxt ümumən bizə 

yaxınlaşmayacaqlar və əgər onlara ciddi xətər toxundurmağa qadir olmasaq, uzaq 

məsafədə dayanıb bizi öz topları ilə parça-parça edəcəklər». Beləliklə, kapitan 

təbəssümlə sözünü başa çatdırdı: «Biz İngiltərəyə tərəf möcüzəyə umid bəsləmklə 

üzürük». Katolik fanatizmi və bol xurafatla qarışdırılmış bir düşüncə ispan 

zabitinin ağlına hakim kəsilmişdi və belə ağılsızlıq onun sözlərindən aydın 

görünür. 

Lakin ispanların ümid bəslədikləri möcüzə heç vaxt baş vermədi, dinin 

fövqəl gücünə ağılsız inamdan yaranan xülya real həyatda öz təsdiqini tapmadı. 

Hər şey diametral qaydada tərsinə baş tutdu. I Elizabetin donanması Effinqem 

hersoqu Hauardın başçılığı altında ispanların hücumunu geri oturtdu. İspan 

donanması ingilislərinki ilə bir neçə dəfə qarşılaşdıqda böyük itki verdi, çox sayda 

gəmi batırıldı. İspanlar məcburiyyət qarşısında Şotlandiya və İrlandiya sahilləri 

boyunca üzməklə Şimal yolu ilə geri, vətənə qayıtmağa tələsdi. Şotlandiya və 

İrlandiya ətrafı ilə üzəndə qasırğa donanmaya daha böük zərbə vurdu, onun 

darmadağın edilməsini başa çatdırdı. İspaniya acı məğlubiyyətlə üzləşməli oldu və 
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bu, ispanlar üçün ağır psixoloji zərbə idi. Tufan Məğlubedilməz Armadanı 

bütünlüklə məhvə sürüklədi. Biabırçı məğlubiyyət hesabına qəm dəryasına qərq 

olmuş ispan kralı II Filipp şikayətə bənzər qaydada demişdi. «Biz ingilislərlə 

müharibəyə yollanmışdıq, təbiətlə mübarizəyə yox. Allah bizdən üz döndərdi». 

İngiltərə kraliçası I Elizabet isə təbiətin köməyini nəzərə alaraq demişdi ki, 

ispanlrın vuracaqları ağır zərbədən bizi «Allahın nəfəsi” xilas etdi.  

Filippin başqa bir məqsədi də La-Manş boğazını ələ keçirmək idi. Lakin 

bunun əvəzində 44 ispan gəmisi döyüşdə və vətənə dönəndə itirildi, bu 

donanmanın üçdə birindən çox idi.  

Təbiət öz möcüzəsi ilə ispanlara, Filippə deyil, ingilislərə, I Elizabetə böyük 

köməklik göstərdi və onun nəticəsi İngiltərəni qüdrətli dəniz dövlətinə, bunun 

köməyi ilə böyük imperiyaya, dünya dövləitinə çevirdi. İspaniya isə əvvəlki 

qüdrətindən məhrum olmaqla, tənəzzül yoluna düşməli oldu və onun dünya işlərinə 

müdaxiləsi, demək olar ki, bundan sonra müşkül br məsələ xarakterini aldı. 

                   

Vaşinqtonun ilk iki qələbəsi 

  

Amerikanların İstiqlaliyyət müharibəsində də təbiət ilk dəfə Trentonda və 

Prinstonda Corc Vaşinqton ordusunun ingilislər üzərində qələbə çalmasına 

müəyyən köməklik göstərmişdi. 1776-cı ilin Milad bayramı gecəsi (25 dekabrda) 

amerikan ordusu gözlənilmədən Trentona hücum edib, şəhəri azad etdi. Bu ilk və 

fərəh gətirən qələbə idi. 

Britaniyalılar Nyu-Cersini əllərində möhkəm saxlayırdılar. Kiçik qoşun 

Prinstonda idi, Almaniyanın Hessen-Kassel lanqraflığından ingilislərə köməyə 

gəlmiş 1.200 hessen əsgəri Trentonu işğal etmişdi. Vaşinqton cəsarətlə zərbə 

vurmağı qərara aldı. O, gecə ikən Delaver çayını keçdi və Prinstonda hessenlilərə 

hücum etdi. Milad bayramının soyuq gecəsi ordu buzlu su və çayın sürətli axını 

şəraitində öz cəsur mübarizəsinə başladı. Çox sayda at topları dartırdı. Göy buludlu 

idi. Qar yağırdı və sonrakı saatlarda da qaranlıq davam edirdi. Saat 4-də ordu heç 

bir itki vermədən Cersi sahilinə çıxdı. Bura Trentondan 9 mil aralı idi, yollar 

dəhşətli dərəcədə pis vəziyyətdə idi. Eyni vaxtda iki diviziya ayrı-ayrı yollarla 

Trentona gəlib çıxdı və düşünülmüş hücum başlandı. Düşmən bütünlükdə döyüşə 

hazır deyildi. Top mərmilərinin səsi onları yataqdan qaldırdı. Onlar tezliklə mənəvi 

cəhətdən də zərbə aldılar. Döyüş olduqca qızğın və həlledici oldu və 45 dəqiqə 

ərzində başa çatdı. İki yüzdən az sayda olan hessenli qaçmağa müvəffəq olmuşdu, 

yüz nəfəri öldürülmüşdü və yaralanmışdı, 950 adam isə əsir götürülmüşdü. Xeyli 

miqdarda ağır və yüngül silah ələ keçirilmişdi. Əsir götürülən hessenlilər 

Filadelfiyanın küçələrindən keçirildikdə adamlar amerikalıların zəfərini gözləri ilə 

gördülər. Xalq qələbəyə görə Allaha alqış edirdi, bu vaxt şaxtalı qış gecəsi də 

ehtiramla yad edilməli idi. 

