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İspaniya – düşüncələr və unudulmaz xatirələr 

 

 

«Bütün böyük səyahətçilər kimi, mən 
xatırladığımdan çox şeyi görmüşəm və 
gördüklərimdən çox şeyi xatırlayıram».  

                             Bencamin Dizraeli, Böyük Britaniyanın 1868–1874-cü illərdəki 
baş naziri   

 

İspaniya – Avropanın qərbində yerləşən, bu qitəyə bütünlüklə aid olan ölkə 
olsa da, onun digər ərazilərindən xeyli dərəcədə fərqlənir. Bu fərq onun əhalisinin 
xüsusiyyətlərində, təbii relyefində, mədəniyyətində, xüsusən musiqisində və təsviri 
sənətində, ispanların vətənpərvərliyində aydın surətdə nəzərə çarpır. Qitənin digər 
ölkələrinə ciddi surətdə oxşarlığın olmamasına görə İspaniya, elə bil ki, qeyri-
Avropa ölkəsidir. Onun bir sıra cəhətlərə görə unikallığı bu ölkənin özünə, 
tarixinə, bugünkü həyatına marağı xeyli artırır və İspaniya, ərazisinə turist axınına 
görə rekord səviyyədə olmaqda qalır. Həqiqətən də, bu ölkə ilə tanışlıq, onun 
yaratdığı nəcib təəssürat adama həzz verməklə, uzun muddət unudulmur. Gözəl bir 
canlını və mənzərəni gördükdən sonra o, yaddaşa həkk olunur, yəqin ki, bu da 
istənilən gözəlliyin sirrlərindən biridir. Uzun zaman məsafəsindən sonra da bu 
təəssürat uşaqlığın sevimli xatirəsi kimi canlanmağa, adamı düşüncələrə dalmağa 
vadar edir.  

İspaniyanın məlahəti isə gözəlliyi də ötüb keçir, ona görə də onu unutmaq 
mümkün olmur. Bu qəribə, bir qədər də müəmmalı tarixə malik olan ölkəyə 
səfərdə keçirdiyim xoş təəssüratlar xeyli vaxt keçdikdən sonra da onları 
xatırlamağa, başqaları ilə bölüşməyə məcbur etdi. Yəqin ki, bu ölkəyə, azacıq da 
olsa maraq göstərən oxucu bu səthi qeydlərdən və düşüncələrdən nəsə bir şey 
götürəcəkdir. Bu təsəlli müəllifdə də öz yaddaş cədvəlini yenidən vərəqləmək və 
ona həm də ciddi diqqət vermək həvəsi yaratdı.  

 

İspaniyanın təbiəti və əhalisi 
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İspaniya ərazisinə görə Avropa dövlətləri arasında üçüncü ölkədir, Pireney 
yarımadasının əksər hissəsini tutur.  

İspaniya adı bəzi tarixçilərə görə, qədim yunanlardan gəlir, onlar yazılarında 
bu ölkəni «Hispaniya» (Hesperia) – «Axşam ulduzu ölkəsi» adlandırırdılar. Roma 
epoxasından (bizim eradan əvvəl II əsr) başlayaraq, bütün yarımada «Hispaniya» 
(Hispania) adlandı. B.e.ə. VI–V əsrlərdə ölkə burada yaşayan iber tayfasının adı ilə 
həm də İberiya adlanmışdı və bu ad indi də işlədilməkdə qalır.  

Pireney yarımadasında, Avropanın qərbə və cənuba tərəf çıxan hissəsində 
olan İspaniya qitənin qalan hissəsindən ayrılmış kimi görünməsi və müəyyən qədər 
izolyasiya olunması ilə seçilir. Bu ərazi cənubda Afrikaya doğru uzanır, şimalda 
isə onu Pireney dağları və Biskay körfəzi əhatə edir. Bu dağ həm də İspaniyanı 
Fransadan ayırmaqla, təbii sərhəd rolunu oynayır və onun digər Avoropa dövlətləri 
ilə xarici iqtisadi əlaqələrini də mürəkkəbləşdirir. Cənubdakı kiçik Gibraltar 
yarımadası isə 1713-cü ildən Britaniyanın suverenliyi altındadır.  

Avopanın və Afrikanın qovuşduğu bir yer olmaqla, ölkə ərazisinin xeyli 
hissəsinin kənarlarını Aralıq dənizinin və Atlantik okeanının suları yuyur. Bu amil 
ölkənin təbiətinin xüsusiyyətlərinə, əhalisinin etnik tərkibinə və iqtisadiyyatına öz 
təsirini göstərməmiş qalmır. Bu cəhətinə görə İspaniya dəniz marşrutları ilə dörd 
yol üzərindəki körpü rolunu oynayır. Buradan Amerikalara ən qısa su yolu keçir.  

Demək olar ki, bütün İspaniya subtropik zonada yerləşir, lakin onun təbiəti 
xeyli dərəcədə özünəməxsusluğu ilə fərqlənir. Bu, Pireney yarımadasının 
Avropadan Afrika qitəsinə daha yaxın olması ilə əlaqədardır və bu cəhət isə öz 
növbəsində onun təbii şəratinə Avopanın digər vilayətlərindən daha əhəmiyyətli 
təsir göstərir. İspaniyanın cənubunun təbii landşaftı Avropa ilə Afrika arasındakı 
aralıq xüsusiyyəti daşıyır. Qərbdə Portuqaliya sərhədindən, şərqdə Fransa 
sərhədinə qədər Andalusiya və Aralıq dənizi sahili ilə olan səfərimiz bizim bu 
həqiqətə şahid olmağımıza şərait yaratdı.  

İspaniya Avropada İsveçrədən sonra ən uca dağlıq ölkəsi sayılır, yaylalar və 
dağ silsiləsi ölkəsidir. Bütün düzənliklər çayların gətirdiyi lil ilə münbitləşir, ona 
görə də burada torpaq məhsuldardır.  

Ölkənin rəngarəng relyefi ta qədimdən onun tarixində mühüm rol 
oynamışdır, dağ silsiləsi isə orta əsr krallıqları üçün təbii bir sərhəd kimi xidmət 
göstərmişdir.  

İqliminə gəldikdə, subtropik vilayətlərin çoxunda isti, quraq yay və yağışlı 
mülayim qış mövcuddur. Atlantik okeanının təsirinə və «quru» Afrika qitəsinin 
yaxınlığına görə ölkə çox müxtəlif iqlimlidir. Səfər boyu biz, aprelin əvvəli 
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omlasına baxmayaraq, gödək qollu nazik köynəklərdə gəzirdik. Yayla ərazisi olan 
Mesetada isə vəziyyət tam fərqlidir.   

Meseta – plato, yayla mənasını verir, həm də «stol» deməkdir. İspan 
dilindəki «mesa» – «stol» sözüdür. Bu söz isə ərəb dilindəki «masa» – «stol» 
ifadəsinin dəyişdirilmiş formasıdır. Meksikada da Şimali və Mərkəzi Mesa 
vardır.  

Meseta sakinlərinin zərb-məsəlində deyilir ki, «Bizdə üç ay soyuqdur, 
doqquz ay isə cəhənnəmdir», başqa sözlə, olduqca soyuq qışı qızmar yay əvəz edir. 
Cənubda isə yağıntının miqdarı çox deyildir. Ölkənin quraqlıq rayonlarını suvarma 
suyu ilə təmin etmək üçün romalılar və ərəblər onun ərazisində bəndlər və su 
anbarları tikmişdilər. Romalıların şəhərləri içməli su ilə təchiz etmək üçün 
tikdikləri akveduklar Seqoviyada və Meridada indiyədək qalır. Meridadakı 
akvedukun – romalıların bu icadının İspaniyaya da fayda verdiyinin şahidi olduq 
və həmin möhtəşəm tikintiyə heyranlıqla tamaşa etdik. Andalusiyada isə iri su 
çarxları ilə suyun xeyli yüksəklikdə olan şlyuza aşağıdan götürməklə çatdırıldığını 
gördük. Ərəblərdən qalan bu irs bu gün də bitkilərə fayda verməkdə davam edir. 

Sərt iqlim kontrastı və relyefin mürəkkəbliyi torpaq tiplərinin geniş 
müxtəlifliyinə səbəb olmuşdur. Aşağı düzənliklərdəki və çay vadilərindəki allivual 
torpaqlar çox münbitdir.  

Ölkəyə bitki və heyvan aləminin bolluğu xasdır. Buraya Avropa və Afrika 
qitələrinin flora və faunasının nümayəndələri nüfuz etmişdir. Ona görə də İspaniya 
florasına hər iki qitənin elementləri daxildir. Andalusiyada tarla ətrafındakı üç metr 
hündürlüyündə kaktus ailəsindən olan yaşıl opuntsi kolundan ibarət olan çəpəri 
gördük. Opuntsinin iri yarpaqları üstündəki şiş tikanlar hansısa bir canlının tarlaya 
girməsinə imkan vermir. Mursiyadan Alikanteyə qayıdarkən ev sahibi olan 
holdinqin  müşayiət missiyasını həyata keçirən işçiləri, Elçe şəhəri yanındakı geniş 
xurma palması bağındakı restoranda bizi nahara qonaq etdilər. Elçe yeganə yerdir 
ki, orada meyvə verən xurma palması bağı vardır.   

Flora barədə İspaniya qitənin ən zəngin ölkəsidir. Burada 8 minə yaxın 
müxtəlif bitki növləri mövcuddur. Dağlar sıx meşələrlə örtülmüşdür. Kastiliyada, 
Eskorialdan şimalda «Həlak olanlar» vadisində biz sıx meşələri gördük. 
«Rütubətli» İspaniyada iri yarpaqlı meşələr çoxdur. «Quru» İspaniyada isə meşələr 
azdır. Burada Aralıq dənizi tipində olan bitkilər üstünlük təşkil edir. Probka 
ağacından xammal tədarükünə görə ölkə Portuqaliyadan sonra ikinci yeri tutur. Bu 
ağaclar, əsasən, cənubda bitir, probkaya isə dünya bazarında tələbat böyükdür.  

İspaniya zəngin heyvan aləminə malikdir. Şimalda, əsasən, Avropa tipli 
fauna mövcuddur, ölkənin quş faunası isə qitədə öz zənginliyi ilə seçilir. Burada 
qırqovulun xüsusi növünə, kürən kəkliyə tez-tez rast gəlmək mümkündür. İspaniya 
qitənin nəhəng «ovetmə» məkanı sayılır. Xoşbəxtlikdən, İspaniyanın bəxti onda 
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gətirmişdir ki, burada Avstriya imperatoru Frants İosif və Böyük Britaniya kralı V 
Corc kimi vəhşiliyi andıran yerli ovçuluq həvəskarları olmamışdır, yoxsa quşların 
və vəhşi heyvanların əsl «genosidinə» həris olan bu adamlartək onlar da öz 
hobbilərini eybəcərcəsinə həyata keçirsəydilər, yəqin ki, bu nadir quşların da kökü 
kəsilərdi. Frants İosif hətta ahıl yaşında da çox sayda maralları öldürməkdən həzz 
alırdı. V Corc isə dostları ilə birlikdə tək bir gün ərzində 1.200 qırqovul ovlamışdı.  

Ölkədə əhalinin sayına gəldikdə İspaniya qitədə altıncı yerdədir (46 milyon 
nəfər). Həm də çoxmillətli olmaqla yanaşı, burada əhalinin 70 faizini ispanlar 
təşkil edir. İspaniya əhalisinin etnik tərkibi cəhətdən bircinsli olmayan bir ölkədir. 
Sayı 6 milyon olan katalanlar tarixi Kataloniya vilayətində yaşayırlar. Basklar isə 1 
milyon nəfərə yaxındır. Onların öz dinləri, ənənələri və qədim mədəniyyətləri 
vardır. İspan və ya kastiliyalıların dili vahid dövlət dilidir. İlk ədəbi abidə olan 
«Sid haqqında nəğmə» epik poeması da XII əsrdə kastil dilində yazılmışdır. 
Ərəblərlə çoxəsrlik ünsiyyət ispan dilində də xeyli iz qoymuşdur.  

Milli məsələnin həllinin mühüm xüsusiyyətlərindən biri muxtar vilayətlərin 
– Kataloniya və Bask ölkəsinin iqtisadi cəhətdən daha yaxşı inkişaf etməsidir.  

İspaniyanın, demək olar ki, bütün əhalisi katolikdir. Katolik kilsəsi bir çox 
əsrlər ərzində ölkədə böyük təsir gücünə malik olmuşdur, lakin həm də daha 
irticaçı rol oynamışdır. İnkvizisiya ölkədə məhz bu dinin sayəsində meydana 
gəlmişdi. Ölkədə indiyədək çoxlu köhnə kilsələr, monastırlar qalır.  

Bir kiçik şəhərdə bizi köhnə monastırda - yenidən qurulmuş oteldə 
yerləşdirdilər. Ağır, çarpaz dəmir vurulmuş qapılar, həyətin daş döşəməsi 
rahiblərin burada yaşadığından xəbər verirdi. Lakin bu köhnə binanın otaqlarında 
müsafirlər üçün hər cür rahatlıq yaradılmışdır, rahiblər bunu görsəydilər, yəqin ki, 
köks ötürərdilər.  

Ölkədə urbanizasiya çox inkişaf etmişdir, şəhərsalma işində xalqın xüsusən 
məharətli olduğu nəzərə çarpır. Varlı şəhərlilərin evlərində, həmçinin müasir 
binalarda böyük daxili həyət – patio vardır. Bizə bir patio göstərdilər, orada 
dibçəklərdəki çoxlu yaşıllıq, gül-çiçək, ortada isə kiçik fəvvarə var idi. Patio siesta 
vaxtı (nahardan sonra istirahət ərzində) evdəki sakinlərin istidən, bürküdən 
qorunduqları nisbətən sərin yerdir və küçədəki istinin şiddəti həqiqətən də orada o 
qədər də hiss olunmur.  

Şəhərlərin çoxluğuna, ölkənin tarixi zənginliyinə və burada istirahət üçün 
yaxşı şəraitin mövcudluğuna, həm də yəqin ki, isti iqlimə görə İspaniyada turizm 
çox inkişaf etmişdir. Buraya il ərzində ölkə əhalisinin sayına bərabər miqdarda (40 
milyondan artıq) turist gəlir. Turizm industriyası şəhərlərin də görünüşünün 
dəyişilməsinə şərait yaradır.  
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Tarixin acı və şirin səhifələri 

 

Avropanın ən qədim ölkələrindən biri olmaqla, İspaniya uzun müddət ən 
qüdrətli dövlətlərdən biri olmuş, XVI əsrdən XIX əsrədək Amerikalarda iri bir 
imperiyanı idarə etmişdir. Braziliya istisna olmaqla, bu gün Latın Amerikası öz 
dilinə görə və mahiyyət etibarilə, həm də mədəniyyətinə görə İspaniyaya 
borcludur.  

Neolit dövrü buraya b.e.ə. 2500 il əvvəl gəlmişdi, xeyli sonra El Alqar 
mədəniyyəti meydana çıxmışdı və əhali Şərqi Aralıq dənizinin digər mərkəzləri ilə 
intensiv ticarət aparırdı. Bu vaxt İspaniya yazılı tarixə malik oldu. Bibliyanın 
yazdığına görə, Tartess krallığı mühüm ticarət mərkəzi idi. Tartesslilər Aralıq 
dənizində üzür, onun Afrika sahillərinə gedib çıxırdılar. Bu xalq yunanlarla və 
finikiyalılarla dostluq edirdi, onlara borc pul verirdi. Finikiyalılar b.e.ə. 1100-cü 
ildən bir qədər əvvəl yarımadada Qadir şəhərinin (müasir Kadis) əsasını 
qoymuşdular. Andalusiyada isə kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmişdilər.  

Sonra onlar Afrikanın şimalındakı qüdrətli Karfagen şəhərinə himayəçilik 
edirdilər. Romalılarla aparılan Üç Puniya müharibəsi isə onun mövcudluğuna son 
qoydu. Romalıların İspaniya şəhərlərini tutması ilə Karfagenin İspaniyadakı ağalığı 
da arxada qaldı.  

B.e.ə. IX və VIII əsrlərdə İspaniyada yunan koloniyaları meydana gəldi. 
Böyük tarixçi Herodotun yazdığına görə, Samosdan olan Komus VII əsrdə 
Tartessə gəlib çatmışdı. Yunanlar Massiliya (Fransanın cənubunda yerləşən müasir 
Marsel) şəhərinin əsasını qoydular.  

İisus Xristin anadan olmasından əvvəlki beş və ya altı əsr ərzində İberiya 
mədəniyyəti, əsasən yarımadanın cənubunda və şərqində isə yüksələn sivilizasiya 
tətbiq edildi. İberiyalılar həm də əcnəbi koloniyaların təsirinə məruz qalırdı.  

İspaniya hələ qədim dövrlərdən müxtəlif xalqları öz içərisində əridib, 
gələcək ispanları yaradan marten sobası rolunu oynamışdı. Çox sayda xalqlar 
onların nəzərini cəlb edən bu əraziyə gəlmiş, onların qidalandırıcı kökləri nəticə 
etibarilə yeni bir sivilizasiyanın yaranmasına şərait yaratmışdı. İspaniya minilliklər 
boyu çox sayda çiçək açan mədəniyyətlərə sığınacaq verən məkana çevrilmişdi; 
onlar, nəbatat aləmi dilində desək, endemik xarakter daşımağa başlamışdılar. Onlar 
epifit bitki növü də deyildilər, öz gövdələrində boy atırdılar.  

Roma işğalından əvvəl İberiya şəhərləri inkişaf etmişdi. Buradakı daş 
heykəllər yunan təsirindən xəbər verirdi. Məşhur «Elçedən olan xanım» heykəl 
büstü b.e.ə. I əsrdə yaradılmışdı, qızılla bəzənmişdi. Onun orajinalı Madriddəki 
milli muzeydə saxlanılır, lakin biz onun kopiyasını çox gözəl Elçe parkında 
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gördük. Qadının sifət cizgiləri çox məlahətlidir, mütənasib alnı, aşağı dikilmiş 
gözləri, incə burnu və nazik dodaqlarının örtdüyü kiçik ağzı və simmetriyaya 
uyğun çənəsi vardır. Gənc qadının başı və boynu daş-qaşlarla bəzək içərisində 
təsvir olunmuşdur. 

B.e.ə. IX əsrdən başlayaraq, Mərkəzi Avropadan olanlar da Pireneyi tədricən 
keçib, yarımadaya daxil olmuşdular. Onlar keltlər idi. Bu xalq çox hallarda yerli 
əhaliyə absorbsiya edilirdi. Bu vaxt Kelt-İberiya adlanan qarışıq xalq əmələ gəldi. 
Yəqin ki, ispanlar elə bir xalqdır ki, onların damarlarında nisbətən daha çox sayda 
xalqların qanı axır.  

İstehkamlanmış təpələrdə tikilən şəhərlərdə «dəyirmi ev mədəniyyəti» 
yarandı, o həm də «Kastro mədəniyyəti» adlanırdı.  

B.e.ə. II əsrdə isə Roma işğalı baş verdi. Ondan bir əsr sonra İspaniyanın 
əksər hissəsində romalılaşma getdi. Bunun həlledici fakatoru Roma vətəndaşlığının 
genişlənməsi idi. Əvvəlcə Roma koloniyalarında yaşayanlar Roma vətəndaşı hesab 
olunurdular. Bizim eranın III əsrində isə imperator Karakallanın ediktinə müvafiq 
olaraq imperiyadakı bütün sakinlər Roma vətəndaşlarına çevrildilər. Latın dili 
təhsil görmüş vətəndaşlar üçün universal dilə çevrildi və tezliklə yerli ispan-Roma 
ədəbiyyatı təşəkkül tapdı.  

Romalıların yaratdıqları abidələr yarımadanın çox hissəsində indiyədək 
qalmışdır. Barselonada və digər bir neçə şəhərdə Roma divarları tapılmışdır. 
Meridada və digər şəhərlərdə o dövrdə tikilmiş körpülər vardır. Seqoviyadakı və 
Meridadakı akveduklar göz oxşayır. Romalıların icadı olan akveduk hər iki şəhəri 
kənardan gətirilmə təzə içməli su ilə təmin edirdi. Biz Meridadakı akveduka 
heyranlıqla tamaşa etdik və qədim romalıları abadlığa, sakinlərə göstərdikləri 
qayğıya görə xoş sözlərlə xatırladıq. Bütün Avropanın geniş yol şəbəkəsi ilə (bu 
gün də qitənin əsas yolları həmin qədim şəbəkəyə əsaslanır) təmin edən romalıların 
nəcib izləri burada da qalmışdır. Roma yolları bütün yarımadanı kəsib keçir. 

Roma təsviri sənət abidələri də yarımadada boldur. Barselona, Merida və 
digər şəhərlər heykəltəraşlıq mərkəzləri idi, portret rəssamlığı da inkişaf etmişdi.  

German tayfaları V əsrin başlanğıcında əraziyə geniş müdaxilə etdilər. 
Ostqotlar Roma imperiyası üçün böyük təhlükə idi. Hər bir səviyyədə Roma 
imperiyasının barbarlaşması gedirdi. 401-ci ildə Alarixin başçılığı altında vestqot 
qoşunu Alp dağlarını aşıb İtaliyaya düşdü və 418-ci ildə Romanı qarət etdi. Digər 
tayfalar – sueblər, alanlar və vandallar 409-cü ildə Pireneyi keçmişdilər. Lakin 
ikiəsrlik qarışıqlıq və pozğunluq dövründən sonra onlar müdaxilələrini 
dayandırdılar. Vandallar cənubda məskunlaşdılar. Andalusiya adı Vandalusiyadan 
əmələ gəlmişdir. Bundan sonra german tayfaları tərəfindən yarımadanın işğalı 
dayandı. Vandallar Kartaxenanı və Sevilyanı işğal etdilər. Vestqotlar İspaniyaya 
gəldikdə, ölkə artıq geniş ölçüdə romanlaşmışdı.  
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İspan-Roma əhalisi VI əsrdə artıq 6 milyon nəfər idi və onlar arian 
məzhəbinə məxsus xristianlar idilər. Digər xristianlardan onların fərqi İisus Xristin 
allahın oğlu olmasını inkar etmələri idi. Vestqot kralının təsiri ilə əhalinin 
əksəriyyəti katolikliyə keçdi.  

VIII əsrdə xristian İspaniyasına müsəlmanlar müdaxilə etdilər və XV əsrdə 
Ferdinand və İzabellanın hökmranlıqlarına qədər İspaniyada qalmaqda davam 
etdilər. Müsəlmanlar vestqot birliyini dağıtdılar. Sonrakı əsrlərdə şimaldakı 
dağlarda bir sıra xristian dövlətləri meydana gəldi. Həm özlərini qorumaq üçün, 
həm də dini düşmənçiliyə görə onlar Rekonkista hərəkatına başladılar. Rekonkista 
– «geri almaq», «yenidən işğal etmək» mənasını verirdi. Müsəlmanlar zəifləyəndə, 
adətən, xristianlar yaxşı fayda götürürdülər. XIII əsrin ortalarında Rekonkista, 
əsasən tamamlandı və yalnız kiçik Qranadada müsəlman krallığı 1492-ci ilə qədər 
qala bilmişdi.  

Kastiliya kralları nikah, diplomatiya və müharibə yolu ilə digər xristian 
dövlətləri üzərində nəzarəti əldə etməyə çalışırdılar. Böyük sayda mosarablar və ya 
ərəb dilində danışan xristianlar Toledoda yaşayırdılar. Şimali Afrikadan fanatik 
müsəlman sektası olan Almoravidlər öz din qardaşlarına köməyə gəldikdən sonra 
1086-cı ildə xristian ordusunu darmadağın etdilər.  

Müsəlman imperiyasının mosarab əhalisi baş verənlərə laqeyd olan kimi 
görünürdü. Digər müsəlman sektası olan Almohadilərin Şimali Afrikadan gəlməsi 
ilə Almoravid imperiyası dağılmağa başladı. Xristian hökmdarları müsəlmanların 
öz aralarındakı vətəndaş müharibələrindən fayda götürərək, müsəlman 
imperiyasına nüfuz edirdilər. Almohad imperiyası XIII əsrin ikinci rübündə süquta 
uğradıqda, xristian hökmdarları Rekonkistanı tamamlamağa başladılar. Leon kralı 
on il ərzində bir neçə mühüm şəhəri işğal etdi. Yalnız Qranada krallığı 
müsəlmanların əlində qalırdı, lakin o da təbəə kimi Kastiliyaya illik təzminat 
ödəyirdi.  