İngilis komandanı Kornvallis Trentona tələsib, bütün qüvvələrini 

Vaşinqtonun üzərinə tökməyi qət etdi. O, bütöv amerikan qoşununu əsir götürmək 

istəyirdi. Axşam hücum etməyib, səhərin açılmasını gözləyəndə özündən razı 

qaydada demişdi ki, «Nəhayət, biz qoca tülkünü qovmağa başladıq və səhər tezdən 
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onu tutub kisəyə salacağıq». Lakin tülkü də buna yol verməmək üçün çox hiyləgər 

idi. Vaşinqton sakitcə bütün qüvvələrini düşmənin arxasına keçirdi və gündüz 

Prinstona tərəf irəlilədi. Ordu şəhərə yaxınlaşanda britaniyalılarla qarşılaşdı. 

Amerikan qrupunu təqib edən ingilislər bu vaxt Vaşinqtonun başçılıq etdiyi əsas 

ordu ilə üz-üzə gəldilər. Vaşinqton atəş səsini eşidib bura tələsmişdi. Bu döyüş də 

baş döyüşə çevrildi.  

Pristonda da düşmən tezliklə qaçmağa üz qoydu və döyüş başa çatdı. 

Kornvallis yenə də məəttəl qalmışdı ki, ovu necə də bir daha onun əlindən qaça 

bilmişdir. Üç həftə ərzində Vaşinqton azadlıq üçün möcüzəli bir iş görmüşdü. 

Prussiya kralı Böyük Fridrix əldə edilənləri hərb tarixində ən parlaq nailiyyət 

adlandırmışdı.  

Cəsarət və düha bir andaca ümidsizliyi ümidə çevirdi. Amerikalılar 

ordularının bu qəfil zəfərini xeyli vaxt unutmadılar. Trentonda və Prinstonda 

gözlənilməyən və qəfil hücumlər əsgərlərin gözündə müharibənin bütün cəhətlərini 

dəyişdirdi. Əslində Trenton və Prinston vuruşlarının özlüyündə elə bir nəticəsi 

olmadı. Lakin bu vuruşlar müharibəni bütün mənalarda eksperimentlər 

səhnəsindən xeyli uzağa apardı. Müharibə hələ dörd il də davam edəcəkdi, lakin 

ölkənin ingilis ağalığından xilas edilməsinin ilk işartıları görünməyə başladı və bu 

vaxt soyuq qış iqlimi də amerikalıların baş komandanı Vaşinqtonun müttəfiqi 

olduğunu göstərmişdi.  

                           

                               

                        Napoleon 

 

Napoleonun sərkərdəlik dühasına hətta onun düşmənləri də şübhə etmirdilər. 

Onun Austerlits, İena, Vaqram qələbələri hərb tarixini bəzəyir. Lakin Napoleon 

böyük qələbələri müqabilində həm də ağır məğlubiyyətlərlə üzləşmişdir. Təbiətin 

də onunla acı zarafatı dahi sərkərdənin məğlubiyyətlərinə yol açmışdı. Bəzən isə o, 

fövqəl qabiliyyətinə güvənərək, düşmənin imkanlarını əyri güzgüdə görməklə 

səhvə yol verir, buun xoşa gəlməyən nəticələri ilə qarşılaşmalı olurdu.  

Napoleonun Rusiyaya müdaxiləsi də imperatorun böyük illüziyalara 

qapılmasına baxmayaraq, ona elə bir uğur vəd etmirdi. Rusiyanın Böyük Britaniya 

barədəki siyasətinə hiddətləndiyindən o, bu addımı atmışdı. Bu vaxt elə bil ki, 

səhrada azmış adam kimi  ilğım onu öz arxasınca aparırdı. 1812-ci il mayın üçüncü 

ongünlüündə qoşunlarını iki istiqamətdə Neman çayından keçirib, Rusiya ərazisinə 

qədəm basdı. Çar I Aleksandr bu vaxt yaxınlıqdakı Vilnyusda idi və bu xəbəri 

eşitdikdə, döyüşə girmədən geri çəkilmək əmrini verdi. Napoleona isə bildirmək 

istəyirdi ki, əgər müqəddəs Rusiya torpağını tərk etsə, hələ də onunla sülh 

müqaviləsi bağlamaq imkanı qalır.  