Xristian dövlətlərinin iqtisadiyyatı kənd təsərrüfatına əsaslanırdı. Təhkimçi 
kəndlilərin üzərinə ağır yük düşürdü.  

Tam fərqli olan müasir ispan kəndlisi ilə də tanış olmaq imkanı əldə etdik. 
Andalusiyada yol üstündəki bir tavernada səhər yeməyi yeyərkən, tarlaya gedəndə 
bura dönüb, öz kiçik spirtli içki normasını içib, sonra öz torpaq sahəsinə yollanan 
kəndliləri gördük. Görünür, onların maddi vəziyyəti və ənənələrini nəzərə almağı, 
belə «kübarlığa» imkan verir.  

Həmin dövrdə şəhərlər də böyüyür, onların əhalisi də çoxalırdı, bu da 
sənətkarlığın və ticarətin inkişafına şərait yaradırdı.  Yeni Dünya kəşf edildikdən 
sonra limanlarda gəmiqayırma sənayesi inkişaf edirdi. Gəmilər isə dənizlərin o tayı 
ilə intensiv ticarət aparılmasına şərait yaradırdı.  
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Rekonkistanın irəliləməsi həmçinin çox sayda müsəlmanların xristian 
krallığına keçmələrinə səbəb oldu. Şəhərlərdə mühüm müsəlman məhəllələri var 
idi. Yəhudilər isə, əsasən, şəhərlərdə yaşayırdılar, orada ticarətlə, pulu sələm 
qaydasında verməklə məşğul olurdular. Müsəlmanlara və yəhudilərə öz dini 
ibadətlərini icra etməyə icazə verilirdi. Lakin bir sıra hallarda xristian qoşunları 
yəhudilərə basqın edirdilər.  

1469-cu ildə Araqon printsi Ferdinanda ərə gedən İzabella beş il sonra 
Kastiliya taxt-tacına çıxdı. 1478-ci ildə isə Ferdinand Araqon kralı öldu, beləliklə, 
Araqonun və Kastiliyanın fərdi ittifaqı səmərə verdi.  

Kastiliyanın siyasi həyatında Kortes (parlament) mühüm rol oynayırdı. 
krallığın iqtisadiyyatı əkinçilikdən və maldarlıqdan ibarət idi. Yun parça 
manufakturaları şəhərin mühüm sənaye sahəsinə çevrilmişdi. 

XIV əsrin ortalarından başlayaraq, Qara Ölüm – taun epidemiyası əhalinin 
sayının xeyli azalmasına səbəb olmuşdu. 1351-ci ildə sosial narazılıq yarımadanın 
əsas hissələrinə yayılmaqla, yəhudi qırğınlarının törədilməsinə səbəb oldu. Hətta 
xristianlığa keçmiş yəhudilərdən də şübhələnilirdi və onlar yalnız İudaizm dini 
ibadətlərinin icra etdiklərinə görə ittiham edilirdilər.  

 

Müsəlman İspaniyası 

 

VII əsr ərzində Şimali Afrikadakı Bizans qalaları ərəblərin irəliləməsinə yol 
açdı. Kartaxena əsrin sonunda təslim oldu və VIII əsrin başlanğıcında xəlifə Harun 
ər-Rəşidin təyin etdiyi yeni qubernator Musa ibn Nusayr Tannerə qədər bütün 
Şimali Afrikanı anneksiya etdi, öz generalı Tarik ibn Ziyada yerli berberləri 
islamlaşdırmaq vəzifəsini tapşırdı və onu inzibati cəhətdən ərazini idarə etməyə 
təyin etdi. Tarik sosial mövqeyinə görə qul olsa da, sərkərdəliyə qədər 
yüksəlmişdi.  

İspaniyaya müsəlmanların müdaxiləsi onların öz təşəbbüsündən daha çox, 
vestqotların dəvətinin nəticəsi idi. 709-cu ildə Vestqot krallığında hökmdarın 
ölümü ilə müharibə başlandı və mərhum kralın ailəsi taxt-tacdan uzaqlaşdırıldı. 
Onların tərəfdarları Musaya müraciət edərək, uzurpator Roderikə qarşı müdaxiləyə 
kömək göstərmək xahişini etdi. Tarik berber ordusu ilə Gibraltar boğazını keçib, 
711-ci ildəki döyüşdə Roderikin üzərində qəti qələbə çaldı. Boğaz sonralar ərəb 
sərkərdəsinin şərəfinə, oradakı dağa görə Cəbəl-üt-Tarik («Tarik dağı») adlanır, 
qərb dillərində isə bu ad Gitraltar kimi səslənir. Göründüyü kimi, ərəblər sonrakı 
səlibçilərdən fərqli olaraq, xristian dünyasına heç də işğalçılar kimi deyil, onların 
öz xahişi əsasında gəlmişdilər.  
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Tarik öz niyyətinə artıq nail olduğundan, geri – Afrikaya qayıtmalı idi. 
Lakin İsrail çarı Solomonun əfsanəvi xəzinəsinin Toledoda gizlədilməsi barədəki 
rəvayətə inanaraq, şimala tərəf hərəkət etdi və şəhəri tutdu. Lakin rəvayət təsdiq 
olunmadı, Toledoda heç bir qiymətli xəzinə yox idi.  

Bu yürüşündə Tarikə öz təəccübünə rəğmən, belə bir cəhət də məlum oldu 
ki, ispanların çoxu könüllü surətdə ona tabe olurdu. Sonrakı ili Musa özü ərəb 
ordusunu yarımadaya gətirdi, o da fateh kimi özünü təsdiq etmək istəfyirdi. O, 
Roderik tərəfdarlarının axırıncı istehkamı olan Meridanı tutdu. Şəhərin nüfuzlu 
nümayəndələri onun yanına gələndə saqqalının tünd qırmızı olduğunu 
görmüşdülər, sabahısı gün yenidən onunla görüşdükdə, saqqalının tam qara 
olduğunu gördülər. Yerli adamlar bunu onun dininin möcüzələrindən biri kimi izah 
edirdilər. Axı meridalılar saqqala həna qoyulmasından bixəbər idilər.  

Sonra Musa Toledoya və Saraqosaya daxil oldu, vestqotları ya tabe olmağa, 
ya da qaçmağa məcbur edə bildi. 

Lakin Musa ilə Tarik Əməvi xəlifəsi tərəfindən Şərqə çağırıldı, arxada isə 
onların nəzarətində olan İberiya yarımadasının əksər hissəsi qalmışdı.  

Ən çoxu 20 min əsgəri olan bir orduya yarımadanın sürətlə təslim olması 
göstərdi ki, faktiki olaraq ispan-vestqot cəmiyyəti hələ kompakt yaşamağa və 
bircinsli inteqrasiyaya nail olmamışdır. Qotlar və ispan-romalılar özlərinin fərqli 
olmaları barədəki şüurlarını qoruyub saxlamışdılar. Yəhudilər isə təzyiqə məruz 
qaldıqlarından xristian hökumətinə qarşı düşmən mövqeyində idilər. Həm də 
müsəlman işğalı cəmiyətin xeyli hissəsinə fayda gətirirdi. Vergilər vestqot 
epoxasında olduğundan xeyli yüngül idi, islama keçən təhkimçi kəndlilər isə azad 
adama çevrilirdilər. Yəhudilər də artıq təqib edilmirdilər, qotlarla, ispan-
romalılarla bərabər bir səviyyəyə qoyulmuşdular. Bütpərəstlərdən fərqli olaraq, 
onlar təkallahlı olduqlarından və səmavi kitabları rəhbər tutduqlarından 
müsəlmanlar tərəfindən əl-zimmə, yaxud əl-kitab kimi qəbul edilirdilər. Onlara heç 
də pis münasibət bəslənmirdi. Həm də çox sayda sakin islamı qəbul etdi, onlar 
«reneqada» – «dönüklər» qrupunu təşkil edirdilər. Öz xristian dinini saxlamaqla, 
ərəb mədəniyyətini və dilinin çox cəhətlərini qəbul edənlər isə «mosarablar» 
(ərəbləşmişlər) adlanmağa başladılar. Sonralar onlar almohavidlərin və 
almohadların dövründə islamı qəbul etməli oldular.  

Beləliklə, VIII əsrin birinci yarısında buradakı müsəlman imperiyasında yeni 
və tam fərqli bir cəmiyyət meydana gəlmişdi. 712-ci ildə Musa ibn Nusayrın 
başçılığı altında ərəblər yüksək səviyyədə idilər. Suriyalılar isə buraya üç onillik 
sonra gəlmişdilər. Sonralar berberlər ərəb kübarlığına yüksəldilər, onlar həm də 
yarımadaya müdaxilə etmiş qoşunlarda çoxluğu təşkil edirdilər. Müsəlmanlar və ya 
mavlaslar, onların törəmələri olan müvəlladlar əhalinin çoxluğunu təşkil edirdilər. 
Yarımadadakı qubernatorlar Əməvi xəlifəsi tərəfindən təyin olunurdular. Lakin bu 
qarışıq dövrdə vətəndaş müharibələri davam edirdi. Ərəblərlə berberlər – 
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axırıncılar çox vaxt İspaniyada moros-mavrlar adlanırdılar, – arasında silahlı 
toqquşamlar başladı. 756-cı ildə I Əbd ər-Rəhman tərəfindən müstəqil Əmirlik 
quruldu. O, özü Əməvi printsi olmaqla xəlifəliyə yeni gələn Abbasilər tərəfindən 
taxt-tacdan getmiş sülalənin nümayəndəsi kimi öldürüləcəyindən qorxub qaçaraq, 
Kordobaya gəlmişdi və siyasi cəhətdən artıq Abbasilərdən asılı olmayana 
çevrilmişdi.  

Andalusiyadakı Əməvi sülaləsi (751–1031-ci illər) İspaniyada ərəb 
sivilizasiyasının zeniti kimi qiymətləndirilir. Onun tarixi iki dövrə bölünür – 
müstəqil əmirlik dövrü (756–929-cu illər) və xilafət dövrü (929–1031-ci illər). 
Dövlətin vəziyyəti üç eyni adlı şəxsiyyət – I Əbd ər-Rəhman (751–788-ci illər), II 
Əbd ər-Rəhman (822–852-ci illər) və III Əbd ər-Rəhman (891–961-ci illər) 
ətrafındakı dəyişikliklərlə izah oluna bilərdi.  

I Əbd ər-Rəhman yeni ərəb dövlətinin təşkilatçısı idi. Cəsur və qəddar 
olmaqla, o, yarımadadakı bütün müxalif elementləri yoxlayırdı. Kimlərki bir qiyam 
əlaməti göstərsəydi, o, həmin adamlara çox rəhmsizliklə yanaşırdı. O, dini 
hakimiyyətləri himayə edirdi. Şimalda o, Qərbin imperatoru Şarlamandan (Böyük 
Karldan) təhlükə gözləyirdi, axırıncı isə nəzərlərini Ebro çayı vadisinə dikmişdi. 
Frankların irəliləməsinə isə yalnız müsəlmanların 801-ci ildə Barselonanı və 
Köhnə Kataloniyanı tutması ilə son qoyuldu.  

I Əbd ər-Rəhmanın varisləri I Hişama və II Əl-Hakama qarşı ərəb kübarları 
arasında daxili müxalifət meydana gəldi. Toledada qalxan qiyam vəhşicəsinə 
yatırıldı.  

II Əbd ər-Rəhman müsəlman İspaniyası üçün böyük siyasi və mədəni 
yüksəliş dövründə taxt-taca çıxdı. Bu vaxt bir sıra texniki irəliləyişlər tətbiq edildi. 
O, ölüm cəzasından istifadə edirdi, şəhərdəki gələcək xristian qurbanlarının 
siyahısını tutdurmuşdu. Bu, b.e.ə. I əsrin başlanğıcında diktator Sullanın Qədim 
Romada tətbiq etdiyi bədnam proskripsiya siyahısını yada salırdı.  

Xarici siyasətdə isə o, diplomatik fəallıq nümayiş etdirirdi. Bizans 
imperatoru ilə, Frank kralı Şarlla səfirlər mübadiləsi etmiş və onlarla dostluq 
münasibəti saxlayırdı. Vikinq müdaxiləsinə qarşı daimi müdafiə zonası qurmuşdu.  

III Əbd ər-Rəhmanın ən birinci siyasi problemi beynəlxalq məsələyə aid idi. 
O, Bağdaddakı Abbasilər sülaləsindən hüquqi status almalı idi. İspaniyadakı 
Əməvilər Bağdadın dini liderliyini tanımağa razılıq vermişdilər. Qurtuba 
(Kordoba) xilafəti kimi tanınan yeni müsəlman dövləti bir əsrdən çox müddətdə 
İspaniyanı idarə etdi. III Əbd ər-Rəhman tərəddüd etmədən özünü xəlifə elan etdi 
və əl-Naşir titulu altında 929-cu ildə xəlifəliyi qəbul etdi. On il sonra o, xristian 
ispanların tərəfindən ağır məğlubiyyətə uğradıldı. Lakin onun himayəsi ilə 
müsəlman dəniz quldurları Cənubi Fransada baza qurdular.  
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Əl-Naşirin oğlu II əl-Hakam taxt-taca çıxdıqda o, əl-Mustanşir xəlifə 
titulunu qəbul etdi. Onun hökmranlığı sülhsevər idi, Mərakeş prorbleminin həllində 
də uğur qazanmışdı.  

Əl-Mustanşir öləndən sonra oğlu II Hişam taxt-taca çıxdı. Sonra 
hökmranlığa gələn əl-Manşur (o, general Əbu Amir əl-Maarifi idi) Mərakeş 
üzərində tam nəzarət əldə etdi və onu Kordoba vitse-krallığına daxil etdi. O 
həmçinin ölkədəki bütün xristian paytaxtlarını qarət etdi. Afrikadan gələn berber 
qoşunları ona kor-koranə tabe olurdular. Ərəb kübarlığı, berberlər və qullar onun 
güclü əli tərəfindən idarə olunurdu. 1002-ci ildə qədər 26 il ərzində hökmranlıq 
edən əl-Manşur şairləri və alimləri himayə edirdi, o, öz ratsionalizmini möminlik 
pərdəsi altında gizlədirdi.  

Onun ölümündən sonra oğlu əl-Müzəffər taxt-taca çıxdı. O, xristianlara qarşı 
mübarizə aparırdı. XI əsrin əvvəllərində narazılıqlar, hətta ərəblər, berberlər və 
qullar arasında toqquşmalar baş verirdi. Nəticədə bu anarxiya illəri bir neçə 
müstəqil krallıqların meydana gəlməsinə səbəb oldu.  

Bu bölünmə şimalda xristian dövlətlərini genişlənməyə qadir etdi. Xristian 
dövlətləri tayfalar adlanan həmin müsəlman sakinlərin üzərinə ağır iqtisadi yük 
qoyurdu.  

 

Merida. Qədim Roma teatrı. 

Kastiliyalılar 1085-ci ildə Toledonu işğal etdikdə, Andalusiya artıq xarici 
müdaxilə üçün yetişmişdi. Fraksiya başçıları xristianların irəliləməsindən təşvişə 
düşmüşdüldər, almoravidlərdən kömək xahiş edirdilər.  

Müsəlman İspaniyasının dəvət etdiyi almoravidlər 1086-cı ildə xristian 
ordusunu məğlub etdi.  
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Sid adlanan Redriqo Dias (Sid – «Ağa» demək idi, ona bu adı ərəblər 
vermişdilər) – vuruşmağı sevirdi. O, Valensiyanı almoravidlərdən uğurla 
qorumuşdu, 1099-cu ildə o öləndən sonra ardıcılları şəhəri tərk etdilər. Bu ispan 
qəhrəmanı barədə «Sid haqqında nəğmə» eposu geniş məlumat verir.  

 

Sevilya. Alkasar sarayı. 

Bir qədər sonra səhnəyə Almohadlar gəldilər. Onlar müsəlman vətəndaş 
müharibələrində irəli çıxmışdılar.  

Qranadada Naşri sülaləsi əsr yarım ağalıq etdi. Lakin buradakı müsəlmanlar 
daim yerli xristianların təhlükəsi altına düşürdülər. Xristianlarla vuruşmaq üçün 
Afrika könüllülərinin öz ordularına gəlmələrinə icazə verdilər. XIV əsrin birinci 
yarısında vəziyyət mürəkkəb olaraq qalırdı. Mərakeş və Kastiliya Qranadanın iki 
limanını ələ keçirməyə göz dikmişdi. Kataloniya da Rekonkistadan daha böyük 
pay almaq istəyirdi. 

Kral XI Alfonso berber ordusu üzərində qələbə çaldı və bu, Qranada üçün 
əlverişli iqlim yaratdı. XIV əsrin ortasından son onilliyinə qədər Qranada özünün 
ən böyük yükslişinə çatdı. Şair-kral III Yusifin (1408–1447-ci illər) şərti şeirləri və 
ya analoji ərəb şairinin «Abenemar» romansı həmin dövrün tarixini, azacıq da olsa, 
işıqlandırırdı. 
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Sevilya. Hiralda.  

Qara Ölüm – taun xəstəliyi (1348–1351-ci illər) və daxili müharibələr 
xristian Kastiliyasını zəiflətdi. Rekonkista 1435–1462-ci illərdə bir sıra şəhərləri 
tutduqdan sonra Qranada əhalisi xristianlara qarşı daha az tolerant oldu, Qranada 
ilahiyyat alimləri isə daha yüksək ksenofobiya nümayiş etdirdilər. Rekonkistanı 
sonuncu zəfərə aparan kampaniya üçün Qranada casus belli – müharibəni 
başlamaq üçün formal bəhanə rolunu oynadı.  

Qranada sultanı muley Hasan (Əbu əl-Şasan Ali) katolik krallarına illik 
təzminatı ödəməkdən imtina etdi və 1481-ci ildə bir istehkamlanmış şəhəri 
tutduqda, düşmənçilik yenidən başlandı. Lakin Qranadaya qarşı kampaniya çətin 
olaraq qalırdı. Kral Ferdinand Katolik, Makiavelli qaydasında hərəkət etdi. Muley 
Hasanın oğlu Boabdil (ərəbcə: Məhəmməd Əbu Əbd-Allah) öz atasına qarşı qiyam 
qaldırdı. Düşmənçiliklə əhatə olunmuş Qranada üçün bu, əsl xəyanət idi. Lakin 
Muley Hasan paytaxtı yenidən tuta bildi, sonra isə bu dəfə artıq öz qardaşı 
tərəfindən devrildi.  

Xristian kralları Boabdili əsir götürdü və o, azadlıq əldə etmək naminə 
Kordoba paktını imzaladı, bu müqavilə Qranadanın geri qaytarılmasında 
kastiliyalılara kömək edəcəkdi. Çünki Alhambra sarayı hələ də Muley Hasanın 
əlində idi. Mavr krallarının saray-istehkamı olan Alhambra XIII-XIV əsrlərdə 
tikilmişdir, hazırda dünya irsi siyahısına daxildir. Saray Orta əsrlər İslam 
arxitekturasını xarakterizə edən çox sayda salonlara və bağlara malikdir. 
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 Krallığın bir hissəsini tabeliyində saxlayan Zaqal Boabdilə qarşı ittifaqa 
qoşulduqda, o, qaçıb Katolik kralın sarayında sığınacaq tapdı. Muley Hasan 1435-
ci ildə öldükdə Boabdil Alhambranı işğal edə bildi. El Zaqal müqavimət göstərə 
bilməyib, öz dövlətini katolik krallara təslim etdi. Xrstianlar Qranadanı mühasirəyə 
aldılar, lakin şəhər əhalisi qızğın müqavimət göstərirdi. 

1491-ci ilin axırında vəziyyət ümidsiz hala düşdü. Rəsmi təslim olma və 
yarımadanın müsəlman işğalına son qoyulması 2 yanvar 1492-ci ildə baş verdi; 10 
gün sonra isə Kastiliya qoşunları Alhambraya girdi. 

 

Qranada. Alhambra sarayı.  

Müsəlman İspaniyasının mədəniyyəti 

 

Ərəblər tənəzzülə uğramağa başlayanda yarımadadakı Ərəb siviliziyası 
siyasi qüdrətin zenitində idi. VIII əsrdə tibb, kənd təsərrüfatı, astronomiya və 
coğrafiyaya dair populyar əsərlər latından ərəb dilinə tərcümə edilmişdi. Bu 
mətnlərin çoxu sevilyalı İsidoranın və digər xristian yazıçılarının 
«Etimologiyaları»ndan çıxarılmışdı. IX əsrdə vəziyyət bir qədər də dəyişdi, Şərqə 
səyahət edən andalusiyalılar Məkkəyə gedən zəvvarlara qoşularaq bu regionda 
olmaları hesabına öz biliklərini artırmışdılar və bunları öz doğma ölkələrində tətbiq 
etdilər. İspaniya  həmin dövrdə ərəb mədəniyyətini Avropaya ötürən körpü rolunu 
oynayırdı. Ərəblərin əsərləri hesabına Orta əsrlər Avropası zəngin yunan fəlsəfəsi 
və ədəbiyyatı ilə ilk dəfə tanış olmaq imkanı qazandı. 
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Sevilya. Şəhər fiyestası. 

IX əsrdə burada saray şairləri dəstəsi məşhurlaşdı. X əsrdə bard ənənəsi əl-
Manşurun ətrafında meydana çıxdı. Bardlar müasir jurnalistlərinin işini görürdülər. 
Onlar öz himayəçilərini hərbi yürüşlərlə də müşayiət edir və gördüklərini mahnı 
ritmindəki şeirlərdə ifadə edirdilər. Ona görə də bu nümunələr Andalusiya 
sakinlərinin yaddaşına həkk olunmuşdu. Əl-Manşurun özü dövrünün yüksək 
istedadı olmaqla, «şair-jurnalist» idi. X əsrdə Andalusiyada şairlərin ilk 
antologiyası – «Kitab əl-Hadaid» – «Bağlar kitabı» meydana gəldi. Ərəb 
ədəbiyyatında, bu ənənə müasir dövrdə də qalmışdır, poeziya nəsrdən daha çox 
təsir gücünə malik idi. Andalusiyanın mysəlman dünyasında (Əl-Əndəlusda) elə 
əsərlər meydana gəlmişdi ki, həmin mətnlərdən ənənəvi islamşünaslıq 
universitetlərində bu gün də istifadə olunur. 
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Sevilya. Yarmarka binası.  

Quran bilikləri sahəsində də ispan müsəlmanları dəyərli əsərlər yaradırdılar. 
Onlar həmçinin müxtəlif növdə olan hədisləri meydana gətirmişdilər. Qranadadakı 
Əbu-Heyran (XIV əsrdə) Qurana məzmunlu təfsir yazmışdı. O həm də ilk türk 
qrammatikasının müəllifi idi. Böyük filosof Averroesin babası olan İbn Ruşd 
andalusiyalı olsa da, Şərqin təqlidçisi idi. İbn əl-Kutiya isə «İspaniyanın işğal 
tarixi» əsərini yazmışdı.  

Müsəlman İspaniyasında elm də inkişaf edirdi. XI əsrin ortalarında Toledo 
hadisi İbn Said elmin tarixinə aid stolüstü kitab yazmışdı, burada texniki 
məsələlərdən geniş məlumat verilirdi.  

Andalusiyalılar astrologiyada, özü də həm nəzəri, həm də praktiki sahədə 
xeyli irəlidə idilər. Müsəlman İspaniyasında astrologiya çox populyar idi.  

Esoterik və ya okkulist biliklərə aid traktatlar təbiət elmləri üçün istifadə 
olunurdu. Andalusiya ərəbləri latın klassiklərinin təbiət elmləri ilə əlaqədar olan 
mətnləri ilə tanış idilər. Onlar Varrodan, Vergilidən və digər qədim Roma 
müəlliflərindən sitatlar gətirirdilər. Texnologiyada Müsəlman İspaniyası özünün 
külək dəyirmanlarına və kağız manufakturalarına görə seçilirdi. 

Ərəblər İspaniyadakı şəhərləri yeni binalarla abadlaşdırır, gözəlləşdirirdlər, 
825-ci ildə isə varlı bir rayonda, Sequra çayının sahilində Mursiya şəhərinin əsasını 
qoydular. Onlardan heyran edici, dövrünü qabaqlayan parlaq arxitektura 
nümunələri qalmışdır. Təəccüb doğuran cəhət odur ki, səhralardan çıxmış, at 
belində çapan bir xalq belə şəhərsalma qabiliyyətinə, əslində müqayisə edilməz bir 
istedada yiyələnmişdi. Onu da unutmaq olmaz ki, bu xalq tarixdə ilk şəhərlər 
salmış Şumerlə,  sonralar qədim dünyanın çox gözəl şəhəri sayılan Babillə 
qonşuluqda yaşamış, onların bu sahədəki geniş biliklərindən xeyli şey əxz etmişdi.   
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Katolik krallar 

 

II Ferdinand, o, 1474-cu ildən Kastiliyanın V Ferdinandı olmaqla, 1479-cu 
ildə Araqon taxt-tacına sahib oldu. İzabella isə beş il əvvəl Kastiliya kraliçasına 
çevrilmişdi. Şərqi İspaniyadan olan Araqon və qərbi İspaniyadan olan Kastiliya, 
nəhayət, Avropada ikinci ən qüdrətli monarxiya oldu. 

  

Kordoba. Meskita. 

Nəsillər boyu İspaniyada qarşılıqlı nikahlar tətbiq olunurdu. Kastiliya və 
Araqon taxt-taclarının ittifaqı XV əsrin son rübündən zəruri olmaqla, ondan da 
uzağa getdi. Araqon kralının oğlu və varisi Ferdinand 1469-cu ildə kastiliyalı 
İzabellaya evləndi. Araqon Pireneydə Fransanın təcavüzünə qarşı Kastiliyanın 
köməyinə möhtac idi.  

Ferdinand və İzabella iki krallığı birgə idarə edirdilər və onlar Katolik 
krallar kimi tanınırdılar. Ərazi ölçüsündə, institutlarda, ənənələrdə və həm də hətta 
dildə iki krallıq bir-birindən xeyli dərəcədə fərqlənirdi. Araqon krallığının və 
Valensiyanın əhalisinə müvafiq olaraq 20 faizi və 30 faizindən artığı mavrlar və 
moriskolar (rəsmən xristianlığa keçmiş mavrlar) idi.  

Ferdinand taxt-tacın gücünü artırmaq istəyirdi. O öz diyarına sülh və sosial 
stabillik vermişdi.  
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Katolik krallar taxt-tacın qüdrətini bərpa etməyə çalışmışdılar. İtaliyada 
ispanlara tabe olan torpaqlarda Ferdinand qayda qoydu ki, papanın bullaları yalnız 
onun icazəsi ilə dərc edilə bilər. 1483-cü ildə isə İnkvizisiya Şurası fəaliyyətə 
başladı.  

1504-cü ildə İzabellanın ölməsi ilə Yeni Dünyanı kəşf edən Xristofor 
Kolumbun taleyi də tutqun çalarlara boyandı, o, təhqirə məruz qaldı və iki il sonra 
dünyadan köçdü.  

 

İspan inkvizisiyası 

 

Orta əsrlər İspaniyası özünün çox sayda mavr və yəhudi əhalisi ilə Qərbi 
Avropada multi-irqi və multi-dini ölkə idi və sonrakı əsrlərdə İspaniya 
sivilizasiyası dində, ədəbiyyatda, incəsənətdə və arxitekturada xeyli inkişaf 
etmişdi. Yəhudilər İspaniyaya və onun monarxlarına yaxşı xidmət edirdilər. Fəal 
kommersiya sinfi olmaqla və təhsil görmüş elitaları ilə onlar çox sayda inzibati 
vəzifələri tuturdular. Lakin onların varlı olması, zəruri olaraq arasında yaşadığı 
əhalinin digər hissəsində qısqanclıq yaradırdı və onların heterodoksiyasına (eyni 
vaxtda müxtəlif dinlərə sitayiş etmələrinə) əhalidə nifrət meydana gəlirdi.  

Əhali həm də ənənəvi olaraq özünü bu dinsizlərə qarşı xristianlığın 
müdafiəçisi kimi göstərirdi. Katolik krallar yaxşı taktiklər olmaqla, bu əhval-
ruhiyyədən fayda götürürdülər. 1478-ci ildə onlar Roma papası IV Sikstdən 
yəhudilərin və həm də onların arasından başqa dinə keçənlərin güman edilən şər 
təsirinə qarşı ilk dəfə papa bullasının dərc edilməsminə nail oldular. İspan 
inkvizisiyası isə kral məhkəməsi kimi təşkil olundu, oradakı bütün təyinatlar taxt-
tac tərəfindən həyata keçirilirdi. Xeyli sonra IV Sikstə məlum oldu ki, onun nəhəng 
kilsə qüdrəti artıq əlindən çıxmışdır. 

Mənəvi təhlükə kimi bu institut gizli saxlanırdı və bu da Romaya müraciət 
etməyə icazə vermirdi.  

İnkvizisiya ordusu həm özünün mühafizəçisi kimi, həm də məlumat verəni, 
donosçusu kimi fəaliyyət göstərirdi. Mülki və dini səlahiyyətlərin birləşməsi ilə 
İspan inkviziyası kral mütləqiyyətinin vahimə yayan bir  zirehli silahına çevrildi. 
İnkvizisiyanın Ali Şurası (və ya Suprema) Katolik kralların öz birgə krallıqları 
üçün təşkil etdikləri yeganə rəsmi institut idi. Buna baxmayaraq, onlar 
düşünürdülər ki, bu institut siyasi şərtlərə malik olmamaqla, əsasən, dini 
təşkilatdır.  

İnkvizisiyanın gizli aparılan prosedurları, dindən adamları təcrid etmək 
praktikası, işgəncələrdən istifadə edilməsi, ittiham olunanların alçaldılması (onlara 
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uzun konus şəklində papaq geyindirirdilər ki, boyları cılız görünsün), ittiham 
edilənlərin müdafiəsi üçün vəkilin olmaması, düşmənçilik yolu ilə şəhadət 
verilməsinə qarşı heç bir hüququn olmaması, məhkum olunanların mülkiyyətinin 
müsadirə olunması təcrübəsi və bu mülkiyyətin inkvizisiya, taxt-tac və ittiham 
edənlər arasında bölünməsi – bütün bunlar dəhşətli terroru ilhamlandırırdı. 
Əslində, inkvizisiya bu eybəcərlikləri həyata keçirmək mənasını verirdi. 

  

Alikante. Mavritan qalası. 

Yeretikliyə (dinsizliyə) görə məhkum olunanların sayını bəzən protestant 
yazıçılar artırırdılar. Lakin bu da bir faktdır ki, Katolik kralların hakimiyyəti 
ərzində bir neçə min dinini dəyişən yəhudi-konversos iudaizm ibadətlərini icra 
etdiyinə görə məhkum edilmiş və tonqalda yandırılmışdı. Minlərlə konversos 
yalnız ölkədən çıxıb qaçmaqla bu ağır taledən uzaqlaşa bilmişdi. İspaniyada 
katoliklərin çoxu inkvizisiya tədbirlərinə qarşı müxalif idi. Neapollular və 
milanlılar isə (kimlərki öz katolitsizmi ilə öyülürdülər və kimlərki papa tərəfindən 
dəstəklənirdi) sonralar ispan hökmdarlarının İspan inkvizisiyası tədbirləri özlərinin 
üzərində tətbiq edilməyə başlandıqda, buna müvəffəqiyyətlə müqavimət 
göstərdilər. Hətta İspaniyanın özündə də dəbdəbəli autodafeyə ( inkvizisiyanın 
hökmünün təntənəli qaydada elan edilməsi və həm də hökmün, əsüasən tonqalda 
yandırılmanın icra edilməsi) və ya hökmün mərasim şəklində icrasına, yeretiklərin 
edam edilməsinə maraq nisbətən az idi, ispanların əksəriyyəti heç vaxt bu dəhşəti 
anlamaq istəmirdi.  

İlk inkvizisiya generalı Tomas de Torkvemadanın özü də konversos 
(iudaizmdən xristianlığa keçən) ailəsindən idi. Nəhayət, o, yəhudilər əleyhinə 
təbliğat kampaniyasına başlamışdı. 1492-ci ildə o, xristianlaşmaqdan imtina edən 
yəhudiləri ölkədən qovmaq tədbirinə əl atılmasının vacibliyinə katolik kralları 
inandırdı. İzabella və onun müasirləri 170 minə qədər öz təbəəsinin bu şəkildə 
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qovuşmasına özlərinin mömin bir vəzifəsi kimi baxırdılar. Elə bu vaxt İspaniya 
özü iqtisadi resurslara möhtac idi ki, yeni Avropa mövqeyində və dənizlər 
arxasındakı imperiyasında özünü qoruyub saxlaya bilsin. Bu ədalətsiz, qeyri-insani 
tədbir iqtisadi cəhətdən daha fəal vətəndaşları ölkəyə xidmətdən məhrum etdi, həm 
də qapıları ölkədə alman və italyan maliyyəçilərindən istifadə edilməsi üçün açdı.  

1492-ci ildəki sürgün, ispan tarixinə yəhudilərin göstərdiyi təsirə heç də son 
qoya bilmədi. XV əsrin sonunda İspaniyada 300 min dinini dəyişmiş konsersos var 
idi və onların çoxu sonralar da ölkədə qalmaqda davam edirdi. Onlar şəhər 
burjuaziyasının savadlı adamları və varlı ailələrdən olmaqla, ispan kübarlığından 
olanlarla evlənmiş, digərlərinə, hətta kral ailəsinə də öz qanlarını ötürə bilmişdilər. 
Ancaq 1492-ci ildən sonra onların mövqeyi təhlükəli olaraq qalırdı. İnkvizisiya 
onları ölkəni tərk etməyə məcubr edirdi. Bu qaçqınlara sığınacaq verən və onlara 
himayə göstərən, əsasən, Osmanlı imperiyası, İstanbul idi.  Ölkənin özündə qalan 
konversosların əksəriyyəti və onların törəmələri isə ortodoks katoliklərə çevrildilər. 
Onlarsız İspaniyanın «Qızıl əsri» də o qədər inandırıcı olmazdı. 

 

Kordoba. Antik körpü – Puento Romano.  

Katolik kralların dinsizlərə qarşı mübarizəsi sonrakı nəsillərdə də davam 
etdirildi. 1556-cı ildə İspan kralı II Filippin Almaniyadakı, Fransadakı və 
İspaniyadakı bütün yeretiklərin «yəhudilərin törəmələri tərəfindən səpilmişlər 
olduğu» barədəki ağılsız prinsipə razılıq verdi. Papa IV Pavel isə İspaniya ilə 
müharibə vaxtı kral II Filippin özünün bütöv marrano və ya yəhudi törəməsi 
olduğunu açıqca bildirdi. 
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Kordoba. Moisey Maymonidin heykəli. 

 

Qranadanın işğal edilməsi 

 

İspan həyatına mavrların təsiri və ənənələri yəhudilərinkindən kifayət qədər 
fərqli idi. Ferdinanda və İzabellaya mavr problemi özünü siyasi və hərbi şəkildə 
göstərirdi. Çünki mvrlar müstəqil Qranada krallığını idarə edirdilər. Öz hərbi 
resurslarını təmərküzləşməkdə Kastiliya təbəələri katolik krallara həvəslə köməklik 
göstərirdilər.  

Araqon hələ də Siciliyanı və Sardiniyanı ekstensiv Orta əsrlər Aralıq dənizi 
imperiyasından ayrılıqda saxlayırdı. Ferdinand öz uşaqlarının Portuqaliya, İngiltərə 
və Burqundiya ailələrindən olanlar ilə nikahları vasitəsilə yaranan ittifaqda Fransa 
əleyhinə öz diplomatik mövqeyini möhkəmləndirirdi. Lakin onun iki övladı və 
onların uşaqları gözlənilmədən öldü. 1504-cü ildə İzabella öləndə Kastiliyadakı 
varisliyin özü də yeni problemə səbəb oldu.  

 

İspaniya və Yeni Dünya 
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Afrikanın Atlantik sahili XV əsrdə prints Henrix Dəniz Səyyahının cəsarətli 
səfərləri hesabına başlıca olaraq Portuqaliyanın kəşfləri ilə əlaqədar idi. 
Kastiliyalılar bu növ fəallıqla praktiki qaydada maraqlandıqda, Kanar adalarını 
tutdular. Bu işğal Kastiliyaya imkan verdi ki, öz resurslarını və cəhdlərini dənizin o 
tayındakı kəşflər üzərində cəmləşdirsin. Genuyalı Xristofor Kolumbun kralıça 
İzabelladan aldığı dəstək bu yeni siyasətin göstəricisi idi. 1492-ci ildə Kolumb 
Vest-İndiyaları kəşf etdi, sonrakı yarım əsrdə isə ispanlar Amerikadakı nəhəng bir 
ərazini işğal etdilər və Uzaq Şərqdə də öz ilk məskənlərini saldılar. Katolik krallar 
1493-cü ildə İspan mənşəli papa VI Aleksandrdan papa bullaları aldılar. Bunun 
nəticəsi kimi 1494-cü ildə Portuqaliya ilə Tordesilias müqaviləsi bağlandı. Bu 
müqaviləyə görə, Atlantik okeanındakı nöqtədən qərbdə olan bütün torpaqlar 
İspaniyaya məxsus olmalı, şərqdə olanlar isə Portuqaliyanın ixtiyarına keçməli idi.  

Tac təkid edirdi ki, koloniyalarla bütün ticarət Sevilya limanı vasitəsilə 
aparılsın. Kastiliyalılar üçün saxlanılan yerli pul ispanların qanı hesabına dənizin o 
tayındakı imperiyanı qurmağa sərf olunurdu. Seviliya tezliklə Avropanın ən böyük 
ticarət mərkəzlərindən birinə çevrildi, onun əhalisi üç rüb ərzində dörd dəfəyə 
qədər artdı. 

  

Mursiya. Kafetdral kilsə. 

İndiki Seviliya gözəl şəhər, turist axını mərkəzi olmaqla yanaşı, ticarət 
sahəsində əvvəlki şərəfini saxlaya bilməmişdir. Onu qınamaq da düzgün olmazdı, 
axı İspaniya da Amerikalardakı həmin hegemonluğunun heç siluetini də saxlaya 
bilməmişdir. Ən tutarlı səbəb isə ondan ibarətdir ki, bütün dünyada XIX əsrin 
əvvəllərindən başlayaraq, müstəmləkə sistemi süquta uğramışdır.  
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İspan Amerikası ilə ticarətə Kastiliya inhisarı praktikada belə bir effekt verdi 
ki, Avropanın qalan hissəsi ticarətdə bərabər şərtlərlə rəqabət aparmaq şansına 
yiyələndi. Bu vaxt Amerikadan xeyli miqdarda gümüş idxal olunurdu.  

Ferdinand 1516-cı ildə öləndə taxt-taca onun nəvəsi I Karl (1516–1556-cı 
illər) çıxdı, o, Niderland hökmdarı, Avstriya və Cənubi Almaniya torpaqlarında isə 
Habsburların varisi idi. Navarra adamları isə deyirdilər ki, onlar qubernator kimi 
araqonludansa, türkü qəbul etməyi seçərdilər. Sonrakı ili Karl İspaniyaya gələndə 
onun tərəfdarları artıq ümidlərini itirmişdilər və ölkə bu əcnəbinin idarəçiliyindən 
qorxurdu. Karl təcrübəsiz olmaqla yanaşı, ispanca danışa bilmirdi, özünü 
burqundiyalı məsləhətçilərlə əhatə etmişdi. Bütün bunlara görə o, heç də yaxşı 
təəssürat bağışlamırdı.  

1519-cu ildə kral I Karl V Karl kimi Müqəddəs Roma imperiyasının 
imperatoru seçildi. Almaniyaya getmək üçün Karl gəmidə üzməyə başlayanda, 
Kastiliyada inqilab artıq başlamışdı. 1538-ci ildə Karl kübarlığın da azad ola 
bilməyəcəyi bir vergi təklif edəndə, bu narazılıqdan ləngimədən qiyam qalxdı.  

Karl müsəlman türklərə və alman yeretiklərinə qarşı öz mübarizəsində 
xristianların vaxtilə mavrlara qarşı apardığı müharibəyə əsaslanırdı.  

İspaniya xarici müharibələrdən də kənarda qalmırdı. Cənubi İtaliyanı 
türklərdən qorumaq zərurətinə görə Karl öz imperiyasını Osmanlı imperiyası ilə 
toqquşmaya aparıb çıxardı. Bu vaxt Mərkəzi Aralıq dənizi başlıca döyüş 
meydanına çevrildi.  

Şimali Afrikanın işğalını tamamlamaqda Karlın uğursuzluğa düçar olması 
acı intiqam alınmasına gətirib çıxardı. Dəniz quldurlarının lideri, Barbarossa kimi 
tanınan Hayraddin 1529-cu ildə özünü Əlcəzairin ağası elan etdi və İstanbul 
sultanının suverenliyini qəbul etdi. Sultan bunun müqabilində ona paşa titulu verdi 
(İstanbulun uzun prospektlərindən biri indi Hayraddin paşanın adını daşıyır). 

1535-ci ildə Karl Tunisi işğal etdi. Bu, olduqca sevinc bəxş edən zəfər idi, 
həmin əməlinə görə özünün «Allahın standart dayaqdı» tək seçilmiş hesab edilməli 
olduğunu bəyan etdi. O, bu vaxt şərqi Aralıq dənizində müharibə aparmaqla, hətta 
İstanbulun özünü işğal etməyi düşünürdü. Lakin 1538-ci ildə türk donanması ilə 
birlikdə Barbarossa Karlın genuyalı admiralı Andrea Durmanı Qərbi 
Yunanıstandakı Prevezada məğlub etdi. 1544-cü ildə isə Əlcəzairə qarşı döyüşdə 
imperatorun özü uduzdu. Lakin sonralar ispan və türk donanmaları arasında Aralıq 
dənizində tarazlıq meydana gəldi.  

Karlın ordusu İtaliyanın şimalında Milanı işğal etdi. Neapola iddiasına görə 
isə Fransa kralları ilə münaqişəyə girmişdi. 
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“Elçedən olan xanım” büstü. 

Karlın Avropadakı imperiyası tədricən ispan, daha çox isə Kastiliya 
imperiyasına çevrilirdi. Onun hökmranlığının axırıncı hissəsi ərzində imperiyanın 
Alp dağlarından cənubdakı ərazilərində bütün yüksək vəzifələri ispanlar və 
ispanlaşmış italyanlar inhisara almışdılar.  

Karl öz müxtəlif torpaqlarından əl çəkdikdə (1555–1556-cı illər) II Filipp 
(1556–1598-ci illər) Almaniya istisna olmaqla, atasının bütün torpaqlarına varis 
oldu. Bu vaxt imperial titul olmadan onun Avropadakı imperiyası onu özünün 
başçısı kimi tanıyan müstəqil dövlətlərin ittifaqı idi. Siciliya «vitse-krallar üçün 
bədbəxtlik» hesab olunurdu. Neapolun idarə edilməsi də vitse-krallardan ötəri ağır 
bir iş idi. Bütün mühüm siyasi hadisələr Madridə xəbər verilirdi. Kral II Filipp 
imperiyaının bütün işləri ilə məşğul olmağa vaxt tapırdı. Kral yalnız ispanları 
«qanuni təbəələr» kimi qiymətləndirirdi, Filippin orduları xeyli qələbələr 
qazanmışdı. Fransa ilə sülh bağlanmışdı. Lakin dövlətin maliyyə vəziyyəti yaxşı 
deyildi. Yeni Dünyadan gələn gümüş əsasən artırdı. Lakin xəzinələr daha çox artan 
borcları ödəyə bilmirdi. Ordular və donanma amerikan gümüş axınından çox olan 
pul məbləği tələb edirdi. İspaniyanın maliyyə yükü daha çox Kastiliyanın üzərinə 
düşürdü. II Filippin donanması Tunisin şərq sahilində türklərlə dəniz döyüşündə 
alçaldıcı və həm də ağır xərcə başa gələn məğlubiyyətə düçar oldu. Lakin 1566-cı 
ildə Osmanlı sultanı Süleymanın ölməsi ilə quruda türk təhlükəsi bir müddət 
azaldı. Hersoq Albanın komandanlığı altında ispan və italyan qoşunlarla 
Niderlanda gəldi ki, bu torpaqların problemləri birdəfəlik həll olunsun. Alba 
yeretiklərin kökünü kəsməli, qiyamçıları cəzalandırmalı, Brüssel hökumətinə daha 
ağır vergi qoymalı idi.  
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Kralın dəhşətli səhvinə görə qiyam bu vaxt artıq üsyana çevrilmişdi və 
İspaniyanı onun sərhədindən kənarda müharibəyə cəlb etmişdi. Bu, o məqsədi 
güdürdü ki, Avropada hökmən ispan imperiyasının əsası qoyulsun. 

  

Barselona. Las – Ramblas küçəsi. 

II Filippin və onun varislərinin strateji düşüncəsinin açarı daim Fransa oldu. 
Çünki Fransa potensial olaraq Avropada güclü hərbi qüvvə idi. Lakin XVI əsrin 
sonuna kimi uzun illər davam edən vətəndaş müharibələrindən bu ölkə iflic 
vəziyyətinə düşmüşdü.  

Türk rəqibindən təhlükə də Niderlanddakı problemlər kimi mühüm 
əhəmiyyət kəsb edirdi. 20 il ərzindəki ispan xarici siyasəti müdafiə olunmaq relsi 
üzərində qurulmuşdu.  

Ən böyük problem isə bilavasitə Qranadadakı moriskolara (Qranada əmirliyi 
yıxıldıqdan sonra Pireney yarımadasında qalan müsəlman əhali) aid idi. 
Andalusiyada isə otlaqlara sahib olmaq üstündə mübarizə gedirdi. Madriddən 
göndərilən komissiya moisko torpaqlarını müsadirə etdi. 1567-ci ildə moriskolar 
barədə öz mavr adlarını, dərəcələrini və hətta özlərinin ərəb dilindən istifadə 
etmələrini qadağan edən dekret verilmişdi. Bu vaxt artıq heç kəs dinc morisko 
fermerlərini qatil morisko banditlərindən himayə etmirdi. Ona görə də Milad 
bayramı günü moriskolar nifrət bəslədikləri xristianlara qarşı qalxdılar və bu 
kampaniya iki il davam etdi. Hər iki tərəf vəhşiliklərə yol verirdi. Onlar 
Kastiliyaya deportasiya edilməklə, tədricən assimilyasiya edildilər.  

Aralıq dənizində ispan donanması türklərininkindən aşağı səviyyədə idi. 
1571-ci ildə birləşmiş ispan, Venetsiya və papa donanmaları Lepantoda Türk 
donanmasını darmadağın etdi. Böyük ispan yazıçısı Migel Servantes həmin 
vuruşda qolunu itirmişdi. Bu qələbənin mənəvi effekti olduqca böyük idi. Ona görə 
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də Aralıq dənizindəki pat vəziyyəti pozulmamış qaldı. 1580-ci ildə İspaniya Porta 
(Osmanllı imperiyası hökuməti) ilə sülh müqaviləsi imzaladı.  

Elə həmin illərdə ispan hökuməti Niderlanddakı üsyançıların İngiltərədən və 
Fransadan kömək aldıqlarına inanmışdı. Onların dəniz quldurları Amerikalarda 
ispan ticarətinə ziyan vurmaqla, ardıcıl olaraq dəniz yüklərini ələ keçirirdilər. 

  

Barselona. Saqrada Familia. 