Napoleon bu vaxt Moskvadan 900 km aralı idi və Vilnyusa daxil olanda 

ümid edirdi ki, polyaklar və litvalılar onu xilaskar kimi qarşılayacaqlar. Bunun 

əksinə o, fransız əsgərlərinin qarətçiliyindən qəzəblənən bir əhalini gördü. Yürüş 

səhnəsi davam edən leysan yağış altında olmaqla, ona iki həftə vaxt lazım gəldi  ki, 

ordusunu yenidən təşkil etsin. Bu vaxt Napoleona digər ordulardan da gözləmədiyi 
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xəbərlər gəldi. Bütün cəbhə boyu düşmən döyüşə girmədən sürüşüb, aradan 

çıxmağını davam etdirirdi. Napoleon qəzəbini qardaşı Jozefin üstünə tökdü, onu 

səriştəsizlikdə günahlandırıb, komandanlıqdan azad etdi. Rusların baş komandanı 

Barklay de Tolliyə o, Vitebskdə sığınacaq tapana qədər qalib gələ bilməmişdi. 

Barklay isə artıq oradan da Smolenskə yollanmışdı. Generalları imperatoru 

inandırmağa çalışdılar ki, qışı Vitebskdə keçirsin. Əvəzində o, cavab verdi ki, 

istənilən ləngimə Rusiyaya vaxt qazandıracaqdır, onlar ənənəvi qoşunlarını 

qaldırıb, məşq etdirməklə müharibəyə hazırlayacaqlar. Beləliklə, fərarilərin və 

taqətdən düşmə nəticəsində ölənlərin sayının xeyli çoxalmasına baxmayaraq, 

rusların müqaviməti ilə üzləşməyən fransızlar irəliləyirdilər. 16 avqustda fransız 

qüvvələri Smolensk qarşısına gəlib çıxdılar, burada ruslar müdafiəni gücləndirmiş 

və qarnizona əlavə kömək vermişdilər. Gedən qanlı döyüşdə 10 min fransızın və 

daha çox sayda rus əsgərinin itkisinə baxmaaraq, ruslar geri çəkilməyi və alov 

bürümüş şəhəri tərk etməyi qərara aldılar. Bu onlara daha çox itki verməkdən 

qaçmaq imkanı verdi.  

Bu vaxt rus ordusuna general M.İ.Kutuzov baş komandan təyin edildi, ordu 

onun başçılığı altında sistemli şəkildə geri çəkilirdi. Napoleon isə qışı işğal etdiyi 

şəhərdə keçirməyə şirniklənirdi. Lakin ordudakı rəngarəng elementlər arasında, axı 

onun 600 minlik ordusunun yalnız 200 mini fransızlardan, qalanı isə bütün 

Avropadan göndərilmiş qoşunlardan ibarət idi. Mübahisələrin, ordudan qopub 

ayrılma cəhdinin güclənməsi ehtimalı da böyük idi. Fransızlar Moskvaya doğru 

irəliləməyi qərara aldılar. Kazak patrullarının qarətlərindən əziyyət çəkən fransız 

ordusu üçün Borodinoda çox gözlədiyi bir hadisə baş verdi. Rus ordusu döyüş 

keçirmək üçün mövqe seçməkdən ötrü dayanmışdı. Bu Moskvanın 125 

kilometrliyində idi, həmin ərazidə həlledici döyüş baş tutmalı id. Fransızlar 

sentyabrın 7-də ilk hücumlarına başladlar. Hər iki ordu qəzəblə vuruşurdu, hər iki 

tərəfdən çox sayda fərdi igidlik nümunələri göstərilirdi. Axşam düşəndə ağır 

itkilərə baxmaaraq, heç bir tərəf həlledici üstünlüyə malik deyildi. Rusiya ordusu 

yaxşı qaydada geri çəkilməyə qadir idi. Kutuzov itkilərin çoxalmaması üçün 

taqətdən salma qaydasındakı müharibə aparmaq taktikasından istifadə etməyə əl 

atdı və bu onun strateji qələbəsi idi. Ruslar Napelonu strateji qaydada aldatmaqla 

geri çəkilməyi qərara aldılar. Belə plan hələ 1810-cu ildən hazırlanmışdı. Sonrakı 

günü o, döyüşdən imtina etdi, senrtyabrın 13-də isə Moskvanın evakuasiyası 

barədə göstəriş verdi. Yarısı boş qalan şəhərə daxil olan Napoleon Kremldə 

məskunlaşdı. Gecə alov Rusiyanın müqəddəs şəhərini bürümüşdü, taxtadan 

tikilmiş evlər yanğın nəticəsində viran qaldı. Yalnız 340 daşdan tikilmiş kilsə 

binası salamat qalmışdı. Yanğın Böyük Orduya ağır mənəvi yara vurdu və ordu 

ondan sağala bilmədi. Rus ordusu isə öz qüvvəsini qoruyub saxlaya bilmişdi.  

Napoleon bir neçə sülh təklifləri etdi, bir aydan artıq onlara cavab 

gözləyirdi. Çar isə bu təkliflərə heç cavab da vermirdi. O, özünü təkcə doğma 

ölkəsinin deyil, bütün Avropanın və onun sivilizasiyasının müdafiəçisi rolunda 

görürdü. Şərait pusların xeyrinə işləyirdi. Napoleon öz ordusunu yenidən qurdu, 

lakin vuruşmaq üçün qarşıda heç kəs yox idi. Bircə çxış yolu qalırdı ki, bu da 

şərəfsiz qaydada geri çəkilmək idi və Napoleon geri çəkilməyə başladı. Ruslar 
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Kaluqada ehtiyata malik idilər, bura Moskvadan 145 km aralıda, cənub-şərqdə idi. 