II Filipp 1586-cı ildə İngiltərəyə müdaxilə etməyə hazırlaşdı. 1588-ci ilin 
mayında Lissabondan üzməyə başlayan Armadanın 180 gəmisi və 30 min nəfərə 
yaxın adamı var idi. Ona elə bir qabiliyyəti ilə fərqlənməyən Medina-Sidoniya 
hersoqu komandanlıq edirdi. Lakin Armada mümkün olmayan bir tapşırığı yerinə 
yetirməyə göndərilmişdi. Onlar Niderlanddan Parma hersoqunun komandanlığı 
altında olan ordunu da götürməli idi. İngilis donanması daha yaxşı silahlanmışdı, 
həm də ispanlar heç La-Manş boğazındakı limanda suyun dərinliyinə də sadəcə 
nəzarət etməmişdilər. Məğlubedilməz Armadanın məğlubiyyəti labüd idi.  

II Filipp özünü və İspaniyanı yeretiklərə qarşı mübarizədə mahiyyətcə 
katolik kilsəsinin müdafiəçisi kimi görürdü. İngiltərə üçün isə bu təcavüz , əsasən, 
hərbi xarakter daşıyırdı və yəqin ki, hərbi qüvvə ilə də qarşılaşmalı idi. Digər 
sahələrdə də ispanlar fəallıq göstərirdilər. İspaniyanın Romadakı səfiri papanın 
seçilməsi üçün keçirilən üç konklavın işinə müdaxilə etmiş, ispanlar üçün əlverişli 
olan papaların seçilməsinə nail olmuşdu. 
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Barselona. Kolumbun heykəli. 

İspaniya hər iki düşmənini və onların müttəfiqlərini inandırırdı ki, onlar 
Avropa üzərində ispan ağalığının şahidi olacaqlar.  

1580-ci ildən sonra Yeni Dünyadan Sevilyaya gəmilər gümüş yükü gətirirdi. 
İspaniya yeni rekord səviyyəyə yüksəlmişdi və bu, II Filippi inandırmışdı ki, o, 
İngiltərəyə və Fransaya qarşı nəhəng hərbi layihələr cızmalıdır. Gümüşdən gələn 
gəlir illik mənfəətin dörddə birinə bərabər idi, qalan hissəsi isə vergilərdən və borc 
verilməsi faizindən gəlirdi. XVI və XVII əsrlərdə Vest-İndiyalardan gələn qiymətli 
metallar İspaniyanı «qızıl sərxoşluğuna» tutulmağa gətirib çıxarmışdı və bu 
«xəstəliyi» onun Avropa dövlətləri arasında sonralar iqtisadi cəhətdən geri 
qalmasına şərait yaratdı. İspaniya sənaye inqilabına da çox zəif qoşulmuşdu.  

Məğlubedilməz Armadanın kampaniyası 10 milyon dukata başa gələcəkdi. 
İngiltərəyə qarşı dəniz müharibəsi, Niderlanddakı kampaniyalar Fransaya hərbi 
müdaxilə ilə birlikdə daha böyük xərc tələb edirdi. Ona görə də ölkədə vergilər 
artırıldı.  

İspaniya, elə bil ki, öz gələcəyi ilə qumar oynayırdı. Onun amerikan xəzinəsi 
Qərbi Avropada yeretiklər üzərində qəti qələbə qazanmaq və qitədə ağalıq etmək 
məqsədinə xərclənirdi. Lakin bu vəzifələrin həyata keçirilməsi uğursuz oldu. 

Məğlubedilməz Armada 1588-ci ildə İngiltərə sahillərində tufan nəticəsində 
və ingilis donanması tərəfindən darmadağın edildi. II Filipp donanmasının ağır 
zərbə almasından çox kədərlənmişdi, özünə təskinlik vermək üçün deyirdi ki, mən 
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Armadanı Allahla deyil, ingilislərlə döyüşmək üçün göndərilmişdim və ah çəkərək 
əlavə etmişdi ki, Allah bizdən üz döndərmişdir.  

XVII əsrin sonunda II Filipp öz ölümündən bir qədər əvvəl Fransa ilə 
müqavilə bağladı. Həm də artıq İspaniya öz yüksək ambisiyalarında 
uğursuzluğunun şahidi olmuşdu. Buna baxmayaraq, İspaniya yenə də Avropada ən 
güclü dövlət olaraq qalırdı. O, dənizlərin o tayında olan milyonlarla insana 
xristianlıq gətirmişdi. İspan rahibləri və mistikləri katolitsizmə yeni töhfə verdilər. 
İspan ilahiyyatçıları və hüquqşünasları beynəlxalq qanunun bünövrəsini yaratdılar. 

  

Barselona. Qaudinin incisi “Kasa Mila”. 

İspan ədəbiyyatı və rəssamlığı bu vaxt öz inkişafının böyük dövrünə daxil 
olmuşdu. Mənəvi və iqtisadi cəhətdən bunlar rəssamların tablolarına tutqun kolorit 
verirdi. Lakin ispanlar XVI və XVII əsrlərdə özlərinin «Qızıl əsrini» yaşadılar.  

İspaniyada 1600-cü ildə xüsusən iqtisadi və siyasi düşüncələrin mənfi 
nişanələri yarandı.  

 

Ədəbiyyatda İspan «Qızıl dövrü» 

 

Burada müstəsna hallardan biri kimi, cəmiyyəti sadəlövhcəsinə satira atəşinə 
tutan macəraya, fırıldaqçılığa həsr olunmuş romanlar yarandı. Bunun baş verməsi 
üçün kübar adamlar kimi doğulmaq vacib deyildi. Belə ki, Lasarilyo de Tormes 
(XVI əsr) İdalqonu təsvir edən macəra romanını ilk dəfə yazmaqla, bu üslübün 
banisi oldu. İdalqo (rıtsar olmaqla,İspaniyada kübar idi) işləməkdənsə, bu ad 
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altında qalmağa razıdır, o, öz nökəri Lasarilyonu gözləyir ki, bu oğlan hər ikisi 
üçün – həm ağası, həm də özü üçün dilənçilik etsin, bu dilənmə olmasa, onlar 
acından ölərdilər.  

Migel Servantes «Don Kixot» romanında (1605-ci ildə nəşr edilmişdir) 
macəranın sosial və psixoloji nüfuzunu bütünlüklə təsvir edir. Selloriqonun 
«Vurğun adamların respublikası» əsərində illüziya dünyasında yaşayanlar külək 
dəyirmanlarını vurub aşırmaqla məşğul olurlar.  

Lope de Veqadan başlayaraq, yazıçılar daha müstəsna olan şeyləri qələmə 
alırdılar. Macəra romanı ilə yanaşı, «Qızıl dövrün» komediyası həmin zamanın 
sosial səhnəsini təsvir edirdi. Psixoloji problemlər son münaqişələrdə üzə çıxan 
xarakterlərlə birbaşa qarşılaşırdı. Belə ki, Lope de Veqa ilk vaxtlarda bütünlüklə 
səhnədə ümumi adamı göstərirdi. Misal üçün, dəmirçinin qızı məhəbbət 
emosiyasını büruzə vermək üçün əvvəlcədən həmin qız kübar xanımların 
səhnəsində təsvir olunurdu.  

El Qrekonun dini rəsmlərində uzunlandırılmış fiqurların göyə qalxması daha 
çox ruhi aspektləri təcəssüm etdirir. Lakin El Qreko heç bir məktəb qoyub 
getməmişdi. Onun «Toledonun görünüşü» tablosu şəhəri real cizgilərdə təsvir 
etməklə, bu qəribə məkanı ilhamla vəsf edir və həmin mənzərə bugünkü Toledonu 
tanımağa da kömək edir.  

Biz Toledoda olarkən dahi rəssamın ev-muzeyində olduq. Rembrandtın 
Amsterdamdakı ev-muzeyində olduğu kimi, bura da hər cür dəbdəbədən uzaq olan 
bir təsir bağışlayırdı. El Qreko (1541–1614-cü illər) vətəni Yunanıstanı tərk 
etdikdən sonra bir qədər İtaliyada qalmış, orada Renessansın dahi rəssamlarının 
rəngkarlıq təcrübəsini öyrənmiş, sonra isə İspaniyaya, Toledoya gəlmiş, ömrünün 
sonuna qədər orada yaşayıb-yaratmışdı. İki il əvvəl  mənYunanıstanın Krit 
adasında İraklion şəhərinə gedərkən, dahi rəssama hörmət əlaməti olaraq, onun 
doğulduğu, yol üstündəki Fodele kəndinə baş çəkmişdim. 
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  Barselona. “La – Dioganal” prospekti. 

Sonrakı ispan rəssamları, xüsusən Murilyo digər dini düşüncəyə malik 
olmaqla, onlar həm də daha çox romantikliklə seçilirdilər. Velaskes isə çətinliklə 
dini rəssam sayıla bilərdi. Onun sübyektləri kral, onun ailəsi və saray, həm də 
həmin dövrün ümumi adamları idi. Onların hamısı, güman ki, Rembrandt istisna 
olmaqla, XVII əsrin realizmini və psixoloji cəhətdən nüfuz etmək imkanını təqdim 
edirdi.  

 

İspan irsi uğrunda mübarizə 

 

Otuzillik müharibədə (1618–1648-ci illər) İsveç və Fransa 1630-cu ildə 
müharibəyə daxil olanda, İspaniya sürətlə təşəbbüsü itirdi. İspan ordusu İtaliyada 
və Almaniyada ancaq taktiki qələbələr qazana bilərdi, lakin ispanların, xüsusən 
dənizdəki uğursuzluqlarının sayı və ciddiliyi olduqca böyük idi.  

Kataloniya xeyli dərəcədə müxtariyyətə malik olan bir vəziyyətdə idi. 1639-
cu ildə baş nazir Olivares Kataloniyadan Cənubi Fransaya qarşı cəbhə açdı. Lakin 
Kataloniya kəndliləri ispan qoşunlarına dəstək vermədilər. Elə həmin ili kütlə 
Kataloniya vitse-kralını qətlə yetirdi. Kataloniya Fransadan kömək ala bilərdi. 
Lakin fransızlar yenidən vətəndaş müharibələrini (Fronda) təzələyəndə, onlar 
ordunu geri çəkdi və 1652-ci ildə Kataloniya yenidən işğala məruz qaldı.  

Portuqaliya kübarlığı və kommersiya sinifləri İspaniyanın himayəsi ilə və 
onunla ittifaqın iqtisadi imkanları ilə əvvəlcə razılaşırdılar. Lakin kübarlıq 
Lissabonda hakimiyyəti ələ keçirməyi qərara aldı və Braqansa hersoqunu IV İoann 
kimi 1640- cı ilin dekabrında Portuqaliya kralı elan etdi. Madrid isə artıq buna 
reaksiya vermədi.  

1700-cü ildə övladı olmayan II Karlın vəsiyyətinə görə Fransa kralı XIV 
Luinin nəvəsi olan d`Anju hersoqu  V Filippə çevrilməklə İspaniyanın kralı oldu. 
Burbon ailəsindən olan Filippi Avstriya tanımaqdan imtina etdi, öz namizədini 
taxt-taca oturtmaqla, onların ümidini puç etmək istədi. İngiltərəyə də belə gəlirdi 
ki, İspaniyada Burbon kralının olması ilə Avropada dövlətlər arasındakı tarazlıq 
fransız hegemonluğunun xeyrinə pozulacaqdır.  

XIV Lui İspaniyanın Burbon hakimiyyəti altında siyasi və kommersiya 
cəhətdən Fransa üçün faydalı olacağına əmin idi, çünki bu ölkə Versaldan idarə 
olunacaqdı. Belə vəziyyət İspaniya irsi uğrunda müharibə (1706–1714-cü illər) ilə 
mürəkkəbləşdi. Bu vaxt Britaniyanın və Avstriyanın müttəfiq orduları İspaniyaya 
müdaxilə etdi ki, V Filippi qovsun və «avstriyalı» namizədi, ershersoq Karlı taxt-
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taca oturtsun. Kastiliyanın və Fransanın dəstəyi ilə V Filipp 1711-ci ilə kimi bir 
neçə məğlubiyyətdən və Madridin iki dəfəki işğalından salamat çıxa bilmişdi.  

Müharibənin son səhnələri İspaniyaya aid idi. Müttəfiqlər ershersoq Karlın 
arxasından qaçdılar. Fransızlar V Filippə azacıq kömək edirdilər. 1714-cü ildə 
Filipp ershersoqun Barselonadakı paytaxtını yenidən işğal etdi. Kataloniya da 
İspaniyaya inteqrasiya edildi, bu, katalanların sonrakı nəsilləri tərəfindən tənqid 
olunur. Lakin bu həm də Kataloniyaya İspaniyanın daxilindəki və dənizin o 
tayındakı bazarının olmasına imkan verdi.  

Paradoks orasında idi ki, bədbəxtlik gətirən müharibə ilk dəfə birləşmiş 
İspaniya dövlətini yaratdı. Bask ölkəsi və Navarra istisna olmaqla, İspaniya bu vaxt 
birbaşa kral hakimiyyəti altında idi.  

İspaniya öz məğlubiyyətinin haqqını ölkədən kənarda olan torpaqları ilə 
ödəməli oldu. Maastrit və Utrext müqavilələri (1713-cü il) İspaniyanı Avropada 
malik olduğu ərazilərdən (Belçikadan, Lüksemburqdan, Sardiniya və Neapoldan) 
uzaqlaşdırdı. Britaniyaya isə Gibraltar verildi.  

Yeddiillik müharibəyə (1756–1763-cü illər) yekun vuran Paris müqaviləsi 
(1763-cü il) bağlandı. Müharibə Amerika dövləti kimi Fransanı məhv etdi. 
İspaniya Florida və Missisipi arasındakı ərazini itirdi, əvəzində Fransadan 
Luiziananı aldı. 1783-cü ildə Versal müqaviləsi sayəsində Britaniyanın köməyilə 
iki Floridalar və Minorka İspaniyaya geri qaytarıldı.  

1788-ci ildə taxt-taca çıxan IV Karlı öz arvadı Mariya Luiza, 1792-ci ildən 
isə bu qadının məşuqu Manuel de Qodoy idarə edirdi. Fransız inqilabı və Napoleon 
müharibələri onun zəif hakiimyyətinə dözülməz təzyiq göstərirdi. 25 yaşlı Qodoy 
baş nazir oldu. Lakin o, İspaniyaya Avropada əlverişli yer tapmaqda uğursuzluğa 
uğradı.  

Fransa kralı XVI Luinin edamından (1793-cü il) sonra İspaniya Fransaya 
müharibə elan etməkdən başqa bir alternativə malik deyildi. Müharibə populyar 
olsa da, məhvedici idi, 1794-cü ildə fransız orduları İspaniyaya müdaxilə etdi və 
bir neçə şəhəri tutdu. Qodoy fransız ordusunun zəiflətdiyi Kataloniyada inqilabi 
təbliğatın yayılacağından qorxurdu. O, həm də inanmışdı ki, Britaniya İspaniyanın 
əsl düşmənidir. Dəqiq seçim Fransa ilə ittifqa girmək və yalnız ümumən zəif 
imperiya hakimiyyətinə xas olan bir siyasət aparmaq idi.  

Bu seçimin nəticəsi isə bədbəxtlik gətirdi. Britaniya ilə müharibə labüd idi 
və İspaniyanın Amerika ilə əlaqəsini kəsdi, onun bazarlarını Britaniya və Birləşmiş 
Ştatlar üçün açdı.  

1805-ci ildə fransız-ispan donanması Trafalqar körfəzində admiral Horatsi 
Nelsonun başçılığı altında britaniyalılar tərəfindən məğlub edildi. 1808-ci ildəki 
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siyasət Napoleonun İspaniyaya müdaxiləsinə birbaşa şərait yaratdı. Qiyam 
nəticəsində prints Ferdinandın tərəfdarları onun öz atası IV Karlı taxt-tacdan 
getməyə məcbur etdilər. Napoleon qoca kralı və VII Ferdinandı Baronnaya çağırdı.  

Orada onların hər ikisi taxt-tacdan uzaqlaşmağa məcbur etdi. İspan taxt-tacı 
Napoleonun qardaşı Jozefə təklif edildi. Jozef güman edirdi ki, Napoleon 
İspaniyada modern islahatları bərpa edə bilər. Napoleonun özü də işğalçı fransız 
ordularına qarşı ispan xalqının müqavimətinin mümkünlüyünə inanmırdı. 1808-ci 
ilin 2 mayında Madriddə qalxan bunt yatırdıldı. 

 

İstiqlaliyyət müharibəsi 

 

Kral Ferdinand devrildikdən sonra fransuz ordularının nəzarətindən kənarda 
olan «vətənpərvəp İspaniya» bir sıra muxtar əyalətlərə parçalandı. İspaniyanın 
nizami qoşunları fransvz ordusunu məğlub etdi. Fransızlar Madriddən geri 
çəkildilər, bu dəfə Napoleon özu İspaniyaya müdaxil etdi və 1809-cü ildən 
yarımadanın əksər ərazisi artıq onun nəzarəti altında idi.  

İstiqlaliyyət müharibəsi və ya ingilislərin adlandırdığı kimi «Yarımada 
müharibəsi» Napoleon üçün «İspan mədə xorasına» çevrildi. Avropadakı adamlar 
həmçinin onun pul tələb etməsinə görə Napoleonun məğlubiyyətinə kömək etdilər. 
O, təkcə ispan nizami ordusu tərəfindən deyil, həm də ispan partizanlarının köməyi 
ilə Portuqaliyadan irəliləyən Velminqtonun komandanlığı altında olan Britaniya 
qoşunları tərəfindən məğlub olurdu. Partizanlar xalq müqavimətini təmsil edirdilər. 
1809-cu və 1813-cü illərdəki başlıca Talavera və Viktoriya döyüşlərində əsasən 
Vellinqton vuruşurdu, partizanlar isə fransız qarnizonunlarına soxulub, onlara 
zərbə vururdu. Ferdinand 1812-ci ildə sürgündən qayıtdıqdan sonra 1814-cü ildə 
yenidən İspaniyada mütləq monarx oldu. 1820-ci il inqilabı isə VII Ferdinandın 
təqib etdiyi «dustaqxana quşlarını» hakimiyyətə gətirdi.  

1931-ci ildə qurulan ikinci respublikanın (I respublika Kortsenn İspaniyanı 
respublika elan etməsi ilə 1873-cü ildə meydana gəlmişdi) tarixi dörd müxtəlif 
fazaya bölünür. Axırda 1936-cı ilin fevralında Xalq Cəbhəsi seçkidə qalib gəlib, öz 
hökumətini qurdu və «zorakılığa yuvarlanma» isə hərbi qiyamla nəticələndi. 1934-
cü ildə ikinci respublika artıq parçalanmışdı. Sosyalistlər Avstriya və alman 
qardaşlarının taleyindən qorxaraq, qanuni hökumətə qarşı üsyan qaldırdılar. Xalq 
Cəbhəsi «faşizmə» qarşı çıxış edirdi və 1936-cı ildə Xalq Cəbhəsi azacıq 
üstünlüklə seçkiləri uddu. İspaniya qutbləşmişdi və siyasi parçalanma 
intensivləşirdi.  
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Xalq Cəbhəsi hökuməti müstəsna olaraq Respublikaçılardan ibarət idi, 
baxmayaraq ki, Kortesdə sosyalistlər ona dəstək verirdi.  

«Faşizmdən» qorxan sosyalistlər iddia edirdilər ki, respublkaçı hökumət 
inqilabçı solların dustağıdır. Onlar kommunist təsirinin sürətlə böyüməsini əsas 
götürürdülər.  

1923–1930-cu illərdə ölkədə diktatorluq etmiş Prima de Riveranın oğlu 
Xose de Riveranın əsasını qoyduğu Falanqa, millətçi anti-marksist qruplaşması ilə 
birlikdə gənclərə müracit edirdi. Mühafizəkarlar Milli Cəbhənin sol qanadı 
arxasında çalışmaqla, İspaniyanı marksizmdən xilas etmək üçün açıqca hərbi 
qüvvəyə atxalanırdılar.  

 

 

Vətəndaş müharibəsi 

 

Hərbçilərin üsyanı 1936-cı lin 17 iyulunda Mərakeşdə başladı və sonrakı 
dövrdə metropoliya İspaniyasının qarnizonlarına yayıldı. Vətəndaş müharibəsi ona 
görə başladı ki, üsyan yalnız Köhnə Kastiliyada və Nevarrada uğurlu olmuşdu. 
Kataloniya və Bask ölkəsi hökumətə loyal idi, çünki respublika onların 
müxtariyyətinə qarantiya verirdi. Madriddə və Barselonada təhlükəsizlik 
qüvvələrinə hökumət tərəfindən silahlandırılmış fəhlələr kömək göstərirdilər, onlar 
zabitləri məğlubiyyətə uğratdılar. 
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Həlak olanlar vadisi.  

Respublika Mərkəzi Levanti, Kastiliya və Bask sənaye zonalarını əlində 
saxlayırdı. Millətçilər ərzaq istehsal edən ərazilərə nəzarət edirdilər. Respublika 
zonasında hiyləgərlik hesabına çətinləşən ərzaq qıtlığı millətçilərin niyyətlərindən 
biri idi.  

Respublika zonasında fəhlələri gücə çevirən respublikaçıların təşkilatları 
meydana gəldi. Qanuni hökumət yerli komitələr və həmkarlar ittifaqları tərəfindən 
sıxışdırılırdı, fəhlə milisi pozulmuş ordunun yerini tuturdu. İspaniyanın xeyli 
hissəsində sosial inqilab baş verdi, fabriklər və zavodlar kollektivləşdirilmişdi. 
İngilis Romançısı Corc Oruell fəhlələrin çox güclü olduğu Barselona barədə 
yazırdı: «Şəhərdə fəhlə sinfi yəhər üstündədir». Fəhlə sinfinin nəzarətini uğurlu 
orta istehsal şərtlərində qiymətləndirmək çətin idi.  

Bu inqilab solçu respublikaçılar və üzvlərinin sayı sürətlə artan Kommunist 
partiyası üçün məhvedici idi, onları Sovet İttifaqı silahla təchiz edirdi. 
Kommunistlər Xalq ordusunu yaratmağı təkid edirdilər, mübahisə edirdilər ki, 
komitə-milis sistemi hərbi cəhətdən səmərəli deyildir. General Fransisko 
Frankonun ordusu bərə ilə Mərakeşdən gəlib, milisə zərbə vuraraq, onu parçaladı 
və 1936-cı ilin noyabrında Madridin qarşısına gəlib çıxdı. Buraya internasional 
briqadaların gəlməsi ilə, həmçinin sovet silahları ilə güclənən şəhərin müqaviməti 
uğurlu oldu. Bu, Vətəndaş müharibəsinin iki illiyə uzanması mənasını verirdi.  

Qələbə, yəqin ki, birləşmiş siyasi nəzarətdə olan və adekvat silahla təchiz 
edilən, daha yaxşı təlim görmüş ordunun tərəfində olmalı idi. Millətçi ordunun 
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özəyini general Frankonun komandanlıq etdiyi Afrikan ordusu təşkil edirdi. 
Generallarla bol təmin edilən qoşunlar və millətçi orduların gənc zabitləri yaxşı 
təlim keçmişdilər. 1936-cı ilin oktyabrından Frankonun təhlükəsizlik hərbçiləri və 
siyasi nəzarəti həlledici əhəmiyyət daşıyırdı. 1937-ci ilin aprelində Falanqanı o, öz 
liderliyi altında olan birləşmiş hərəkata daxil etdi.  

Hər iki tərəf xaricdən kömək göstərilməsinə göz dikmişdi. Respublikaçılar 
ümid edirdilər ki, Fransa və Böyük Britaniya onlardan silah istəməyə icazə 
verəcəklər. General Franko tezliklə Almaniyada Hitlerə və İtaliyada Mussoliniyə 
müraciət etdi və onlar müharibənin əvvəlində təyyarələrlə Frankonu silah-sursatla 
təmin etdilər. Almanlar mineral filizlər üzrə konsessiyalar əvəzində millətçi tərəfi 
Kondor legionu ilə (100 döyüş təyyarəsi) təchiz etdi. İtalyanlar isə öz piyada 
qoşunlarını göndərdilər. Hər ikisi hələ də Frankonu tanklarla və artilleriya ilə təmin 
edirdi. Sovet İttifaqı isə respublikaçılar tərəfini silahla təchiz edirdi. Kommunist 
İnternasionalı həmçinin internasional briqadalar təşkil edirdi. 1938-ci ildə Sovet 
təchizatı kəsildi, silahlanma balansı millətçilərin xeyrinə həlledici qaydada dəyişdi.  

Nəhayət, Xalq ordusunu milis əvəz etdi, respublikaçılar 1937-ci ildə Madridi 
əldə saxlayırdılar, interbriqada motorlu İtalyan korpusunu məğlubiyyətə uğratdı. 
General Franko Madrid uğursuzluğundan sonra öz cəhdini şimala keçirdi. Burada 
1937-ci ilin aprelində alman təyyarələri Gernikanı bombalayıb yerlə yeksan 
etmişdilər. Böyük ispan rəssamı Pablo Pikasso öz məşhur tablosunda bu vəhşiliyi 
ifşa eydi. Franko sənaye zonasını işğal etməklə həlledici irəliləyiş qazandı. 
Döyüşlərdə respublikaçıların Xalq Ordusunun xeyli zəifliyi aşkar oldu.  

Franko yenidən Madridə hücum etməyə hazırlaşdı. Onun silahdaşı general 
Emilio Mola demişdi ki, paytaxtda bizə «beşinci kolonna» kömək edəcəkdir, başqa 
sözlə, şəhərin müdafiəçiləri içərisində bizə xidmət göstərən xainlər qrupu vardır. 
Onun bu sözu satqınlıq, xəyanət rəmzini ifadə etməklə, dillərə düşdü.  

Valensiyadan sonra Franko Kataloniyaya tərəf çevrildi, qanlı döyüşdə Xalq 
Ordusu taqətdən düşdü.  

Millətçilərin Kataloniyadakı son kampaniyası nisbətən asan keçdi. 
Respublikaçılar tərəfində parçalanma getmişdi. 7 mart 1939-cu ildə Madriddə 
kommunistlərlə anti-kommunistlər arasında vətəndaş müharibəsi başlandı. 28 
martda millətçi qüvvələr aclıq keçirən paytaxta daxil oldu.  

General Franko hökumətinin birinci on ili kobud və olduqca sərt idi. 
Vətəndaş müharibəsində təqribən 1 milyon ispan ölmüş və ya mühacirət etmişdi. 
Qızğın siyasi təqiblər iqtisadi çətinlik hesabına da güclənirdi.  

Kommunist partiyasının rəhbərləri təqibdən xilas olmaq üçün SSRİ -də 
sığınacaq tapdılar. Partiyanın lideri, məşhur «No pasaran!» – «(Faşizm) 
keçməyəcəkdir!» şüarının müəllifi Dolores İbarruri də Moskvada yaşamağa 
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başladı. Onun təyyarəçi oğlu Ruben İbarruri Böyük Vətən müharibəsinin ilk 
illərində döyüşdü və Stalinqradın müdafiəsində həlak oldu. 

 

Respublikaçıların plakatı.  

İspaniyada vətəndaş müharibəsi gedəndə minlərlə ispan uşağına da Sovet 
İttifaqı sığınacaq vermişdi, onlar böyük partiyalarla gəmilərlə daşınırdı. Bu 
qaçqınlar uşaq evlərində böyüyür, təhsil alır, müstəqil həyata atılırdılar. Onlardan 
biri olan İqor Netto uzun illər futbol üzrə SSRİ yığma komandasının kapitanı, 
olimpiya çempionu olmuşdu. Netto komanda ilə birlikdə 1950-ci illərin sonunda 
Braziliyada olanda prezidentin xanımı Sara Kubiçek onları qəbul edərkən ispanın 
yad ölkədə belə şərəfə nail olmasına təəccüb etmişdi.  

Frankonun II Dünya müharibəsində Ox dövlətləri ilə ittifaqa girməsi, onun 
Qərb demokratiyaları tərəfindən izolyasiya edilməsinə gətirib çıxardı. 
Ümumiyyətlə, 1939-cu ildən sonrakı sağalma prosesi Vətəndaş müharibəsi ilə 
əlaqədar olan dağıntılara görə çətin gedirdi. Xüsusən dəmir yolu nəqliyyatının 
bütün hissələrinə – parovozlara, vaqonlara böyük ziyan dəymişdi. Qabiliyyətli 
əməyin ciddi itkisi baş vermişdi. Milli gəlir 1900-cü il səviyyəsinə düşmüşdü, real 
maaşlar 1936-cı ildə olduğundan iki ləfə az idi. Burada aclığa, qara bazarın 
yayılmasına yaxınlığı ilə seçilən illər var idi, kəndlərin yoxsulluğundan adamlar 
şəhərə qaçırdı.  

Franko II Dünya müharibəsi vaxtı Almaniyaya və İtaliyaya mənəvi və maddi 
kömək göstərmişdi. Ərzaq və neft idxalına görə isə Qərb dövlətlərindən asılı idi. 
Sovet qoşunlarına qarşı vuruşmaq üçün 1941–1943-cü illərdə cəbhəyə «Mavi 
Diviziya»nı göndərmişdi.  
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Ruzveltə və Stalinə görə, general Franko faşist idi. 1945-ci ildə üç qalib 
dövlət Franko hökumətinə qeyri-demokratik olan kimi öz düşmənçiliyini bəyan 
etdi.  

İspaniya BMT-dən xaric edildi və bu, ölkə müxalifətinə yeni həyat verdi. 
Kral XIII Alfonsonun varisi Don Xuan özünü demokratik alternativ kimi qələmə 
verirdi.  

Franko bu çətinlikləri, öz rejiminin sərtliyini etiraf etməklə qarşılayırdı. 
Rejimə qarşı xarici dövlətlərin siyasi hücumu Frankoya milli birlik şəklində dəstək 
verilməsinə səbəb oldu. ABŞ İspaniyada dörd hərbi baza yaratmaq hesabına 
Frankoya xeyli maliyyə yardımı göstərdi. Franko artıq böyük qüvvəyə sahib 
olduğuna görə elan etdi ki, «nəhayət, mən Vətəndaş müharibəsini uddum».  

1953-cü ildən İspaniya stabil vəziyyətdə idi. Daxili siyasi nəzarət Frankonun 
əlində qalırdı, baxmayaraq ki, ona sui-qəsdlər də təşkil edilirdi. Falanqa öz gücünü 
itirmişdi, texnokratlar normal kapitalist sistemi naminə çalışırdılar. Daxili məhsul 
istehsalı 1960-cı illərdə artmağa başladı. Lakin 1968-ci ildə protest hərəkatı 
universitetlərə yaxınlaşdı, buna da, yəqin ki, Fransada baş verən tələbə iğtişaşları 
öz təsirini göstərmişdi. Madriddə və Barselonada tələbə zorakılığı hökuməti təşvişə 
salmışdı.  

Prints Xuan Karlos Frankoya yaxın ollduğundan, kaudilyo onu 1969-cu ildə 
özünün qanuni varisi elan etdi, 1972-ci ildə isə dekret verdi ki, o, öləndə onu 
dövlətin başçısı kimi Xuan Karlos əvəz edəcəkdir. 1975-ci ildə Franko öldükdə 
Xuan Karlos, I Xuan Karlos titulu altında İspaniya kralı oldu və yeni konstitusiya 
qəbul olunmaqla, dövlət demokratik qaydada idarə olunmağa başladı.  

1939–1975-ci illərdə, Vətəndaş müharibəsində qalib gəlmiş Fransisko 
Frankonun ələ keçirdiyi hakimiyyət totalitar faşist dövləti qurmuş və onu bir 
krallıq kimi idarə etmişdi. Kaudilyo (rəhbər) titulu daşıyan Franko bütün 
hakimiyyəti qəsb etmiş və özü də bəyan etmişdi ki, o yalnız «Alhah və tarix 
qarşısında məsuliyyət daşımışdır». Beləliklə, İspaniya Avropada Portuqaliya ilə 
yanaşı faşizmin hakimiyyətdə daha çox ömür sürdüyü iki ölkədən biri olmuşdu. 
Bir cəhəti də qeyd etmək lazımdır ki, Almaniyadan və İtaliyadan fərqli olaraq 
burada faşizmə dinc yolla son qoyulmuşdu.  
 

Franko ölənə qədər ona sui-qəsd təşkil edən anarxistlərdən qorxurdu. O, hələ 
1940-cı illərdə geniş dağlıq ərazidə, Madriddən 58 km aralıda, Eskorial 
yaxınlığında Qvadarrami dağında «Həlak olanlar vadisi» tikdirmişdi, onun inşası 
1958-ci ildə başa çatmış, bir il sonra açılmışdı. «Həlak olanlar vadisi» memorialı 
vətəndaş müharibəsinin qurbanlarına həsr olunsa da, bu qayadakı bazilika üzərində 
iri xaçda onların xatirəsi əbəddiləşsə də, bazilikada iki adamın – Fransisko 
Frankonun və Falanqa partiyasının yaradıcısı Xose de Riveranın qəbirləri vardır.  
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Bu bazilikanı tikmək üçün on illər ərzində qaya parçalanmış, süni mağarada 
nisbətən sadə görünən mavzoley yaradılmışdır. Bu tikintidə on minlərlə dustaq 
daşyonan kimi işləmiş, onların çoxu tozdan serroz xəstəliyinə tutularaq həyatdan 
getmişdilər. Franko öz faşizminin qurbanları siyahısına onları da əlavə etməyi 
bacarmışdı. Şər heç vaxt öz təbiətini dəyişmir, ən xırda imkandan da insanlara 
bədbəxtlik «bəxş etmək» üçün istifadə edir.  

         Eskorialda olarkən bizi müşayiət edənlər Frankonun qəbrinə baxmağı təklif 
etdilər və etiraz etmədik. Əlbəttə, qayanın yarılan içərisində tikilən bazilika 
İordaniyadakı qədim Nabeteyadan yadigar qalmış Petranı xatırladırdı, lakin biz 
vətəndaş müharibəsi ərzində həlak olanlarla yanaşı, memorial tikintisində 
həyatlarını qurban verən insanların taleyinə acıdıq, Frankonun qəbri isə bizdə heç 
bir kədər emosiyası yaratmadı.  

 

İspaniyaya səfərin xatirələri 

 

Bizim nümayəndə heyəti iki nəfərdən ibarət idi, konserv mühəndisi Rakif 
Hüseynov da məni müşaiyət edirdi. İspaniyada 1985-ci ilin aprelinin birinci 
yarısında olduq. Moskvadan Madridə təyyarənin I klassında uçarkən şahmat üzrə 
dünya çempionu Anatoli Karpovla tanış oldum və yol boyu xeyli söhbət etdik. 
Söhbətimizə ancaq Alp dağları üstündən uçarkən hava boşluqlarının yaratdığı 
narahatlıq kiçik fasilə verdi. Mən keçmiş dünya çempionu Vasili Smıslovla da altı 
il əvvəl Amsterdama uçarkən tanış olmuşdum. Qrossmeyster Karpov yüksək 
intellektə, səmimiliyə və obyektivliyə malik insandır. O, Boris Spasskini bütün 
dövrlərin ən güclü şahmatçısı hesab etdiyini söylədi. Robert Fişerə İslandiyada iri 
hesabla uduzmasını isə onun zəhmətsevər olmaması ilə, həmçinin yarışdan iki ay 
əvvəl Kislovodskda ona hər cür şərait yaradılmasına baxmayaraq, hazırlaşmayıb, 
vaxtını boş keçirməsi ilə izah etdi. Həmin vaxt şahmat tacına iddiaçı Qarri 
Kasparovla Karpovun oyunu yarımçıq saxlanmışdı və o, Madridə özünün şahmat 
üzrə altıncı «Oskar»ını almağa gedirdi. O, Kasparovun gələcəkdə hökmən dünya 
çempionu olacağını da bildirdi və onun xarakterindəki qüsurlara gəldikdə, burada 
anası Karina Şagenovnanın ona olduqca pis təsir göstərməsi ilə izah etdi.  

Karpovla söhbət şahmat barədə biliklərimə xeyli əlavələr bəxş etdi və bu 
sadə insanla biz Barakas təyyarə meydanında ayrıldıq.  

Bizi ölkəyə dəvət etmiş holdinqin və SSRİ səfirliyinin işçiləri qarşıladılar. 
Şəhərdə mehmanxanada azacıq istirahətdən sonra baş meydan olan Plasa- Mayora 
apardılar. Burada çox sayda kafelər vardı və adətə görə, qonağı onların çoxunda 
qonaq edirlər. Musiqi sədaları altında ət xörəyi və qırmızı şərab verilir. Yaxşı ki 
bizi əvvəlcədən xəbərdarlıq etdiklərinə görə, təklif olunanlardan simvolik qaydada 
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dadırdıq. Bu qaydada səkkiz kafedə olduq. Axşam saat 10-da isə çox dəbdəbəli 
Meliya-Kastiliya restoranında şam yeməyi yedik və varyetedən həzz aldıq. Cümə 
günün səhəri mən SSRİ-nin İspaniyadakı səfiri Y.V.Dubininlə görüşə getdim. O 
qədər də iri olmayan kabinetdə biz xeyli söhbət etdik, o, mənim SSRİ Dövlət Elm 
və Texnika Komitəsi xətti ilə gəldiyimi bilirdi, lakin dəvət edən holdinqin adını 
eşitdikdə çox sevindi və əlavə etdi ki, nümayəndə heyətinin şərəfini yüksəltmək 
üçün mən ziyafət verəcəyəm və holdinqin ölkədə çox nüfuzlu olan prezidentini də 
ora dəvət edəcəyəm ki, orada onunla tanış olum və bunu holdinq rəhbərliyinə 
çatdırmağı xahiş etdi. Holdinqin prezidenti həmin vaxt Çilidə ezamiyyətdə idi və 
Pinoçetə görə SSRİ ilə Çili arasında diplomatik münasibətlər pozulmuş və 
münasibətlərdə gərginlik davam edirdi. Bunu nəzərə alaraq işçiləri prezidentin 
dəqiq harada olduğunu demirdilər. Holdinqdə bizi çox mehriban qarşıladılar, 
səfərin vaxtının uzadılması ilə əlaqədar olaraq səfirliyin də razılığı əsasında viza 
məsələsi və biletin dəyişdirilməsi operativ qaydada həll edildi. Çünki holdinqin 
tərtib etdiyi proqram geniş olduğuna görə bir həftəyə sığmazdı və ona görə də viza 
10 günə qədər uzadıldı.  

Görüşdən sonra biz təyyarə meydanına yollandıq və oradan kiçik Foker 
təyyarəsində Estremaduranın paytaxtı Badaxoza uçduq. Oradan isə maşınlarla 
Andalusiyaya getdik və əvvəlcə Merida şəhərində olduq. Burada bizə qədim 
romalıların tikdiyi akveduku göstərdilər. Sonra şəhərin meri bizi qədim 
romalılardan qalan digər gözəl abidəyə – Teatra baxmağa apardı. Teatrın 
səhnəsindəki sütunlar ağ mərmərdən idi və indi də möhtəşəmliyi ilə göz oxşayır. 
Sonra qladiator döyüşləri üçün çəkilmiş dar kanalları göstərdilər. Mer teatr barədə 
məlumat verərkən, onun bizim eranın I əsrində tikildiyini bildirdi. Roma tarixinə 
müəyyən bələdçiliyimə görə (sonralar «Qədim Roma: qüdrətin qabarması və 
çəkilməsi» kitabını yazıb, nəşr etdirmişdim) etiraz edib bildirdim ki, çox güman ki, 
I əsrdə tikilmişdir, lakin bizim eranınkında deyil, bizim eradan əvvəlkində. Mer 
razılaşmadı və nəhayət, girəcəkdə buklet satıldığını yada salıb, adam göndərdi ki, 
birini alıb gətirsinlər. O, özü bukletə baxdı və mənə müraciət edərək dedi ki, sizin 
dediyiniz düzdür. Mən teatrın tarixini dəqiq bilmirdim, məntiqə əsaslanaraq öz 
rəyimi açıqlamışdım. B.e. I əsri Roma üçün quduz imperatorlar dövrü idi, Neronun 
vaxtında Roma yanmış, sonra bərpa olunmuş, qarışıq aralıq dövrdən sonra gələn 
Vespasnan isə Romada qladiator döyüşləri üçün Kolizeyi tikdirmişdi, 79-cu ildə 
isə Vezuvi vulkanının püskürməsi nəticəsində İtaliyanın iki şəhəri – Pompeya və 
Herkulanum məhv olmuşdu. Deməli, Romanın imperiyanın kənar ərazilərində 
tikinti aparmaq, abadlıq qurmaq imkanları artıq geridə qalmışdı.  

Sonra biz Sevilya şəhərində olduq. Şəhər olduqca gözəldir, Qvadalkvivir      
( ərəbcə Vadi əl- Kəbir adlanırdı, bu, tərcümədə “Böyük Çay” deməkdir, ispanların 
tələffüzündə dəyişilərək, çayın indiki adını almışdır) çayının sol sahilində yerləşir. 
Mariya Luis parkı, İspaniya meydanı böyük zövqdən xəbər verir. Meydandakı 
dəyirmi yaraşıqlı bina 1929-cu ildə iber-amerikan sərgisi üçün tikilmişdi. Binanın 
qarşısından su kanalı axır. Bir az aralıda ərəblərdən yadigar qalmış minbər qülləsi 
Xiralda uzanır. İndiki universitet binası vaxtilə tütün fabriki imiş və rəvayətə görə, 
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Prospyer Merimenin qəhrəmanı, lakin daha çox fransız bəstəkarı Jorj Bizenin 
operasına görə tanınan Karmen həmin fabrikdə işləyirmiş. 

  

Sevilya. Şəhərin mərkəzi. 

Şəhəri ərəblər tutduqdan sonrakı dövrdə, 1248-ci ilə qədər Sevilya 
müsəlman krallığının paytaxtı olmuşdu. Amerika kəşf edildikdən sonra şəhər 
xüsusilə çiçəklənmişdi, çünki yeni qitə ilə bütün ticarət inhisarı Sevilyaya məxsus 
idi. Məhz buradan 1519-cu ildə Magellanın ekspedisiyası öz məşhur dünya ətrafına 
səyahətinə başlamışdı. Buradakı universitetin əsası isə hələ 1502-ci ildə 
qoyulmuşdur.  

Sevilyanın görkəmli abidələri sırasına köhnə minarə Xiraldanın da daxil 
olduğu məşhur bizim Allah anası müqəddəs Mariya kafedral kilsəsi, Alkasar saray- 
qalası, Telmo kilsəsi, çayın üstündəki müqəddəs Telmo körpüsü daxildir. Kvadrat 
şəkilli 100 metr hündürlüyündəki Xiralda XII əsrdə tikilmiş müsəlman məscidinin 
minarəsi idi. Xiraldanın zirvəsində 4 m hündürlüyündə tunc heykəl şəklində 
fırlanan flyuger qoyulmuşdur. O, gizli inamı rəmzləndirir.  

Ondan cənubda məşhur Alkasar saray-qalası yerləşir; bu bina mavritan 
üslubunda tikilmişdir.  

Müqəddəs Telmo korpusu şəhərin əsas hissəsini digərləri ilə birləşdirir. 
Şəhərin cənubunda dünyanın ən gözəl parklarından biri olan Mariya Luis parkı 
yerləşir, ondan bir qədər aralıda isə Sevilya yarmarkası (iber-amerikan sərgisi) və 
İspaniya meydanı diqqəti cəlb edir.  
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Şəhərin bu görməli yerləri ilə tanış olduqdan sonra bizi «Korrida» 
restoranında nahara dəvət etdilər. Korrida İspaniyanın simvolu olsa da, 
Andalusiyada daha maraqlı keçir. Restoranın divarları korridada öldürülmüş 
öküzlərin başları ilə bəzədilmişdi və buradakı xörəklər təzəcə öldürülmüş öküzlərin 
ətindən hazırlanır. Ekzotik xörək kimi görünən «öküz quyruqu supunu» da sifariş 
verdim; quyruğun iri qığırdaqları supa yaxşı dad verir.  

Sonra bizi Sevilya fiestası ilə tanış olmağa apardılar. Ölkədə hər şəhər ilin 
müxtəlif vaxtlarında öz fiestalarını keçirir. Sevilyada isə festival aprel ayında, onun 
birinci yarısında keçirilir. Şəhərdən kənardakı düzənlikdə çox sayda düz küçələri 
olan çadır şəhərciyi salınır. Çadırlarda daim musiqi səslənir, ət xörəyi və qırmızı 
şərab verilir. Küçədə gözəl bəzənmiş, kiçik zəng formasındakı, aşağı getdikcə 
genişlənən qatları ilə fərqlənən yubkalarda qızlar gəzişirlər. Oğlanlar isə milli 
paltarda, şalvarın üstündən dəri örtük və başlarında şlyapa olmaqla at üstündə 
cövlan edirlər. Çadır sahibləri küçədən keçənləri öz bayram evinə dəvət edir və 
orada onları qonaq edirlər. Biz nə qədər etiraz etsək də, bir çadırın sakinlərinin 
təkidindən imtina edə bilmədik, orada bizə şərab süzdülər. Rəqs musiqisi çadırı 
başına götürmüşdü, tutqun rəngli sifəti olan gözəl fiqurlalı bir qız böyük həvəslə 
flamenkoya bənzəyən rəqs edirdi. Hamı əl çaldıqca qız daha da ruhlanır, rəqsin 
ritmini sürətləndirirdi. Qız bizim SSRİ-dən olduğumuzu bildikdə çox təəccübləndi. 
Səbəbini soruşduqda bildirdi ki, o, KQB-dən («Kaqebe» deyə tələffüz edirdi) çox 
qorxur.  

Sevilya gözəl olduğu kimi, həm də qədim şəhərdir. Onun qədim adı İspalis 
olmaqla, karfagen sözü olan «düzənlik»dən əmələ gəlmişdir. Ərəblər şəhəri 
tutduqdan sonra onu İskvilia adlandırmağa başladılar, buradan da Sevilya adı 
yaranmışdır.  

Andalusiyada, bir qayda olaraq, demək olar ki, bütün evlər ağ rəngə 
boyanmışdır, ona görə bu rayonu çox vaxt «Ağ İspaniya» adlandırırlar. Yol boyu 
şəhərdəki bu ağ rəngli binalar çox gözəl görünürdü. 

Sonra biz Andalusiyanın digər gözəl şəhəri olan Kordobaya yollandıq. Şəhər 
finikiyalılar gəlməmişdən əvvəl meydana gəlmişdi, xüsusən XIII əsrdə ərəblərin 
dövründə çox sürətlə inkişaf etmişdi, bu vaxt o, Kordoba xilafətinin paytaxtı 
olmuşdu. Həmin dövrdə Kordoba dünya şöhrətinə yiyələnməklə, böyük elmi və 
mədəni mərkəzə çevrilmişdi. Şəhərin ən görkəmli arxitektura abidələri də məhz 
həmin epoxaya aiddir. Buradakı xəlifələrin və onların əyanlarının sarayları öz 
əfsanəvi dəbdəbəsi və fəvvarələri olan gözəl bağların kölgəsinə sığınması ilə adamı 
heyran edir. Burada VIII–X əsrlərdə tikilmiş baş məscid – Meskita ərəb 
memarlığının ən böyük əsəri olmaqla, öz füsunkarlığına görə bütün dünyada 
məşhurdur. Onun 32 tağdan ibarət 19 nefi vardır. Onun ölçülərini Məkkədəki 
məşhur Kəbə məscidi ilə müqayisə edirlər. Lakin möhtəşəmliyinə, ağ mərmərdən 
tikilmiş və böyük zövqlə bəzədilmiş, gözəl xalçaları və çilçırağı olan Abu-
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Dabidəki Şeyx Zayid məscidi belə bir müsabiqədə hökmən qaliblər sırasında ola 
bilər.  

Şəhər başdan-başa keçmişin nəhəng abidəsidir. Kordobada köhnə müsəlman  
(La-Moreriya) və yəhudi (La-Xuderiya) rayonları vardır. Şəhərin müasir mərkəzi 
və işgüzar hissəsi Xose-Antonia meydanıdır.  