19 oktyabrda Napoleonun Böyük Ordusu Moskvanı tərk etdi, onun vur-tut iyirmi 

günlük üçün ehtiyatı var idi. Napoleon Kaluqanı mühasirəyə almaqdan vaz keçdi 

və geri çəkilmək əmrini verdi. Fransızlar həm də iqlimə görə məğlub oldular. Pus 

qışı qəflətən başladı.Ruslara artıq şaxta da kömək etməyə başladı, “General Qış” 

öz işini görürdü. Bu vaxt fransızların Rusiya fəlakəti baş verdi.  

Kutuzov fransız ordusu ilə paralel qaydada qərbə tərəf irəliləyirdi. Ruslar 

hücum edir, kazak süvariləri gözlənilmədən flanqlara və aryerqarda zərbə vurur, 

onları ağır itkilərə məruz qoyurdular. Bu vaxt Napoleon Parisdən müxtəlif dövlət 

çevrilişi cəhdləri barədə xəbərlər alırdı. Tezliklə qar yağmağa başladı və soyuq 

fransızları məcbur edirdi ki, adekvat olmayan qaydada özlərini qorusunlar. Ölən 

fransızlar elə qarın altında da qalırdılar. Viktor Hüqonun sözləri ilə deyilsə, “təbiət 

ölən əsgərləri ağ kəfənə bürüyürdü”. Yıxılanlar bir də qalxa bilmirdi, adamlar 

soyuqdan donurdular, sursat yoxa çıxmışdı, acından ölməmək üçün yük atlarını 

kəsib yeyirdilr. Ordu 13 noyabrda Smolenskə çatanda taqətdən düşmüş adamların 

sayı 50 minə bərabər idi. Vəd edilən ərzaq da gəlib çıxmadı, ordu həm də əhali və 

kazaklar tərəfindən qarət edilirdi. Belə bir şayiə gəzirdi ki, Kutuzov çox 

yaxındadır. Buz cəhənnəmində fransızlar üç gün ərzində Kutuzovun gəlib 

çıxmasını gözləməklə sınağa çəkildilər. Napoleon digər şəhərə – Orşaya geri 

çəkilməyi əmr etdi.  

Növbəti maneə Berezina çayı idi. Fransızlar noyabrın 25-də bura gəlib 

çıxanda məlum oldu ki, mövcud olan bircə körpü də uçurdulmuşdur ki, geri 

çəkilənlərin yolu kəsilsin. Napoleon öz ordusunun əlavə zərbəni qəbul etməsinə 

imkan vermədi, qayıqlardan düzəldilən iki ponton körpüsü tikdirdi. Bu körpülər iki 

gün ərzində buzlu suyun içində inşa edildi. Adamlar və artilleriya çayı keçməyə 

başladı, çünki qaçan ordu yaxşı biirdi ki, ruslar heç də uzaqda deyil. Adamların 

çoxu suya yıxılır, rusların artilleriya atəşindən detsimasiyaya (onda birinin 

öldürülməsinə) məruz qalırdı, panikaya düşən əsgərlər tələsik özlərini sahilə 

atırdılar.  

Bədbəxtlikdən, 1812-ci ilin qışı ən sərt qış idi, ona qarşı  farnsızların heç bir 

qorunmaq vasitəsi yox idi. Napoleon yürüşə başlayarkən yəqin ki, belə vəziyyəti 

nəzərə almamışdı. Napoleonun Rusiya yürüşü əslində həmin ölkənin ərazi 

ölçülərinə və xalqın müqavimt potensialına əhəmiyyət verilməməsi üzərində 

qurulmuşdu. Ona görə də ona döyüşdəki məğlubiyyətdən betər olan bir fəlakətə 

düşmək, Böyük Ordunun əsasən məhv olmasını görmək qismət oldu.. 95 min sağ 

qalan əsgər Myuratın başçılığı altında Neman çayını bu vaxt əks istiqamətdə keçdi. 

Napoleon isə dövlət çevrilişinin baş verəcəyi qorxusundan özünü Parisə yetirmişdi. 

Napoleonun parlaq qələbələri artıq arxada qalmışdı, Rusiya yürüşü ona əlavə 

şərəf gətirməkdən çox uzaq idi, əslində isə onun sərkərdəlik qabiliyyəti barədə 

şübhələrin artmasına səbəb olmuşdu. 1812-ci il fransız-rus müharibəsinin başlıca 

səbəbi çarın İngiltərəyə qarşı blokadanı dəstəkləməkdən imtina etməsi idi, çünki 

belə hərəkət Tilzit və Erfrut müqavilələrinə zidd idi. Açıq elan edilməsə də, 

Napoleon siyasətinin əsas məqsədi Fransa başda olmaqla Avropanı bir geniş 

dövlətlər federasiyasında birləşdirmək idi. Üstəlik, o, hesab edirdi ki, Britaniyanın 