Kordoba ərəb xilafəti dövründə mədəni səviyyəsi ilə başqalarından 
fərqlənirdi, dünya şöhrətli alimlər burada yaşayıb-yaratmışdılar. Bircə onu demək 
kifayətdir ki, Kordobada 800 mıktəb, 70 kitabxana var idi. Təkcə II Hakam 
kitabxanasında 600 min cild kitab saxlanırdı. Biz şəhərdə məşhur yəhudi filosofu 
Moşe Maymonidin heykəlini gördükdə təəccübləndik, elə bil ki, kürsüdə başında 
papaq, uzun saqqalı olan və çapan geyinmiş bir qoca özbək oturmuşdur. Başqa bir 
heykəldə isə bir-birini sıxan iki əl təsvir olunur. Onlardan biri müsəlman ərəb şairi 
Zeyduna, digəri isə sevdiyi yəhudi qızına məxsusdur. Onların izdivacına razılıq 
verilmədiyindən, sevgililər özlərini intihar etməklə həyatdan getmişdilər.  

Kordobaya axşam çatmışdıq, otelin restoranında şam etməli olduq. Bizə 
qəlyanaltı kimi inək beyni təklif etdilər. Beyləqanda tərəkəmə əhalisi buna 
bənzəyən, bağırbeyin adlanan xörək hazırlayır, ən əziz qonaqlarına təklif edirlər. 
Kordobada beyləqanlıların hazırladığına bənzər xörəyi görəndə təəccübləndim və 
doğrudan da, ləzzətli olduğu qənaətinə gəldim.  

Səhər tezdən, dan yeri ağaranda qalxıb şəhər parkına getdim. Park olduqca 
böyük və gözəldir, lakin burada təəccübə səbəb olan cəhət, səhər-səhər minlərlə 
quşun müxtəlif diapazonda oxumaları, cəh-cəh vurmaları idi. Mən bu güclü 
simfoniyanın quş faunası tərəfindən yaradılmasına inanmaq istəmirdim. Əgər 
Alfred Hiçkokun 1963-cü ilə çəkdiyi məşhur «Quşlar» filmində qanadlı canlılar 
adamlara, evlərə hücum çəkirdilərsə, burada quşların nəğməsi o qədər gur və qeyri-
adi idi ki, adam adi şəhər parkına deyil, cənnətə düşdüyünü, cənnət quşlarnın 
şərqisinin könülə, şüura hücum çəkməsinin, hakim kəsilməsinin şahidi olurdu. 
Mən cənnət quşlarının belə polifoniyası barədə heç nə bilmirəm, lakin minlərlə 
şirin səsin bir-birinə qarışıb, belə gur musiqi yaratması, ahəngə çevrilməsi məhz 
müəmmalılıq effekti yaratdığından, onun yalnız cənnətdə mümkün olacağını 
güman etdiyimdən, belə təsirdən yaranan möcüzəli təəssürat meydana gəlirdi. Bu 
səslər nə qədər xoş olsa da, şüura öz təsirini göstərməmiş qalmırdı və hiss edirsən 
ki, bu avazlar məhz səma musiqisini andırır. Adət etmədiyin, ömründə rast 
gəlmədiyin bir şeyi müəyyən şübhə, bəlkə də qorxu ilə qarşılayırsan. Doğrudan da, 
mən məlum olmayan, məchul xüsusiyyətləri olan bir aləmə düşmüşdüm, quşların 
nəfəsi təkcə havanı titrətmirdi, həm də mənim könlümü, ağlımı tarıma çəkirdi və 
mən hisslərimə hücum edən bu gurultulu müsiqiyə, harmoniyaya artıq dözə 
bilmirdim. Ona görə də parkı ləngimədən tərk etməyi qərara aldım və uzun müddət 
həmin müəmmalı təsirin altında qalmaqda davam etdim.  
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İspaniyada çox şeylərə təəccüblənmiş, onların xeyli hissəsini yaddaşıma 
həkk etmişdim. Kordoba parkı isə bol quş aləminin şərqisi hesabına mənə olduqca 
güclü təsir göstərmişdi. Heç Çindəki Quançjou şəhərinin üstündəki təpədə 
düzəldilmiş və üstü yaşıl kapron torla örtülmüş nəhəng quşlar sərgisində də mən 
belə bir möcüzənin şahidi olmamışdım. Məşhur Avstriya bəstəkarı, valsları ilə 
dünyanı heyran qoyan İoann Ştraus özünün «Vena meşəsi nağılı» valsında quşların 
nəğməsindən, cəh-cəhindən istifadə etmişdi. Əgər o, Kordoba parkında quşların 
gur səslənən simfoniyasını dinləsəydi, bu bol səslər dünyasının təsiri altında, yəqin 
ki, onları hökmən nota köçürərdi. Mən isə tanış olmayan səslərin gurultusundan 
əsəbimə müəyyən təsir göstərəcəyi gümanını nəzərə alıb, bağı tərk etdim və qeyri-
adi quşlar dünyasının yaratdığı ecazkar musiqi ilə vidalaşmağı seçdim.  

Sonra biz təyyarə ilə Alikabteyə uçduq. Bu şəhər eyni adlı əyalətin inzibati 
mərkəzi olmaqla yanaşı, beynəlxalq əhəmiyyəti olan Kosta-Blanka (Ağ sahil) 
kurort-turist zonasının paytaxtıdır. Burada sənaye yaxşı inkişaf etmişdir. Dəniz 
kənarındakı plyajda gəzərkən dizə qədər quma batırsan, onun uzunluğu da 
böyükdür. Plyajda həm də ərəblərdən yadigar qalmış qalanı seyr edirsən, dəniz 
tərəfdən baxdıqda qalanın xarici hissəsi adam başını xatırladır. Oradan isə biz iki 
maşınla Levantın (Şərq rayonunun) cənubunda olan Mursiyaya getdik. Rakif 
qabaqdakı maşında holdinqin Moskva nümayəndəsi, mənşəcə alman olan qadınla 
gedirdi, mən isə holdinqin digər məsul işçisi ilə arxadakı maşında idim. Tərcüməçi 
sürücünün yanında, mənim qabaq tərəfimdə oturmuşdu. Birdən o, əl-qolunu geniş 
açıb, iti sürətlə gedən maşının sükanından yapışmaq istədi. Onun epilepsiya 
tutması başlamışdı və biz Estramaduraya uçanda onun bu mələzini hiss etmişdim. 
Ona görə də arxadan onun üstünə yıxılıb, qollarını açmağa qoymadım və sürücüyə 
«stop» deyə qışqırdım. Maşını yolun kənarına verib saxladı. Holdinqin işçisi təkid 
etdi ki, yanından keçdiyimiz şəhərə qayıtmalıyıq ki, ona iynə vursunlar. Mən izah 
etməyə çalışdım ki, tutma keçib gedəcək və biz yolumuza davam edə bilərik. 
Holdinqin işçisi razılaşmadı, biz geri qayıdıb şəhərə girdik və xəstəxanada 
tərcüməçiyə iynə vuruldu. O, artıq ölü toyuğa bənzəyirdi. Gecə saat 1-ə işləyəndə 
biz Mursiyaya, otelə çatdıq və səsimi eşidən azərbaycanlı yol yoldaşım, az qala, 
ağlaya-ağlaya mənə yaxınlaşdı, deyəsən, o, sevindiyindən ağlayırdı. Düşünürmüş 
ki, yəqin avtomobil qəzası baş vermiş, biz təhlükəli vəziyyətə düşmüşük. Həm də 
abstrakt eqoizmə uyğun olaraq özünü düşünürmüş ki, yol yoldaşımın başına bir iş 
gəlsə, Bakıya necə qayıdacaqdır. Mən ona ürək-dirək verdim ki, heç nə olmamışdı, 
yalnız tərcüməçinin vəziyyəti yaxşı deyildi.  

Səhərisi Mursiya ilə tanışlıq başlandı, biz sübtropik meyvələri çeşidləyən və 
qablaşdıran fabrikdə olduq. Buradan iri partiyalarla SSRİ-yə portağal və limon 
göndərilirdi. Sonra holdinqdə prezidentlə aparılan danışıq vaxtı SSRİ-yə ixracın 
sonrakı ildə xeyli artırılması barədə razılığa gəldik. 

Sequra çayının sahilində yerləşən şəhərin çox yerində mavritan üslubu 
saxlanmışdır, axı şəhər ərəblər tərəfindən salınmışdır. Şəhərin başlıca arxitektura 
abidəsi kafedral kilsə binasıdır, onun yanında isə yepiskopların sarayı yerləşir. 
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Şəhərdə gözəl botanika bağı da vardır. Lakin şəhərin su çatışmamazlığı problemi 
özünü kəskin şəkildə biruzə verir. Hətta qaldığımız bahalı oteldə də suya qənaət 
etmək xəbərdarlığını bildirən plakat nəzəri cəlb edirdi.  

Mursiyadan Alikanteyə qayıdarkən bildirdilər ki, biz Elçenin kənarındakı 
xurma palması bağındakı restoranda nahar edəcəyik. Elçe Avropada yeganə yerdir 
ki, orada meyvə verən xurma bağları becərilir. Mən kokos palmasını isə sonralar 
Meksikada görmüşdüm, Akapulkoda onun kəsilmiş təzə meyvəsinin şirəsini də 
içmişdim. Ancaq xurma palması barədə elə bir təsəvvürüm yox idi, təkcə onu 
bilirdim ki, dünya xurma istehsalının, az qala, 70 faizi İraqın payına düşür. Otuz il 
sonra Abu-Dabidə mehriban insan, qonaqpərvərliyi hədd tanımayan İsam bəy əl--
Katbinin iri villasını əhatə edən zəngin bağında meyvə gətirən xurma ağaclarını 
gördüm. İsam bəyin çox savadlı övladları – həkim qızı Mey, maliyyəçi oğlu 
Mamun və mələk simalı Meyin həyat yoldaşı, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin 
paytaxtında bankir tək CEO vəzifəsində çalışan, azərbaycanlı Asif mənə bu bitki 
növü baprədə geniş məlumat verdilər. Bədəvi ərəbin ən dadlı xörəyi də əzilmiş 
xurma ilə balın qarışığıdır. Səhər tezdən azacıq ondan yeyən ərəb axşama kimi 
açmırmış. İslam peyğəmbərinin çox sadə yeməkləri içərisində də xurma xüsusi yer 
tuturdu.  

Alikantedə biz təyyarəyə gecikmişdik, lakin I klass biletimizi gördükdə, 
uçuşa hazırlaşan DC-9 təyyarəsini dayandırıb, bizi ona oturtdular. İspaniyada hava 
nəqliyyatı çox inkişaf etmişdir. Biz dörd şəhərdən təyyarə ilə uçmalı olduq. Uçuş 
çox dəqiq həyata keçirilir, təyyarə biletdə göstərilən vaxtda yerdən ayrılıb, geri 
qalxır. Salonda xidmət o qədər yüksək olmasa da, uçuşun təhlükəsizliyinə və vaxta 
düzgün əməl edilməsinə söz yoxdur.  

Alikantedən biz Barselonaya uçduq. Barselona Kataloniyanın paytaxtından 
daha çox, müasir gənclərə Leonel Messi kimi dünya şöhrətli oyunçusu olan 
«Barselona» futbol komandası ilə tanışdır. Lakin Barselona paytaxt və ya fyutbol 
Məkkəsi olmasından asılı olmayaraq, olduqca gözəl və çox qədim şəhərdir: onu 
karfagenlilər b.e.ə. III əsrdə salmışdılar. Hətta bu adın məşhur sərkərdə Hannibalın 
atası Hamilkar Barka ilə əlaqədar olduğunu iddia edənlər də az deyildir. Sonralar 
buranın nüvəsinin Roma koloniyası təşkil etmişdi. XVIII əsrin əvvəllərində 
Barselona Amerikadakı ispan koloniyaları ilə ticarət hüququ əldə etmişdi.  

Bu şəhər ölkənin paytaxtı ilə birlikdə İspaniyanın mühüm iqtisadi, ticarət, 
nəqliyyat və mədəniyyət mərkəzidir. Bura iri dəniz, dəmir yolu, avtomobil və 
beynəlxalq və daxili xətlərdə xidmət edən hava nəqliyyatı qovşağı vardır. Burada 
ildə dünyanın onlarla ölkəsindən minlərlə gəmi gəlir. Limanın yanındakı Dünya 
qapısı meydanında şəhərin ən gözəl abidələrindən biri – Xristofor Kolumbun 60 
metr hündürlüyündəki heykəli ucalır. Heykəldən, məşhur və daim qələbəliyi ilə 
seçilən Kataloniya meydanına qədər Barselonada ən populyar küçə olan Las-
Ramblas prospekti uzanır. Biz Barselonaya axşam çatdığımızdan ispanların adətinə 
uyğun olaraq bir məşhur restoranda şam yeməyini də gec yeməli olduq.  
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Gecə yarısından sonra bizi Las-Ramblasda gəzməyə apardılar. Küçədə 
gəzişən adamlar olduqca çox idi, elə bil ki, şəhər yatmaq istəmirdi. Bizim 
küçələrdə yalnız yaxşı havada gündüz belə qələbəlik ola bilər. Gəzintiyə həsr 
olunan gecə növbəsini çəkən adamların çoxluğuna görə, yəqin ki, Barselona ən iri 
şəhərləri də geridə qoya bilər. Axı bu prospekt şəhərin ürəyiddir, onun ictimai və 
sosial həyatının mərkəzidir. Burdakı mağazaların, restoranların, kafelərin sayı-
hesabı yoxdur.  

      İspanlarda baş küçə ilə gecə gəzintisi (paseo) adəti indiyədək qalır. Küçədə 
vitse-kralların sarayı yerləşir. 

Kataloniya meydanı da fəvvarələrlə, heykəllərlə və müasir heykəl qrupları 
ilə bəzədilmişdir.  

Qrasiya bulvarı, elə bil ki, Las-Ramblasın davamıdır, bu, Barselonanın parad 
küçəsidir, şəhərin ən kübar rayonudur. Bulvarın bəzəyi yayda sıx kölgəsi ilə 
sərinlik verən dördcərgəli çinar ağaclarıdır, Soçini və Gəncəni xatırladır.  

İspaniya meydanında isə Millət sarayı, sərgi pavilyonları yerləşir. 
«Ensanço» adlanan rayonda tanınmış Katalon modernist arxitektoru Antonio 
Qaudinin (1852–1926-cı illər) məşhur incisi – tikintisi hələ də başa çatmamış 
Saqrada Familia – Müqəddəs ailə kilsəsi yerləşir. Memar onun tikintisinə 1884-cü 
ildə başlamışdı.  

Qaudi məbədi termit yuvasına bənzər qaydada düşünmüşdür, kilsənin dörd 
iri qüllə şəklindəki hissələri, həqiqətən də, termist yuvalarına bənzəyir. Binanın 
qarşısındakı kiçik gölməçədə məbəd bütünlüklə əks olunur və bu mənzərə də 
adamı valeh edir. Düyada Le Korbyuzye, Oskar Nimeyer kimi məşhur arxitektorlar 
az deyildir. Lakin yəqin ki, onlar da bəlkə, Qaudinin qeyri-adi populyarlığına 
həsəd apara bilərdilər. Korbyzye Hindistanda Çandiqarx şəhər ansamblının 
layihəsini vermiş, Nimeyer isə Braziliyanın yeni paytaxtı Brazilia şəhərinin bütöv 
arxitektura layihəsinin müəllifidir. Qaudinin Saqrada Familiası isə Barselonanın 
rəmzinə çevrilməklə, həqiqətən də böyük şöhrətə yiyələnmişdir.  

Məbəddən bir qədər aralıda isə onun daha bir yaratdığı obyekf – Quel parkı 
yerləşir, pakr gözəl arxitektura tikintiləri, fəvvarələr və çiçək ləkləri ilə şöhrət 
tapmışdır. Qaudinni daha bir işi gözəl monumental şəlalədir. 

Barselonanın ən gözəl küçələrindən biri La-Dioqanaldır. Onun uzunluğu 10 
km-ə bərabər olmaqla, şəhəri yarıb keçir. Bizi buradakı beşulduzlu «Diplomat» 
otelində yerləşdirmişdilər. Lüks nömrədəki yemək otağında direktordan hədiyyə 
kimi iki iri buludda meyvə və qarpız qoyulmuşdu və onların sərin qalması üçün 
buz dənələri ilə bəzənmişdi.  



46 
 

Barselonanın kənarında, Madriddə gedən yolun üstündə XX əsrdə tikilmiş 
Kral sarayı yerləşir. Saray gözəldir, lakin bu gözəlliyi həm də gur fəvvarələri olan 
və heykəllərlə bəzədilmiş əla park xeyli dərəcədə artırır.  

Səhər tezdən bizi Fransa sərhədinin yaxınlığında yerləşən kiçik bir zavoda 
apardılar, burada təyyarə meydanlarında hava gəmilərinə birləşməklə, sərnişinlərin 
birbaşa aeroporta daxil olmasına şərait yaradan xortumlar istehsal edilirdi. Kiçik 
müəssisə o qədər də asan olmayan bir avadanlıq istehsal edirdi və bu, onu 
göstərirdi ki, İspaniyada kiçik müəssisələrin yaradılmasına və fəaliyyətinə ciddi 
fikir verilir.  

Ölkənin cənubunda qərb sərhədindən şərq sərhədinə qədər səhayət etdikdən 
sonra biz Madridə döndük. Cümə günü Çilidəki ezamiyyətdən qayıtmış holdinqin 
prezidenti ilə görüşdük. Bu adam təcrübəli biznesmen olmaqla yanaşı, dövlət 
vəzifələrində də işləmişdi, beş ilə qədər ölkənin xarici ticarət naziri, ona bərabər 
müddətdə İspaniyanın Kubada səfiri işləmişdi. İndi başçılıq etdiyi holdinq isə, 
əsasən, xarici ticarətlə məşğul olur, ölkə kommersiyasında aparıcı yerlərdən birini 
tuturdu. Danışıqlarımız məzmunlu və nəticəli alındı, digər məsələlərlə yanaşı, 
holdinqin SSRİ-yə subtropik meyvələr ixracını 15-20 faiz güzəştli qiymətlərlə 
artırılması barədə razılığa gəlindi. Başlanğıcda isə danışıqlarımız uğurlu getmirdi, 
qarşılıqlı anlaşmadan uzaq idi, şərtlər bir-birinə uyğun gəlmirdi. Belə vəziyyətə 
görə mən öz rəyimi bildirdim və qeyd etdim ki, əgər maraqlarımız üst-üstə 
düşmürsə, biz tələsik qərar verməməliyik. Onların yaxınlaşdığı nöqtəni tapmağa 
cəhd etməliyik, razılıq əldə edilməsinə yol açmalıyıq. Buna nail olsaq, qarşıya 
qoyduğumuz məqsədə çatar, təmsil etdiyimiz institutların – sizin kompaniyanın və 
bizə gəldikdə, dövlət orqanının qarşıya qoyduqları vəzifələri yerinə yetirmiş 
olardıq. Prezident bu sözlərə gülümsündü. Deyəsən, bu qeydim onun xoşuna 
gəlmişdi və tərcüməçi mənə pıçıldadı ki, müşavirindən mənə hansı maşının xidmət 
etdiyini soruşur. Müşaviri isə bildirdi ki, ölkəyə səfərdən yalnız dünən axşam 
qayıtmışlar. Söhbət daha çox anlaşılma şəraitində davam etdi və bizə tapşırılan 
proqramın öhdəsindən əsasən gəldik. Sonra o, şənbə günün axşamı verəcəyi 
ziyafəti xatırlatdı və əlavə etdi ki, sovet səfiri də rəsmi dəvət almışdır. Görüş 
bitdikdən sonra biz şəhərlə tanış olmağa gedəndə çox böyük, yaşıl rəngdə olan 
«Mersedecə» oturduq. Maşın küçələrdən keçdikcə, madridliləri də 
təəccübləndirirdi.  

Madrid Meseta yaylasında, dəniz səviyyəsindən 655 m hündürdə yerləşir. İlk 
dəfə IX əsrdə ərəb qalası Macirit kimi meydana çıxmışdır, bundan da onun adı 
çıxmışdır. 1561-ci ildə paytaxt Toledodan bura köçdükdən sonra Madrid ispan 
krallarının iqamətgahına çevrildi. Şəhər Napoleona qarşı ispan xalq-azadlıq 
müharibəsində böyük rol oynamışşdır. Madridlilərin digər bir igidliyi isə 1936–
1939-cu illərdəki vətəndaş müharibəsi dövründə şəhərlilərin 30 ay ərzində faşist 
qiyamçılarına qşrşı qəhrəmancasına müdafiəsində özünü əks etdirmişdir.  
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Madrid ölkənin əsas mədəni-elmi mərkəzidir. Şəhərdə dünya şöhrətli Prado 
daxil olmaqla, 100 muzey vardır. Pradoda ispan və əcnəbi rəssamların görkəmli 
əsərləri nümayiş etdirilir. Burada çoxlu teatr, əsası XVI əsrin əvvəllərində 
qoyulmuş üniversitet vardır. 

 

Madrid. Sabatini bağı və Kral sarayının görünüşü.  

Madriddə çox sayda gözəl arxitektura abidələri vardır. Hər bir epoxa onun 
sifətində öz izini qoymuşdur. Şəhər köhnə və təzə hissələrdən ibarətdir. Tarixi 
nüvəsinin mərkəzində məşhur Puerta-del-Sol («Günəş qapısı») meydanı yerləşir, 
ondan radius qaydasında 10 küçə çıxır. Meydan Parisin daha məşhur Zəfər tağını 
yada salır, ondan isə 12 küçə öz başlanğıcını götürür. Madridin bu meydanından 
gözəl Alkala prospekti çıxır, bu da İspaniyanın Londona bənzər «Siti»sidir. Burada 
varlı mağazalar, teatrlar, restoranlar, kinoteatrlar çoxdur.  

Qran-Via prospektinin şimali-qərb qurtaracağında Plasa-de-Espanya 
(İspaniya meydanı) yerləşir, orada Madridin göydələnləri ucalır. İspaniya 
meydanında Servantesin alleqorik monumental heykəli vardır. Postamentindən 
aşağıda isə at üstündəki Don Kixotun və eşşəyin belindəki Sanço Pansanın heykəl 
portretləri təsvir olunur. Don Kixotun obrazına ölkədə çox yerdə rast gəlmək 
mümkündür. Köhnə və yeni şəhəri isə gözəl bulvarlar («paseo») ayırır.  

Madriddə mənə çox xoş gələn şəhərin mərkəzindəki «Sivilla» heykəli oldu. 
Qədim yunan mifologiyasındakı öncəni görə bilən bu qadın mərmərdən olan 
arabada təsvir edilmişdir. Hepykəltəraş mifi xeyli müasirləşdirməyə nail olmaqla 
yanaşı, mərmərdə həm də qadının gözəl obrazını yaratmışdır. Heykəlin hər iki 
tərəfində suyu ucaya qalxan fəvvarə vardır, arxada isə yaxşı memarlıq nümunəsi 
olan poçtamt binası yerləşir.  
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Madriddən qərbdə məşhur Eskorial monastır-sarayı diqqəti cəlb edir, burada 
ispan krallarının sərdabələri yerləşir. Eskorialı həm də məşhur ispan rəssamlarının 
əsərlərindən ibarət zəngin kolleksiya bəzəyitr. 

 

Eskorial monastırı.   

Eskorial kral II Filippin dövründə tikilmişdir. Fransa kralı XIV Lui 1681-ci 
ildə sarayı yeni tikdirdiyi möhtəşəm Versala köçürtdükdən sonra, ispan kralı da 
yeni saray binası tikməyi qərara almışdı. Lakin Versalla müqayisədə Eskorial çox 
uduzur, elə bil ki, bu binadan qəm, kədər hissləri yağır, Versal isə öz ölçüləri, 
gözəlliyi və nəhayət, qeyri-adi parkı ilə insanda müsbət emosiya yaradır.  