207 

 

blokadasının genişləndirilməsi onun qüdrətinin bir növ nümayişi olacaqdır və 

bundan hansısa bir kənarlaşma və buna müqavimət göstərmək eyni qaydada zəiflik 

nişanəsi hesab ediləcəkdir. Çar isə blokadadan geri çəkilməyində özünün bərabər 

qaydada olan səbəblərinə malik idi, çünki onun bu hərəkəti Rusiyanın 

iqtisadiyyatına və kommersiyasına xidmət edirdi. Həm də o, Polşanın Böyük 

Hersoquna olan fransız təsirini zəiflətməyə cəhd edirdi, polyak hökmdarlarına öz 

suzerenliyini təklif edirdi, onlar isə bütün ümidlərini öz ölkələrinin yenidən 

birləşməsinə bağlayırdılar. Digər xarici siyasət məsələlərinin də buna əlavə 

olunması nəzərə alındıqda, çar üçün bunlar heç də az əhəmiyyət daşımırdı.  

Napoleon hansı səbəblərin təsiri altında olsa da, Rusiya müdaxiləsini öz 

hiddətinə və qəzəbinə tabe etməsi, heç də onun kimi müdrik sərkərdənin və dövlət 

xadiminin geniş dühasına uyğun gəlmirdi.  

Təbiət çox vaxt özünəməxsus olan hadisələri ilə qızışmış başları 

sakitləşdirməyə çalışır, döyüşü başlamağın asan, qurtarmağın çətin olduğunu yada 

salır, başqalarının torpaqlarını işğal iştahı ilə yananları xəbərdar etmək istəyir. 

Təbiət, məğlubiyyət anının işartıları hələ üfüqdə görünməyəndə onun zəhərli 

qədəhini içməli olanlara özünün ehtiyatlı olmaq barədəki siqnallarını verir. Təəssüf 

ki, bəzən hətta dahi sərkərdələr belə, bütün problemlərdən, oyunlardan baş 

çıxardıqları halda, təbiətin vəzir qambitini anlaya bilmirlər və ya bunu 

ümumiyyətlə qulaqardına vurmaqla öz faciələrinin qaçılmaz qaydada baş 

verməsinə yol açırlar. Hətta Napoleonun sərkərdəlik dühası sərt rus qışı qarşısında 

aciz qalmışdı. Təbiət qaliblərə birbaşa zəfər bəxş etməsə də, bu nəticə etibarilə 

insan ağlının və fərasətinin bəhrəsi kimi meydana çıxır, ən azı son anda onun 

mümkünlüyü üçün hansısa bir şərait yaradır.  

Napoleonun digər və sonuncu məğlubiyyəti 1815-ci ilin iyüunun 18-də 

Vaterlooda baş verdi. İyunun 17-si axşamı güclü tufanda taqətdən düşdükdən sonra 

Napoleon və Vellinqton Belçikadakı Brüssel yaxınlıtğında olan Vaterloo kəndində 

qarşılaşdılar. Britaniya ordusu Mon-Sen-Jan təpəsində, fransızlar isə düzənlikdə 

mövqe tutmuşdular. Prussiya generalı Blyuxer öz qüvvələrini xeyli artırmaqla, 

mümkün olan qədər tezliklə Vellinqtona qoşulmalı idi. Napoleon general Qruşini 

30 minlik ordu ilə prussiyalıları izləməyə göndərmişdi ki, onların ingilislərlə 

birləşməsinə imkan verməsin.  

İyunun 18-də Neyin başçılıq etdiyi fransızlar şotland və ingilis qoşunlarına 

qarşı hücuma başladı. Günortaya qədər hücum davam etdi, lakin hər iki tərəfdən 

ağır itkilər verilməklə, onlar geri oturtduruldular. Qruşidən isə heç bir xəbər yox 

idi, Vavra doğru irəliləməkdə davam edirdi, güman edirdi ki, Blyuxerin qoşunları 

hələ də şəhərdədir. Lakin günorta ora gəlib çıxanda heç kəsi tapmadı. Onsuz da, nə 

olursa-olsun, artıq gec idi.  

Napoleon öz qvardiyasını işə saldı, lakin bunun da köməyi olmadı. Blyuxer 

Vellinqtonun gözlədiyindən bir qədər sonra gəlib çıxdı. Lakiin çox vaxtında 

gəlmişdi. Fransız ordusu məğlub oldu. Napoleona qaçmaqdan başqa heç nə 

qalmamşdı. Dəmir hersoq – Vellinqton lakonik qaydada demişdi: «Napaleon 

mərhəmət çevrilişini qəbul etdi! İndi təkcə onu tutmaq qalır!». 22 iyunda isə 

Napaleon ikinci dəfə imperator taxt-tacından əl çəkdi.  
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Yenə də təbiət Napoleonla istehzalı oyununu oynadı. Tufan və güclü yağış 

onun işlərini pozmuşdu, topları atlarla dartmaq xeyli çətinləşmişdi, süvarilər də 

yaxşı hərəkət edə bilmirdilər. Torpaq yağış nəticəsində palçığa döndüyünə görə, 

fransızlar döyüşü 18 iyunda bir saat gec başlamağa məcbur olmuşdu. Avropanı öz 

sərkərdəlik məharəti ilə lərzəyə salan Napoleon təbiət qarşısında gücsüz olduğuna 

bir daha inanmalı idi. Ancaq görünür, Rusiya yürüşündən o, ibrət dərsi 

götürməmişdi.  

Vaterloo məğlubiyyəti onun şəxsi faciəsinə də yol açdı. İkinci dəfyə 

sürgünə, bu dəfə gözdən, könüldən uzaq Müqəddəs Yelena adasına yollandı. 

Burada o, altı il ərzində qüssə və xəstəliklərlə muşayiət olunan izqoy həyatı 

yaşamağa məcbur oldu və 1821-ci ildə orada da öldü. Şatobrian demişkən, 

dünyadakı «ən böyük nəfəs» birdəfəlik susdu. 

 

       Sovet ordusunun alman qoşunları üzərində qələbəsi 

 

Alman füreri Hitler də dünya ağalığı iddiasında olmaqla, Avropanın bir çox 

ölkələrini işğal edib, digərləri ilə müttəfiqlik edib, Britaniyanı və gələcəkdə digər 

hücuma məruz qoyacaqlarını diz çökdürmək üçün əlavə resurslara yiyələnmək 

məqsədi ilə SSRİ-yə qarşı «Barbarossa» adlanan hücum planı hazırladı və geniş 

müdaxilə 1941-ci ilin 22 iyununlda baş verdi. 3 milyon nəfərlik ordu 3 min km 

məsafədəki uzunluqda olan cəbhə boyu ilə irəliləyirdi. Müharibə, onun planına 

görə, «ildırım sürətli» olmalı idi, ona görə də «blits kriq» adlanırdı. Müharibə bir 

ay tez başlamalı idi. Lakin digər muharibə teatrlarındakı vəziyyətə görə oradan 

orduların çıxarılması ləngidiyindən hücum bir qədər təxirə salındı. İlk günlər 

almanlar üçün olduqca uğurlu, sovet qoşunları üçün isə fəlakətli oldu. Sovet ordusu 

ağır itkilər verir, yüz minlərlə əsgər əsir götürülürdü. Minlərlə təyyarə ilk günlərdə 

uçuş meydaqçalarında hava bombardmanı ilə məhv edilmişdi. Qısa müddət, başqa 

sözlə, beş ay ərzində SSRİ Avropadakı öz ərazisinin xeyli hissəsini itirmişdi. 

Alman qoşunları Moskvaya yaxınlaşmışdı. 

Düşmən müharibəyə qədər olan dövrdə SSRİ əhalisinin 40 faizinin yaşadığı 

ərazini tutmuşdu, çuqunun 70 faizinin, poladın – 60, dəmir yolu avadanlığının – 

40, şəkərin – 85, taxılın 40 faizinin istehsal edildiyi torpaqlar düşmən tapdağı 

altında idi. Hitler tezliklə Moskvanı işğal etməyi nəzərdə tuturdu. Lakin Moskva 

ətrafında gedən qızğın döyüşlər bu planı bütünlüklə pozdu. Dekabrın 6-da uzun 

sürən müdafiə döyüşlərindən sonra Moskva altında sovet qoşunları hücuma keçdi. 

Sentyabrın sonu, oktyarbın əvvəlində Hitler komandanlığının Moskvanı tutmaq 

barədəki başladığı «Tayfun» əməliyyatı məğlubiyyətlə nəticələndi. Alman natsist 

ordusunun Moskva ətrafındakı bu uğursuzluğu İkinci Dünya müharibəsinin ötən 

dövrü ərzində onun ilk böyük məğlubiyyəti idi. Lakin qış hücumunun uğuruna 

baxmayaraq, muharibəydə SSRİ-nin vəziyyəti ağır olaraq qalırdı.  

Rus qışı da düşmənə qarşı öz sərtliyini göstərirdi. Oktyarbda yağan yağışlar 

yolları keçilməz etmişdi, topların və texnikanın hərəkəti çətinləşmişdi, 

ümumiyyətlə, şaxtadan mürəkkəb alman  texnikası və silahları sıradan çıxırdı. 

Alman əsgərləri isti qış geyiminə malik olmadıqlarından soyuqdan, şaxtadan çox 
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əziyyət çəkirdilər, əslində Napoleon ordusunun aqibətini təkrar edirdilər. 

Yaponiyanın hücum etməməsinə əminlik yarandıqdan sonra Sibir diviziyaları 

hesabına Sovet ordusu isə xeyli güclənmişdi.  