Eskorialdan bir az aralıda Qvadarrama dağında, 1355 hektar sahədə, «Həlak 
olanlar» vadisi adlanan memorial yerləşir. Qayanı parçalamaqla yaranan mağarada 
bazilika tikilmişdir. Bazilikada olan iki qəbirin hər biri sadədir, üstündə ad 
yazılmış qara mərmərdən olan sinədaşı vardır, başdaşı yoxdur.  

İspan xalqının bir hissəsi bu vəziyyətlə razılaşmaq istəmir və Frankonun 
qəbrinin oradan çıxarılmasını tələb edir. Son vaxtlar bu tələblər daha intesiv 
xarakter alır. Lakin həm bazilika, həm də xüsusən iki qəbir adamda heç də xoş 
emosiya yaratmır, əksinə, faşizmə nifrət, onun əyani xatirəsini gördükdə, bir daha 
baş qaldırır. 
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Madrid. Şəhərin simvolu olan Madrid ayısı. 

Şənbə gününün axşamı biz köhnə bir restorandakı ziyafətə getdik. Holdinqin 
rəhbəri bizi və sovet səfirini «xoş gəlmisiniz» deyə salamladı. Əvvəlcə bir iri 
otaqda bizi xamona qonaq etdilər. Xamon nazik ət parçası şəklində təklif olunur və 
onu, adətən, əllə götürüb yeyirlər. İspan mətbəxində xamon və xeres şərabı (şerri) 
daha məşhurdur. Sonra, yəqin ki, bir qədər bizim plova bənzəyən paelya gəlir. 
Xamon qaxac edilmiş donuz bududur, ən qiymətlisi qara çöl qabanının budundan 
hazırlanmışı hesab olunur və o növ satıldıqda mənşəyini bildirmək üçün qabanın 
qara dırnaqlı ayağı da nümayiş etdirilir. 

  

Madrid. Sivilla meydanı. 
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Sonra bizi banket zalına dəvət etdilər, stolun üstündə iki tərəfdən gümüş at 
heykəlləri qoyulmuşdu, çəngəl-bıçaq da gümüşdən idi. Mən holdinq prezidentinin 
yanında, səfir isə bizimlə üzbəüz oturmuşdu.  

Milliyyətcə bask olan prezident çox səmimi, qonaqpərvər bir insan idi, bizə 
xüsusi hörmət göstərmək istəyirdi. Söhbət vaxtı bir məsələ müəyyən çaşqınlıq 
yaratdı. Prezident öz holdinqinin geniş xarici əlaqələrindən söhbət açdı. Mən 
müdaxilə edib bildirdim ki, Afrikada ölkə vardır ki, İspaniyadan ərzaq gətirən 
gəmini «Xilas kəməri» kimi gözləyir, çünki onun gəlişi aclığa yaxınlaşan qıtlığa 
əncam çəkməklə, adamlarda təsəlli yaradır. Prezident etiraz qaydasında bildirdi ki, 
Afrikanın özü çoxlu subtropik meyvələr istehsal edir və oraya nəsə göndərməyə də 
ehtiyac yoxdur. Görünür, sizə düzgün məlumat verməmişlər. Mən əlavə etdim ki, 
Yuli Sezar vaxtı Afrikanı yalnız onun şimalı kimi tanıyırdılar, XX əsrdə isə 
dünyaya Afrika böyük qitə kimi tanışdır. Prezident yenə bildirdi ki, mən uzun 
müddət ölkənin xarici ticarətiylə məşğul olmuşam, ona görə də məlumatın səhv 
olduğunu bir dəhə təkrar edirəm. Mən səfir Dubininin üzünə baxdıqda gördüm ki, 
onun sifətinin rəngi dəyişmişdir. Yəni fikirləşir ki, Azərbaycanın naziri olan bir 
adam niyə İspaniyaya aid olan bir məsələyə qarışır və diletantlığına baxmayaraq, 
öz dediyində israr edir. Mən prezidentə bildirdim ki, yalnız dəqiq bildiyimi 
deyirəm və öldkənin adını da çəkə  bilərəm və fasilə verməmiş «Anqola» sözünü 
tələffüz etdim. Prezident ucadan güldü və dedi ki, axı Anqolanı ərzaqla bizim 
holdinq təchiz edir, mən isə mübahisəyə girişib, bunu tamam yaddan çıxarmışdım.  

Əlbəttə, bəlkə də, mən düzgün hərəkət etməmişdim, ancaq heç bir pis 
niyyətim də yox idi. Biz prezidentdən və onun silahdaşlarından böyük hörmət 
görmüşdük. Mən səfirin üzünə baxdım, gülümsəyir, deyəsən, özünü çox xoşbəxt 
hiss edirdi. 

Prezident bizim bazar günü proqramımızla maraqlananda mən bildirdim ki, 
Prado muzeyinə getmək istəyirəm, axşamüstü saat 5-də isə artıq bileti alınmış 
korridaya baxmağa gedcəyəm. O, maraqlandı ki, Toledoda olmusunuzmu, mən 
«yox» cavabı verəndə bildirdi ki, İspaniyada belə zərb-məsəl vardır: «Kim 
Toledoda olmayıbsa, o, İspaniyanı görməmişdir» və əlavə etdi ki, sabah hökmən 
Toledoya gedin. Mən təşəkkür etdim və əlavə etdim ki, Toledoya da gedərik, sonra 
Pradoda olarıq, daha sonra isə korridaya tamaşa edərik. O, razılaşmadı, bildirdi ki 
Toledonu yaxşı gəzmək lazımdır və siz ancaq korridaya getməyə çatdıra bilərsiniz. 
Beləliklə, Prado muzeyi ixtisara düşdü. Biz çox səmimi surətdə prezidentlə 
vidalaşdıq. Səfir Yuri Vladimirovis xudahafizləşəndə əlimi sıxıb, razılığını bildirdi 
və əlavə etdi ki, bizim bir ayda görə bilmədiyimizi, siz bir neçə saatda həll etdiniz. 
Mən də səfirə bizə göstərdiyi diqqətə görə minnətdarlığımı bəyan etdim. 
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Madrid. Plasa Mayor.  

Bazar günü Madriddən 75 km məsafədə, cənubda yerləşən Toledoya 
yollandıq və bu muzey- şəhərlə tanışlığa görə holdinq prrezidentinə, qiyabi də olsa, 
öz minnətdarlıq hisslərimizi ifadə etdik. Bu şəhər İspaniyanın köhnə paytaxtı 
olmaqla, yarımadanın ən qədim şəhərlərindən biridir. Onu bizim eradan əvvəl 
iberlər salmışlar. Şəhər Taxo çayının sağ sahilində qranit təpədə yerləşir. Toledo, 
elə bil ki, ispan tarixinin antologiyasıdır. Romalılar onu tutanda, şəhəri Toletum 
adlandırmışdılar. Vestqotlar dövründə o vestqot İspaniyasının paytaxtı olur, 711-ci 
ildə isə onu ərəblər işğal edir və müstəqil müsəlman dövlətinin paytaxtına 
çevirirlər. 1085-ci ildə isə Kastiliya kralı VI Alfonso onu öz krallığının paytaxtına 
çevirir. XVI əsrdə paytaxt Madridə keçirildikdə Toledo öz inkişafını dayandırdı və 
şəhərin əhalisi xeyli azaldı. 

  

Toledo şəhərinin görünüşü. 

İndi Toledo şəhər-muzey olmaqla, milli abidə elan edilmişdir. Orta əsrlərin 
arxitektura irsinin rəngarəngliyinə və miqdarına görə şəhər İspaniyada birinciliyini 
saxlayır. Bu, tarixin bütün dövrlərinin arxitekturası və incəsənətinə məxsus 
üslubların unikal yadigarıdır. Burada qotik, renessans, barokko üslublarında olan 
monumental abidələr çoxdur. Lakin üstünlüyü Mudexar üslubu təşkil edir. XIII 
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əsrdə tikilmiş və sonralar El Qrekonun, Titsianın, Tintorettonun divar rəsmləri ilə 
bəzədilmiş kafedral kilsə binası dünyanın ən gözəl tikililərindən biridir. Alkasar 
qala-sarayı Renessans üslubunda tikilmişdir. Mudexar üslubunda isə iki sinaqoq 
inşa edilmişdir. Şəhərdə köhnə körpülər (alkantara), darvazalar (XII əsrin Günəş 
qapısı), qədim Roma tikililərinin xarabalıqları qalır. Bütün bunlara görə Toledo-
ispan və beynəlxalq turizmin iri mərkəzi hesab olunur. 

  

Toledo. Al – Kantara (ərəbcə “körpü” deməkdir). 

Biz bir sinaqoqda olduq, müsəlman məscidləri kimi, burada da həndəsi 
fqurlardan başqa heç bir bəzək və ya rəsm yoxdur. Sonra isə məşhur rəssam El 
Qrekonun ev-muzeyi ilə tanış olduq. Dahi rəssamın evi Amsterdamdakı 
Rembrandtın ev-muzeyi kimi çox sadədir, burada hansısa bir dəbdəbədən əsər-
əlamət yoxdur. Mən El Qrekonu ikinci dəfə əyani olaraq kəşf edirdim. İki il əvvəl 
Yunanıstanda olanda Krit adasındakı İraklion şəhərinə gedirdik. Yol üstündəki 
nişanda «Fodele» sözü yazılmışdı. Məni müşayiət edənlər bildirdilər ki, bu El 
Qrekonun anadan olduğu kənddir və ora dönməyi təklif etdilər. Biz rəssamın 
doğulduğu binanın xarabalığını görduk. Sonra baş küçədəki sadə muzeyə getdik, 
burada minnətdar yerliləri onun xatirəsinə hörmət əlaməti olaraq məşhur 
tablolarının reproduksiyalarını nümayiş etdirirlər.  

El Qreko cavanlığında vətənini tərk etmiş, İtaliyada məşhur rəssamların 
yanında işləməklə təcrübələrini öyrənmiş, sonra isə İspaniyaya yollanmış və ölənə 
qədər Toledoda yaşayıb, yaratmışdı. 
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El Qreko. “Toledo” tablosu. 

Toledoda vətəndaş müharibəsi vaxtı respublikaçılar faşistlər üzərində qələbə 
çalıb, onların xeyli hissəsini məhv etmişdilər. Faşizm hakimiyyəti dövründə həlak 
olanlara burada böyük abidə qoyulmuşdur. Meridada iəs faşistlər respublikaçıları 
qırmışdı, lakin orada bu bədbəxtliyi xatırladan heç nə yoxdur. 

  

Toledo. Kafedral kilsə. 

Toledodan qayıtdıqda Madriddəki korrida arenasına yollandıq. Öküz döyüşü 
gedən stadionda on minlərlə tamaşaçı var idi. Bizə bahalı bilet alındığından, 
toreadorların yığışdığı yerin arxasında, birinci cərgədə oturmuşduq. Doğrudan da, 
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korrida olduqca maraqlı tamaşadır, ancaq qan tökülməsiylə getdiyindən onu qanlı 
tamaşa adlandırmaq daha düzgün olardı. İspanlarda öküz döyüşü ən sevimli idman 
və oyun növü hesab olunur, ölkədə 250 korrida stadionu vardır. İspanların həyatını 
korridasız təsəvvür etmək çox çətindir. Əslində, bu oyun insanla, bu məqsəd üçün 
xüsusi yetişdirilmiş öküzün döyüşüdür. Döyüşün nəticəsi də, əsasən, əvvəlcədən 
məlumdur: öküz öldürülür, hər tamaşada altı öldürülmüş öküzün cəsədini ata qoşub 
stadiondan çıxarırlar. Nadir hallarda öküz matadoru öldürür. Əlbəttə ki, toreador da 
öz həyatı ilə risk edir, hər şey onun çevikliyindən və cəsarətindən asılı olur. Adi bir 
səhv onun üçün faciə ilə nəticələnə bilər. Amerikanların və ispanların birgə 
çəkdikləri «Qumlarda məhəbbət» filmi sərxoşluğa tutulmuş məşhur toreadorun 
beləcə həlak olmasından bəhs edir. 

  

Madrid. İspaniya meydanı. 

Korrida, ədətən, iri dəyirmi amfiteatrlarda gedir. Çox vaxt deyirlər ki, 
korrida – proloqu və epiloqu olan üç pərdəli faciədir. Həqiqətən də, o, proloqdan 
başlayır – korrida iştirakçılarının parlaq və gözəl geyimdə paradı keçirilir. Əvvəlcə 
toreador çıxıb qırmızı parçadan olan pərdə örtüyü ilə öküzü xeyli acıqlandırır. 
Sonra səhnəyə banderilyerolar çıxır, onlar öküzün belinə rəngli lentlər bağlanmış, 
qarpun formasındakı iti metal uclu banderilyalar sancırlar. Öküzün belində bir neçə 
banderilya sancılır. Sonra gözləri bağlı atın üstündə, atın bədəni də hər iki tərəfdən 
palazla örtülmüşdür, pikador çıxır, o, əlindəki pikanı – nizəni öküzün kürəyinə 
soxub, onu fırladır, öküzün belindən qan axmağa başlayır, ata hücum etsə də, heç 
nə edə bilmir, çünki pikadorun da qılçası metalla mühafizə edilmişdir. Nizə 
batırılması hesabına öküz əvvəlki cəldliyini itirir və taqətdən düşür. 
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Korrida. 

Bu vaxt son səhnənin qəhrəmanı kimi matador (toreador – «öküz» mənasını 
verən «tore» sözündən, matador isə ispan feili olan «matar» – «öldürmək» 
sözündəndir) çıxır. O, əlindəki qırmızı parça ilə öküzü yenə də hirsləndirdikdən və 
yorduqdan sonra final hərəkətə keçir, öküzlə üz-üzə dayanıb, olduqca cəld 
tullanışla əlindəki iti qılıncı onun boynuna sancır. Öküzün ağzından qan gəlir və 
bir azdan sonra o yıxılır və ölür. Ölməyən öküzün başının arxasına bıçaq zərbəsi 
vurub onu öldürürlər. Sonra ölu öküzü ata qoşub, sürüyərək qumlu stadiondan 
çıxarırlar.  

Matador öldürdüyü öküzün qulağını kəsib, ən gözəl tamaşaçı qıza hədiyyə 
kimi göndərir.  

Biz tamaşa edərkən, bir ucaboylu banderilyero əlindəki qarpunu öküzün 
belinə sancıb qaçanda büdrəyib yıxıldı və öküz onun üstünə cumub, onu buynuzu 
ilə vurmağa başladı. Sonra digər toreadorlar pərdə parçası ilə öküzü hirsləndirib, 
ondan araladılar. Onun köynəyi arxadan cırılmışdı, öküzün buynuzu ilə yaraladığı 
yerdən qan axırdı. Onun rəngi qaçmışdı, görünür, çox qorxmuşdu, buynuz 
bədəninə girsəydi, o, ölə bilərdi. Tamaşanın sonuna qədər o, özünə gələ bilmədi və 
biz yaxın məsafədən bunu müşahidə etdiyimizdən, ona yazığımız gəldi. Lakin 
öküzlərlə oyun ənənələrində daha qorxulusu da vardır və böyük amerikan yazıçısı 
Ernest Heminquey onu öz romanında təsvir etməklə, populyarlığının artmasına 
şərait yaratmışdır. Bu, Navarra vilayətindəki Pamplona şəhərində iyul ayında 
keçirilən hirsləndirilmiş öküzlərin qabağında böyük həvəskarlar kütləsinin uzun 
məsafədə qaçmasıdır. Bu vaxt çox adam yaralanır, ölüm hadisələri də olur. Sonda 
isə öküzlər arenaya göndərilir, onlara əzab verilir və sonra da öldürülür. 
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Madrid. Öküz döyüşü arenası. 

 

İspanlar barədə bir neçə söz 

 

İspaniya çox qədim və zəngin mənəvi və maddi mədəniyyətə malik ölkədir. 
Dövlət kimi mövcud olduğu dövrdə onun mədəniyyətinin yeni xüsusiyyətləri 
meydana gəlmişdir. Bunlar da tarixi, coğrafi və digər amillərin təsiri ilə 
formalaşmışdır.  

İspanlar çox musiqi sevən xalqdır. Onların mahnılarında sevinc, məhəbbət, 
kədər, qüssə, təbiət və igidliklər tərənnüm olunur. Hər regionda musiqi öz yerli 
koloritinə malikdir. Cənubi İspaniyanın və ya Andalusiyanın musiqi sənəti daha 
ekzotik və ekspressiv xarakter daşıyır. Bunu onların flamenko rəqsində aydın 
görmək mümkündür. İspan mahnısı, rəqsi və gitara musiqisi vəhdətindən ibarət 
olmaqla, flamenkoda Şimali Afrikadan olan ərəb mahnılarının təsiri hiss olunur. 
Bu rəqsdə xüsusi stilistik hərəkətlər və jestlər öz əksini tapır. Qadınların ifa etdiyi 
rəqs ritminə, ekspressiyasına görə qığılcım kimidir və tamaşaçını laqeyd 
müşahidəçilikdən uzaqlaşdırır və rəqqasənin hisslərini yaşamağa məcbur edir. 
Onlar həm də kastanetdən istifadə etməklə, ritmə əlavə motiv verirlər. Bu ecazkar 
balet gitara ifasına da canlanma və yüksək xüsusiyyətlər bəxş edir. Rəqs, adətən, 
kişilər tərəfindən solo oxunması ilə müşayiət olunur. Andalusiyalılar yaxşı deyirlər 
ki, «Bir eyni şeyi demək üçün xorla oxumaq nəyə lazımdır?». 
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Madriddə bizi flamenko rəqsi ifa edilən yeganə gecə klubuna apardılar. Biz 
rəqqasələrin öz hisslərinin çılpaqlığı ilə ifadə edən qol və ayaq hərəkətlərindən, 
kastanetin çıxardığı ritmə uyğun ekspressiyadan həzz aldıq. Gecəyarısı səhnəyə 
klubun yaşlı sahibəsi özü çıxıb rəqs edir. Bütövlükdə flamenko bizə yaşanılan 
bayram təsiri bağışladı. 

 

Flamenko rəqsi.  

Digər rəqslər olan balero və Araqon xotası ilə də tanış idim. Fransız 
bəstəkarı Moris Ravelin orkestr üçün «Bolero» süitasına mən böyük həzzlə qulaq 
asıram. Araqon xotasını isə İqor Moiseyevin məşhur «Dünya xalqlarının rəqsi» 
ansamblının ifasında görmüşdüm.  

İspaniyada əsas musiqi aləti gitaradır və ispanların ifasında bu alət, elə bil ki, 
öz təbiətini də dəyişib, insana mübhəm olan sirləri açır, onu həyata münasibəti 
barədə düşünməyə məcbur edir.  

İspaniya barədə çox danışmaq olar, çünki bu ölkədə olanda zəngin təəssürata 
yiyələnirsən. İspaniya nəinki dərk olunmağa, hətta sevilməyə layiqdir. Gözəl 
qadınla qısa müddətli ünsiyyət adamda xoş xatirə tək qaldığı kimi, İspaniya da 
yaddaşa həkk olunaraq, illər, onillər keçsə də, silinib yox olmaq bilmir. İspanların 
özü haqqında dedikləri: «los hombres espanoles son afortunados en amores» – 
«İspanların həmişə sevgidə bəxti gətirir» sözlərini bir qədər dəyişib demək 
istəyirsən ki, İspaniya elə bir ölkədir ki, onun özünə hamı vurulur.  

Manuel Maçadonun «Cantares» – «Nəğmələr» şeirində isə deyilir:  

«Vino, sentimento, gitarra u poezia… 
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hay en los cantares de la partia mia» 

– “şərab, hiss, gitara və poeziya…  

onlar Vətənim barədə mahnılarda vardır.”  

Şairin gətirdiyi dörd şey, həqiqətən də, ispanlara məxsusdur və heç bir xalq 
ispanlarla bu xüsusiyyətlərin cəmində müqayisəyə girə bilməz.  

İspan kişiləri isə öz qüruru ilə seçilir, onlar daim öz ləyaqətlərinin 
keşiyindədirlər, bəlkə də, əyilməz vətənpərvərliyn səbəblərindən biri də məhz 
budur. Böyük rus yazıçısı N.V.Qoqol yazırdı ki, öküz qoşulmuş kotanla torpağı 
şumlayan ispan kəndlisi yoldan ötüb keçəni gördükdə işini atıb, əli cibində 
gəzməyə başlayır, nümayiş etdirmək istəyir ki, bu zəhmətlə onun heç bir əlaqəsi 
yoxdur. Həmin kəndli, zəhməti özü üçün cəza hesab edən köhnə idalqonu 
xatırladır. 

İspan qadınlarının məlahəti, şarmı onlarla gözəllik xüsusiyyətlərini də geridə 
qoyur, ona görə də ispanlar öz qadınlarına hörmətlə yanaşırlar. «Espana» 
şərqisində isə deyilir ki, «Espana, Espana, la de las bellas» –« İspaniya, İspaniya, 
ən gözəl qadınlar diyarı». İspan qadınları nəinki gözəldirlər, həm də ətrafa işıq və 
hərarət saçırlar, öz enerjilərini, pozitiv emosiyalarını, flamenkoda olduğu kimi, 
başqalarına ötürməyi öz məlahətlərinin bir hissəsi hesab edirlər. İspan qadınları 
əcnəbi adətlərin təsirinə düşməkdən yayına bilmirdilər.  

XVIII əsrdə İtaliyanın böyük şəhərlərində çiçibeizm adəti yayılmışdı və bu 
qəribə qayda ispan qadınlarına da sirayət etmişdi, onlar da onun nümayişindən 
qürur duyurdular. Çiçibey, İtalyada olduğu kimi, İspaniyada da ərli qadının daimi 
kompanyonu , bəzən həm də onun məşuqu olmaqla, ərli xanımların özünü 
göstərmək məqsədinə xidmət edən ictimayi yerlərdəki tədbirlərdə onları müşayiət 
edirdi. Çiçibeizm şəhərlərin kübarları arasında mövcud idi. Ərli qadının çiçibeyə 
malik olması, bu mövcudluğun statusu nikah yaxınlığının da şərti hesab olunurdu. 
Çiçibeyi olmayan kübar qadın bunu ləyaqətinin qüsuru kimi qiymətləndirməklə, az 
qala özünü bədbəxt hesab edirdi. Dövrün adətlərinin xüsusiyyəti olan bu qayda 
böyük təsir cücünə malik idi, lakin XIX əsrdə sıradan çıxdı. Servantes əgər sağ 
olsaydı, yəqin ki, Sanço Pansanın  qubernatorluğu vaxtı, əlbəttə, bu yazıçının 
təxəyyülünün məhsulu idi, namusuna təcavüzə görə yalnız məhkəməyə müraciət 
etdiyi halda, hakimin hökmü ilə aldığı pulu həmin kişi tutub geri alanda böyük 
dava qaldıran qadını ifşa edən kimi, çiçibeyizmə aludə olan qadınları da satira 
atəşinə tutardı.    