Erkən səmərəli uğurlardan sonra almanların hücumu sovet qoşunlarının 

güclü müqaviməti ilə, həm də ağır qar yağmasına və Arktika hərarəti ilə muqayisə 

edilə bilən soyuğa, şaxtaya görə dayandırıldı. Çünki onlar bütünlüklə belə qış 

şəraitində vuruşmağa hazırlaşmamışdılar. ABŞ prezdenti F.D.Ruzveltin göstərişi 

ilə əsas yun istehsalçıları olan Avstraiiyadan və Yeni Zelandiyadan yun satın 

alındığından, almanlar dünya bazarında bu əmtəəni tapa bilmirdilər. Alman əsgər 

və zabitlərinin yüngül, nazik, yay geyimini andıran hərbi forması əslində onları rus 

şaxtasının və buzlu küləyinin qarşısında müdafiəsiz qoymuşdu. Hitler Napoleonün 

130 il əvvəlki acı təcrübəsindən nəticə çıxarmamışdı, heç öz generalları ilə onun 

Rusiya yürüşünü müzakirə də etməmişdi. Hitler öz kumiri saydığı “dəmir” kansler 

Otto fon Bismarkın Rusiyaya müdaxilənin bataqlıq kimi təhlükəli olduğu barədəki 

ciddi xəbərdarlığına da məhəl qoymamışdı. Tarixi nümunəyə və dahiyanə 

məsləhətə əhəmiyyət verməmək bir qayda olaraq ağır nəticələrə gətirib çıxarır. 

1942-ci ilin sonu və 1943-cü ilin başlanğıcının qışında, Stalinqrad 

döyüşündə də almanlar həm olduqca ağır iqlimlə və həm də aclıqla üzləşməli 

oldular. German Gerinqin aviasiya ilə ordunu ərzaqla təmin edəcəyi barədəki vədi 

əsasən boş söz olaraq qaldı. Belə bir vəziyyətdə alman əsgərləri çarəsiz hala 

salınmışdı. Ona görə də 1943-cə il fevralın 2-də almanlar böyük itki verməklə 

Stalinqrad cəbhəsində təslim oldular və bu Böyük Vətən müharibəsində dönüş 

nöqtəsi xarakterini daşıdı. Alman ordusu  Napoleon ordusunun başına gələn 

bədbəxtliyi təkrarən yaşamalı oldu. Əgər almanlar öz iki məğlubiyyətini, Moskva 

altındakı və Stalinqraddakı ağır uğursuzluqlarını sərt rus qışının adına yazırdılarsa, 

qeyd etdiyimiz kimi, hər iki döyüşdə bu faktorun mühüm iştirakını heç də danmaq 

olmaz, Sovet ordusu 1943-cü ilin iyununda Kursk yaxınlığındakı məşhur 

Proxorovka tank döyüşündə qalib gəldikdən sonra, xırda istisnalar nəzərə alınmasa, 

daim hücumda oldu. Sovet qoşunları Berlini tutduqdan sonra 8 may 1945-ci ildə 

alman komandanlığı Müttəfiqlər qarşısında qeyd-şərtsiz təslim aktını imzaladı. 

Hitlerin dünyaya ağalıq etmək iddiası, öz ölkəsinin, alman torpaqlarının işğalı ilə 

nəticələndi və bu ağır məğlubiyyət məğrur xalqı xeyli alçaltdı və dörd onillikdən 

çox bir müddətdə Almaniya parçalanmış şəkildə qaldı. Müharibə həm də qısa 

müddətə də olsa Almaniyaya aclıq və viranəlik toxumu səpdi. 

 

5.Təbiət ambitsiyaları ram edir 

 

Tarix çox sayda belə sadalanan faktlarla doludur. Təbəti heç kəs öz 

qüdrətinə tabe edə bilmir, əksinə, təbiət ən qüdrətli olanları da sarsılmaz hökmünə 

təslim olmağa məcbur edir.  Özünə dünya şöhrəti qazanmaq istəyənlər də bəzən 

təbiətin adi bir çətinliyindən sarsılır, hətta onun girovuna çevrilmək təsadüfündən 

qaça bilmirlər. İnsanlar gəlib gedir, təbiət isə özünün əsasən təslim olmayan 

mövcudluğunda qalmaqda, öz qanunları ilə idarə olunmaqda davam edir. Onun 

özünüidarə mexanizmindən isnanlar öyrənsəydilər, heç şübhəsiz, daha çox şeyə 
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nail ola bilərdilər. Axı təbiəti dərk etmək çətin olduğu kimi, ondan öyrənmək də o 

qədər asan məsələ deyildir. Təbiət dünyanın sifətini dəyişdirməyə qadirdir, bunu 

çox sayda misallar bütünlüklə təsdiq edir. 

 

 

 

 

 

Obamanın parlaq qələbəsi 

 

Noyabrın 6-da ABŞ-da keçirilən prezident seçkiləri Barak Obamanın bu ağır 

döyüşdəki parlaq qələbəsi ilə nəticələndi. O, ikinci müddətə Birləşmiş Ştatların 

prezidenti  seçildi. Seçki, amerikanların öz ölkəsinin taleyinə heç də biganə 

qalmadığını bir daha sübut etdi. Avropada Obamaya rəğbət bəsləyənlərin hamısı 

bu mühüm hadisə ərəfəsində elə bil ki, amerikanlara çevrilmişdilər. Ölkə tarixində 

«quzğun» prezident kimi tanınan Corc U.Buşun ardıcılı olan respublikaçı Mitt 

Romni bütün canfəşanlığına baxmayaraq, xalqın əksəriyyətini özünün təxəyyül 

vədlərinə inandıra bilmədi. Amerikanların coxluğu öz iradəsi ilə son dörd ilin 

obyektiv çətinliklərinə və bundan əvvəl başlamış böhranın dağıdıcı qüvvəsinin 

xeyli davam edən tüğyanına baxmayaraq, Obamaya ölkəyə liderliyini davam 

etdirməyə imkan verdi. Axı bu dövrdə onun uğurları da az olmamışdır, ən başlıcası 

o, Birləşmiş Ştatların dünyada jandarm rolu oynaması barədəki relikt ideyanın 

ömür sürməsinə ağır zərbə vurmuşdur.  

Obama İraqda müharibəni dayandırmış, Əfqanıstandan amerikan ordusunun 

geri qaytarılmasını planlaşdırmış, «Əl-Qaida» lideri Üsamə ben Ladenin fiziki 

olaraq sıradan çıxarılmasına nail olmuşdur. 

Prezident Obama sələfindən fərqli olaraq təcavüz sindromundan uzaqdır, 

prolemlərin diplomatik yolla həll edilməsinə üstünlük verir. Böyük təhlükə hesab 

edilən İranın nüvə proqramının qorxulu fazasının qarşısının alınmasında da həmin 

metoda xilaf çıxmaq istəmir. «Ərəb baharı» dövrlərində də o, diktatorların deyil, 

onlara qarşı qalxan xalqların tərəfində oldu və bu, həmin inqilablara uğur 

qazandırdı.  

Daxili siyasətdə kəskin tənqidlərə məruz qalmasına baxmayaraq, Obama 

prinsipial mövqeyindən uzaqlaşmadı. Böhranın daha ağır nəticələrindən qaçmaq, 

onu tamamilə aradan qaldırmaq üçün xeyli cəsarətli addımlar atdı. Dövlətin böyük 

məbləğdəki maddi köməyilə Birləşmiş Ştatların avtomobil sənayesi iflasdan xilas 

edildi, beləliklə, ölkə iqtisadiyyatının dayaqlarının sarsılmasına əslində yol 

verilmədi. 

Demokrat Franklin Delano Ruzvelt 1933-cü ildə prezident kimi fəaliyyətə 

başlayanda ölkəsini «Böyük Depressiyanın» məhvedici bəlasından xilas etmək 

üçün titanlara məxsus işlər gördü. Onun başçılığı altında Birləşmiş Ştatlar 

dünyanın ən qüdrətli iqtisadi və hərbi dövlətinə çevrildi. 2008-ci ildə də ABŞ 

«Böyük Depressiyadan» sonra ən ağır böhranla üzləşdi. Həmin vaxt Obamanın 

prezident seçilməsi və 2009-cu ilin əvvəlində bu vəzifənin icrasına başlaması 



211 

 

böhranın dərinləşməsinin qarşısını almaqla yanaşı, dirçəliş dövrünün bünövrəsini 

qoydu. XXI əsrin ilk demokrat prezidenti də ölkəni yaxınlaşan ağır fəlakətdən 

qorudu.  

Obama respublikaçı konqressmenlərin böyük müqavimətinə baxmayaraq, 

olduqca mühüm sosial islahata imza atdı, tibbi sığorta barədə qanunun qəbul 

edilməsinə nail oldu. Bu, əlavə 46 milyon adamın pulsuz müalicə olunmasına 

şərait yaradacaqdır.  

   Barak Obamanın hələ senator olarkən yazdığı «Ümidin cəsarəti» kitabını 

ingiliscədən tərcümə edərkən, onun geniş intellektinə və yazısındakı təbii 

səmimiyyətə yəqinlik tapmışdım. Prezident kürsüsünü tutması onun digər müsbət 

keyfiyyətlərini üzə çıxardı. Dünyanın yeganə fövqəl dövlətinə rəhbərlik edən 

şəxsdən böyük ağıl və yenilməz iradə tələb olunur. Obamanın şəxsiyyətində bu 

xüsusiyyətlər öz əksini tamamilə tapır.  

   ABŞ-ın gələcəyi həm də bütün dünyanın sabahına öz təsirini 

göstərəcəkdir. Ona görə də amerikan xalqı acı keçmişə qayıtmaq istəmədiyindən, 

gələcəyin adamı kimi gördüyü Obamaya üstünlük verdi. Böyük sınaqlar anında 

liderin kimliyi  olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir və bunu nəzərə almamaq elə 

bir səhv olardı ki, Fuşe demişkən , bu cinayətdən betər olardı.Praqmatizmi ilə 

seçilən bir xalq öz məsuliyyətini yaxşı dərk etdiyindən düzgün qərarını verdi.   

   Onun yenidən prezident seçilməsi böyük ümidlər doğurur. Güman edirik 

ki, Obamanın dünya siyasətində ədalətli hərəkət etməsi onun nüfuzunu daha da 

artıracaqdır, bundan yəqin ki, Dağlıq Qarabağ probleminin müsbət həllinə də bir 

umulan pay düşəcəkdir. Qoy qarşıdakı illər onun üçün daha böyük uğurlarla 

müşayiət olunsun, köhnə yeni prezidentə bəslənən arzular gerçəklikdə öz ifadəsini 

tapsın. 

 

08.11.12 525-ci qəzet 

 