İspaniya bütün xüsusiyyətlərini nəzərə aldıqda, unikal sehrə malik olan bir 
ölkədir, çox sayda sirrlərlə doludur. Bu sirrləri seyr etmək olar, lakin onları 
axıradək dərk etmək, araşdırmaq, onlara uyğun gələn cavabı tapmaq qeyri-
mümkündür. Bu ölkə Qərblə Şərqin sintezini, Makedoniyanı Aleksandrın 
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niyyətlərini həyata keçirən, bəlkə də, yeganə Avropa ölkəsidir. Bu vəhdəti 
hissələrə ayırmaq da ağılsızlıqdır, siam əkizlərini cərrahi yolla bir-birindən 
ayırmaq kimi çətin və təhlükəli bir işdir. Onun gözəlliyi də bu sintezdə üzə çıxır, 
məhz bunda da öz sirrlərini gizlətməyi bacarır. Ona görə də İspaniyaya, dahi 
rəssam olan təbiətin və ölkəyə böyük sınaqlar bəxş etmiş tarixin yaratdığı bir 
əfsanəvi tablo kimi baxmaq olar. Bu xalqın bəxti gətirmişdir ki, iki bir-birindən 
fərqli olan qitənin qovuşmasında meydana gəlmiş, gözəl təbiəti olan bir ölkəyə 
sahib olmuşdur.  Bəzən səhv etsə də, daim xoşbəxt gələcəyini düşünməklə, nəticə 
eribarilə öz taleyini düzgün müəyyən etməyi bacarmışdır. İspaniyanın və ispan 
xalqının şişirdilmiş tərifə, hiperbolizə edilmiş qiymətə ehtiyacı yoxdur, onlarla 
sadəcə tanışlıq az sonra hökmən ən azı ehtiram, bəlkə də, vurğunluq səviyyəsinə 
keçəcəkdir. 
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Telman Orucov 

 

UZAQ VƏ YAXIN MEKSİKA 

 

Meksika ilə ilk tanışlıq 

 

Latın Amerikasının ən böyük dövlətlərindən biri, Mərkəzi Amerikanın isə 
aparıcı dövləti olan Meksika ilə tanışlığım yeniyetməliyimdən – bu ölkənin 
romantik kinofilmlərindən başlamışdı. «Məhəbbət görüşü» filminin qəhrəmanı, 
inqilabçı Roman, ölüm təhlükəsinə baxmayaraq, vurulduğu qıza söz verdiyinə görə 
onunla rəqs etmək üçün görüşə gəlmiş və orada həlak olmuşdu. O, öz mərdliyinə 
sadiqliyini həyatına olacaq qəsddən də yüksək tutmuşdu. Bir obrazda meksikalılara 
xas olan nəcib xüsusiyyətlərin ümumiləşdirilməsi qənaətinə gəlmişdim. Böyük 
sovet kinorejissoru Sergey Eyzenşteynin «Meksika» sənədli filmi də bu ölkə və 
yenilməz xalq haqqında təsəvvürlərimi genişləndirmişdi. Sonralar isə Nobel 
mükafatı laureatı Oktavio Pasın poeziyası da mənə güclü təsir göstərməmiş 
qalmamışdı.  

Meksikalılarla yaxın tanışlığım isə 1983-ci ildə SSRİ-yə qonaq gəlmiş 
Meksika parlament nümayəndələri ilə görüş və bir neçə gün davam edən ünsiyyət 
hesabına mümkün olmuşdu. 1982-ci ildə Heydər Əliyevin başçılıq etdiyi SSRİ Ali 
Sovetinin nümayəndə heyəti Meksikada səfərdə olmuş və eyni səviyyədəki 
nümayəndə heyətinin SSRİ-yə və həmçinin Azərbaycana gəlməsi dəvətini o, 
Meksika Konqressinə çatdırmışdı.  Sonrakı ili meksikalıların səfəri baş tutmuşdu 
və onları SSRİ Ali Sovetinin Millətlər Sovetinin sədr müavini və SSRİ Meyvə-
Tərəvəz Təsərrüfatı nazirinin birinci müavini N.M.Zayçenko və SSRİ-nin 
Meksikadakı səfiri R.A.Sergeyev müşayiət edirdilər. Heydər Əliev isə 
Azərbaycana rəhbərliyini artıq başa vurmuşdu, ölkə miqyasında yüksək vəzifəyə 
irəli çəkilərək, Siyasi Büronun üzvü və SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci 
müavini kimi Moskvada işləyirdi. Meksika parlamentinin nümayəndə heyyəti 
Moskvaya gəldikdən sonra səfər proqramına müvafiq olaraq Bakıya təşrif 
buyurmuşdular.  
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Mərkəzi Komitə Bürosunun qərarı ilə Azərbaycanda nümayəndə heyəti ilə 
işləmək mənə həvalə olunmuşdu. Çünki xarici qonaqlarla, biznes dairəsinin aparıcı 
adamları ilə artıq müəyyən iş təcrübəm var idi. Bir neçə il əvvəl Bakıya gəlmiş 
ABŞ-ın görkəmli iş adamı Con Kristalı uzun müddətli səfərdə müşayiət etmək eyni 
qaydada mənə tapşırılmışdı. Con Kristalın o dövrdə Sov.İKP MK katibi olan 
M.S.Qorbaçovla xoş münasibətləri var idi və onun əmisi, həm də var-dövlətinə 
varis olduğu Qarst Ayova ştatında vaxtilə iri taxılçılıq təsərrüfatlarının sahibi 
olmuşdu və N.S.Xruşşov ABŞ-da səfərdə olduğu vaxt onun qarğıdalı 
plantasiyasına da getmişdi. Qarstın dünyada tanınması isə bir fotoşəkillə əlaqədar 
idi. Xruşşov plantasiyaya girəndə jürnalistlər də tarlaya hücum çəkmiş, qarğıdalı 
bitkisinin gövdələrini tapdaladıqda, Qarst bir qarğıdalı kolunu çıxarıb, onunla 
jurnalistləri döyüb, sahədən qovmağa başlamışdı. Bu fotoşəkil bütün dünya 
mətbuatını dolaşmışdı və qocaman fermeri beləcə məşhurlaşmışdı.  

Con Kristal ucaboylu, iri bədənli adam idi. Biz onunla Lənkəranda olduq və 
yerli təbiət, Qızılağac qoruğu, Xanbulan süni gölü ona çox xoş gəlmiş, həm də 
mətbəx nümunələri onu xeyli təəccübləndirmişdi. Meşədəki bulaq başında təşkil 
olunan piknik isə ona əsl ləzzət vermişdi. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda 
olmağından çox razı qalmış və respublika rəhbərliyinə göndərdiyi məktubda 
razılığını bildirmiş və onu müşayiət edənə  təşəkkürünü çatdırmaq sözlərini əlavə 
etməyi də unutmamışdı.  

Bundan başqa, İsveçrə, Fransa, İtaliya və Yunanıstan işgüzar dairələri ilə 
danışıqlar aparmış, onlarla iqtisadi əməkdaşlığın binövrəsini qoymuşduq. 
İsveçrədən konserv sənayesi üçün avadanlıq, İtaliadan bizim təklifimizlə müvafiq 
texnologiya işlənib hazırlandıqdan sonra nar emalı üçün iki bütöv zavod alınmışdı. 
Bu, nar şirəsinin keyfiyyətinin xeyli yaxşılaşmasına şərait yaratmaqla yanaşı,  
zavodlar işə düşdükdən sonra əhalidən Azərittifaq tərəfindən tədarük edilən 100 
min ton miqdarındakı narın eıə mövsüm ərzundə sürətli emalını mümkün etmişdi. 
Fındığın çeşidlənməsi və emalı üçün İtaliyanın başqa firmasından fındıq zavodu, 
Yunanıstandan isə zeytun yağı istehsal edən zavod alınmışdı. Bu tədbirlər 
respublikada konserv və digər emal müəssisələrini geniş tərəqqi yoluna çıxarmışdı. 
Bakıda fransız iş adamları ilə görüşümüz olmuş, onlarla işgüzar əlaqələr 
yaratmışdıq. Beləliklə, əcnəbi qonaqlarla və iş adamları ilə təmasda olmaq adi bir 
təcrübə sferasına daxil olmuşdu. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 1980-ci illərin 
birinci yarısında respublika rəhbərliyi aqrar-sənaye kompleksinin sürətli inkişafına 
böyük diqqət və qayğı göstərirdi, bizim bu sahədəki təşəbbüslərimizə də daim 
dəstək verirdi. Respublika rəhbəri kimi Heydər Əliyev bütün sahələrdə olduğu 
kimi, bu kompleksdəki novator dəyişikliklərin başında dururdu, onun əli daim  
iqtisadiyyatın geniş sferasının nəbzi üzərində olurdu. Respublikada onun ənənəsi 
tam intensivliklə olmasa da, Qorbaçov ölkə rəhbərliyinə gələnə qədər davam etdi. 
Azərbaycanda işlərin yüksək səmərəliliyini görən İttifaq nazirliyi də investitsiya və 
xarici valyuta ayrılması barədəki xahişlərimizi müsbət qarşılayırdı. Qorbaçov 
hakimiyyətə gələndə isə iqtisadi inkişafı “sürəttləndirmə” şüarını irəli sürsə də, 
reallıqda onun əməli inkişafa “dayan” göstərişinə çevrilmişdi. İqtisadi tənəzzül 
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böyük sürət götürdü, ölkədə ciddi ərzaq qıtlığı yarandı, bunlara özü bilavasitə 
günahkar olduğu halda, onun mənbəyi timsalında diqqəti Brejnev dövrünün 
özünün adlandırdığı “durğunluğuğuna” yönəldirdi. Ölkədə nüfuzü kəskin surətdə 
aşağı düşdüyü halda, Qərbdə Qorbaçov (onu pərəstiş ifadəsi kimi “Qorbi” 
adlandırırdılar) az qala qəhrəman qiyafəsində təsvir edilirdi. 

         Meksikalı qonaqlar o vaxtlar ən yaxşı otel sayılan «Moskva» 
mehmanxanasında yerləşdirilmişdilər. Otelin restoranında ilk nahar vaxtı mən 
mayyaları, atstekləri, axırıncıların paytaxtı Tenoçtitlanı «xoş gəldiniz!» sağlığında 
xatırlayanda, qonaqlar təəccüblərini gizlətməyərək, doğma ölkələri haqqında xoş 
sözlərdən məmnunluqlarını bildirdilər. Bu da aramızda səmimi münasibətin 
yaranmasına səbəb oldu. Yəqin ki, ittifaq nazirinin müavini olan Zayçenko da məni 
xeyli müddət tanıdığından, onlarla müəyyən fikir mübadiləsi aparıbmlş. Bakını 
xeyli gəzdilər və bir gün biz Neft Daşlarına getdik. Xəzər dəniz Neft Birliyinin 
rəisi, məşhur neftçi, mərhum Qurban Abbasovun özü də yaxtasında bizimlə 
gedirdi. Biz estakadaya qədəm basdıqda, bu, meksikalılara elə bir təsir 
bağışlamadı, axı o vaxtlar artıq Meksika körfəzində su altındakı dərin qatlardan 
neft çıxaran iri, müasir platformalar mövcud idi. Xəzərdə isə neft 10-15 metrlik su 
qatının altından çıxarılırdı. Lakin Azərbaycanın dəniz nefti hasilatına görə 
öyünməyə də haqqı var idi, 1949-cu ildə buranın işə salınması ilə respublikamız bu 
qeyri-adi mühüm işin pionerlərindən biri olmuşdu. Texniki tərəqqidə isə biz geri 
qalırdıq və hətta «Amerika» jurnalının 1972-ci ildəki SSRİ-nin 50 illiyinə həsr 
olunmuş xüsusi nömrəsində ölkənin nailiyyətləri istehza qaydasında təhlil 
edildiyindən, Neft Daşları da dünyanın digər dəniz neft yataqları ilə müqayisədə, 
müasir zavodların fonundakı köhnə su dəyirmanı kimi istehzaya məruz qalmışdı.  

1970-ci illərin sonunda Azərbaycanda fransızların köməyi ilə Dərin Özüllər 
zavodu tikildi və Xəzərdə dərin su qatı altında neft hasilatına imkan verən müasir  
qazma-buruq platformaları istehsal edilməyə başlandı. İndi Xəzər qazmaçıları üçün 
yeni daha məhsuldar yataqlarda 150 metrlik su qatı altından neft çıxarmaq da elə 
bir problem deyildir. 1984-cü ildən geniş fəaliyyətə başlayan Dərin Özüllər zavodu 
indi nəinki ölkəmizin, hətta bütün Xəzər hövzəsinin ən iri və müasir 
texnologiyaları tətbiq etməsi və sənaye potensialının çox böyük miqyası ilə seçilən   
müəssisəsidir. Bugünkü dəniz neftçilərinin karbohidrogenlər hasilatında 
qazandıqları nailiyyətlərdə Dərin Özüllər zavodu fəhlələrinin, mühəndis-texniki 
işçilərinin, bu böyük kollektivin, mübaliğəsiz olaraq, hər bir üzvünün samballı payı 
vardır və əldə edilən uğurlarla geoloqlar, qazmaçılar və hasilatçılar kimi onların da 
öyünməyə haqqları olduğunu inkar etmək olmaz. XXI əsrin birinci onilliyinin 
sonunda Azərbaycanda neft istehsalının sıçrayışla inkişaf edib, ildə 50 milyon ton 
səviyyəsinə çatması aparılan digər səmərəli işlərlə yanaşı dənizdə yeni daha zəngin 
yataqların kəşfi və onların istehsal dövriyyəsinə daxil edilməsinin birbaşa 
nəticəsidir.   

Meksikalıların marağına estakadada əkilmiş aqavalar səbəb oldu və onlar 
zarafatla dedilər ki, siz onun kökündən tekila arağı da istehsal edə bilərsiniz. 
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Qonaqlar Azərbaycan dəniz neftçilərinin, Xəzərin şıltaqlığına baxmayaraq, çətin 
şəraitdə yanacaq hasil etmələrini həqiqi qəhrəmanlıq nümunəsi kimi qeyd etdilər 
və səfərdən bütünlüklə razı qaldıqlarını bildirdilər. Doğrudan da, dəniz neftçiləri 
Xəzərdə stixiyanın qəddar vendettasına qarşı mübarizədə bəzən hətta qurbanlar 
versələr də, axı onlar özlərini daim təbiətin qəddarlığı timsalındakı Stsilla və 
Xaribda arasına düşmüş kimi hiss edirlər, Heraklın igdlikləri ilə müqayisə edilə 
biləcək fədəkarlıq və yenilməzlik göstərməklə, himnlərdə vəsf olunmağa 
layiqdirlər. Dəniz allahı Poseydon belə, bunu müşahidə etdikcə, yəqin ki, vəcdə 
gəlir,  neftşilərin bu igidliyini alqışlayır.   

Yeddi il sonra, 1990-cı ilin noyabrında Meksikada Azərbaycan mədəniyyəti 
günləri keçirildi və nümayəndə heyətinə rəhbərlik Mərkəzi Komitə katibi kimi 
mənə etibar edilmişdi. Nümayəndə heyətinin tərkibinə rəssam Oqtay Sadıqzadə, 
mərhum bəstəkar Ramiz  Mirişli, AzərTAc-ın mərhum sədri Azad Şərifov, 
görkəmli müğənni Fidan Qasımova daxil idi. 11 il əvvəl mən Niderlandda 
Azərbaycan günləri keçirilərkən də qrupa rəhbərlik etmiş, bu səfərdə də mərhum 
bəstəkar Tofiq Quliyevin rəhbərlik etdiyi musiqiçilər kollektivinin, məşhur tarzən 
Ramiz Quliyev və kamançaçı Şəfiqə Eyvazovanın sənəti hollandlara güclü təsir 
göstərmişdi.  

Biz Moskvadan təyyarə ilə Meksikaya uzun yol getməli idik. Əvvəlcə 
İrlandiyanın Şennon təyyarə limanında olduq, sonra Atlantik okeanı üzərindən 
uçub keçəndən sonra Kubanın paytaxtı Havana beynəlxalq limanına endik və bir 
saat ərzində dəhşətli rütubətli və isti havadan cana doyub, Mexikoya yollandıq. 
Beynəlxalq aeroport meqapolisin kənarında, şəhərin daxilindədir. Bizi çox sayda 
jurnalistlər qarşıladı və pilləkəndən düşən kimi mənimlə intervyünü videoyaya 
çəkdilər və ev sahiblərinin dediyinə görə, bir neçə televiziya kanalı bizim 
gəlişimizi və intervyünü həmin axşam göstəribmiş.  

Lakin Mexikonun da isti havası bizi boğazın ağrıması, öskürəyə tutulmaqla 
qarşıladı və bu vəziyyət iki gün davam etdi. Bizi başa saldılar ki, bu şəhərdəki 
smoqun təsirinin əlamətidir və tanış olmayanlar üçün adi haldır. Boğucu havaya da 
öyrənmək olur və ondan sonra elə bir diskomfort hiss etmirsən. Bu yerdə məşhur 
fransız filosofu Şarl Monteskyenin «Qanunların ruhu» əsərindəki bir epizod yada 
düşür. Şimali Amerikanın cənubundakı Missisipi deltası olan ərazini də əhatə edən 
Luiziananı fransızlar məskunlaşdırdıqdan sonra bataqlıqdakı metan qazını udan 
hindulara yazıqları gəldi və onları  bataqlıq sahədən çıxarıb, təmiz havası olan dağ 
yamacına köçürdülər. Hindular xəstələnib ölürdülər. Məlum oldu ki, hinduların ağ 
ciyərləri metan qazına necə öyrənmişdirsə, dağın təmiz havası ilə nəfəs almağı 
bacarmır və bu, xəstəliyə səbəb olur. İndi isə biz Mexikonun nəfəs almaq üçün 
çətin olan çirkli havasına bronxlarımızı və ağciyərlərimizi adət etməyə öyrədə 
bildik.  

Mexiko şəhəri vaxtilə atsteklərin göl üzərində tikdikləri paytaxt 
Tenoçtitlanın ərazisində – 2240 metr hündürlükdə yerləşir. Mexiko 
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aqlomerasiyasında 20 milyondan şox əhali yaşayır. Bu şəhərdə avtomobil də 
çoxdur. Yəqin ki, onların işlətdiyi benzin də ABŞ-da olandan fərqli olaraq, yaxşı 
təmizlənmiş deyildir. Həmçinin dağ havası seyrək olduğundan daha tez 
çirklənməyə məruz qalır. Ancaq mexikolulara bu barədə həsəd aparmaq olar, onlar 
belə zərərli havaya da dözürlər.  

Bizi şəhərin mərkəzində Paseo de la Reforma küçəsində, İstiqlaliyyət 
abidəsinin lap yaxınlığındakı müasir oteldə yerləşdirdilər. Oteldən azacıq aralıda 
ABŞ səfirliyi yerləşirdi. Sovet səfirliyi isə şəhərin şimalında, vaxtilə vəhşi 
ördəklərin üzdüyü gölün yerində tikilmişdir. 

  

Mexiko. Paseo de la Reforma prospekti 

Meksika – SSRİ dostluq cəmiyyətinin sədri, professor xanımla çox səmimi 
görüşümüz oldu və telejurnalistlər görüşü lentə aldılar. Mən dəvətə görə 
razılığımızı bildirməklə yanaşı, bu körpünü yaradanları xatırlamaqla, həmin ilk 
pontifiklərin işini davam etdirməyi özümüzə şərəf bildiyimizi də qeyd etdim. 
«Pontifik» latınca “kahin”, «pont» – «körpü» deməkdr və «ponticus» sözü isə 
«körpücük» mənasını verir.  

Axşam SSRİ-nin Meksikadakı səfiri Oleq Tixonoviç Darusenkovla 
görüşdük. Mehriban insan olan bu adam  xırda heyyətdə bizə ziyafət verdi. 
Katoliklərdə olduğu kimi, özü stolun başında, arvadı isə ayağında oturmuşdu. 
Zifayətə vaxtilə Meksikanın SSRİ-də səfiri işləmiş yaşlı diplomat da dəvət 
edilmişdi. O, xeyli müddət keçsə də, yenə də vaxtilə işlədiyi ölkəyə böyük 
məhəbbət hissləri bəsləyir və maraqlı xatirələr danışırdı. Söhbət vaxtı o, məndən II 
Dünya müharibəsi illərində SSRİ-nin Meksikadakı səfiri işləmiş Umanskinin 
qohumu olub-olmadığımı soruşdu. Mən «yox» cavabı verdikdən sonra, Konstantin 
Aleksandroviç Umanski haqqında bəzi məlumatları bildiyimi də söylədim. O, 
ABŞ-da səfir işlədikdən sonra xarici işlər Xalq Komissarlığında rəhbər işə getmiş, 
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sonra Meksikada diplomatik korpusun rəhbəri olmuşdu. 1943-cü ildə onun ailəsinə 
faciə üz vermişdi. 15 yaşlı qızı Nina aviasiya naziri A.İ.Şakurinin oğlu olan 
sevgilisi Vladimir tərəfindən güllə atəşi ilə öldürmüş, sonra oğlan özünü də intihar 
etmişdi. Tapançanı ona Serqo Mukoyan vermişdi və həmin silah isə onun atası, 
MK Siyasi Bürosunun üzvü A.İ.Mikoyana məxsus idi. Bu qətl hadisəsinin 
törədilməsinə silahla kömək edən Serqo və onun qardaşı Özbəkistana sürgün 
edilmişdilər. 1945-ci ildə isə K.A.Umanski arvadı ilə birlikdə Meksikadan, orada 
da həmçinin SSRİ-nin səfiri kimi işlədiyi Puerto-Rikoya uçarkən təyyarə qəzasında 
həlak olmuşdu.  

Meksikalı diplomat köhnə sovet səfiri ilə yaxın dostluğundan söhbət açdı, 
onunla indiki sovet səfirliyi binasının yerindəki göldə vəhşi ördək ovladıqlarını 
yada saldı. Həm də bildirdi ki, ona çox oxşadığından,  onunla hansısa bir 
qohumluğunuzun olması barədə maraqlandım. Mən isə özümün azərbaycanlı, 
Umanskini isə rus olduğunu deyib, heç bir yaxınlığımızın olmadığını bildirdim. 
Sonra o, Moskva xatirələrindən söhbət açdı və indiyədək ən xoş illər kimi, o dövrü 
unutmadığını söylədi.  

Səfir Darusenkov və onun xanımı səmimiyyətlikləri ilə fərqlənirdilər, bizə 
xüsusi diqqət verirdilər. Səhərisi gün isə bizim Mexiko ilə tanışlığımız başlandı. 
Mexiko olduqca böyük və sıx əhalisi olan şəhərdir. Ümumiyyətlə, Meksika şəhər 
həyatına dair köhnə ənənələri olan bir ölkədir. Ölkə əhalisinin, demək olar ki, ¾-ü 
şəhərlərdə yaşayır. Latın Amerikasının digər ölkələri olan Uruqvayda və 
Argentinada isə əhalinin böyük hissəsi ancaq bir şəhərdə – paytaxtlarda yaşayır. 
N+Meksikada iri mərkəzlər daha sürətlə böyüyür. Üç böyük şəhər arasında 
Mexiko xüsusilə seçilir. O, Meksika yaylasının cənub hissəsində yerləşir, dağların 
əhatəsindəki vadidədir. Bu dağların ən iri zirvəsi Orisaba vulkanıdır.  

İndiki Mexikonun yerində Atstek imperiyasının paytaxtı Tenoçtitlan 
yerləşirdi. Bu şəhər 1325-ci ildə mühüm ticarət yollarının üstündə br qala kimi 
salınmışdı. Tenoçtitlan geniş gölün mərkəzindəki oval şəklində olan adada 
tikilmişdi. Ada ətrafdakı quru yer ilə üç bənd vasitəsilə birləşirdi. Atsteklər bəndlər 
qurmaqla, öz ölkələrinin ərazisini xeyli, 1/3-i qədər böyüdən və ona görə bir sıra 
şəhərlərinin adında «dam» – «bənd» sözünün işləndiyi hollandlardan hələ üç əsr 
əvvəl bu mühüm hidrologiya qurğusunu yaratmağa başlamışdılar. Göldən ayrılan 
kanalların üstündən isə qaldırılan körpülər keçirdi. Bundan başqa, gölün üstündə 
terrakota boruları olan böyük akveduk tikilmişdi. Gölün suyu duzlu olduğuna görə 
qonşuluqdakı dağlardan şəhərə təmiz, içməli su gəlirdi. Tenoçtitlanın təqribən 300 
min nəfər əhalisi olmaqla, o vaxtlar dünyanın ən böyük şəhərlərindən biri idi, 
Avropa şəhərləri onunla müqayisə oluna bilməzdi, o vaxtlar Londonun 200 min və 
ya 1,5 dəfə az əhalisi var idi. Gölün sahilləri boyunca isə digər kiçik şəhərlər 
yerləşirdi  

İspan konkistadorları ilk dəfə 1519-cü ildə Ernan Kortesin başçılığı alltında 
şəhərə girib, onu dağıtmaqla yerlə yeksan etdilər. 1551-ci ildə isə on minlərlə 
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hindunun qul əməyindən istifadə edərək, şəhərin xarabalıqları üzərində Mexikonu 
saldılar. Zaman keçdikcə onu mühasirəyə alan göl və kanallar quruduldu, onların 
yerlərində yollar çəkildi, evlər tikildi. İndi təsəvvür etmək də çətindir ki, nə vaxtsa 
həmin adada atsteklərin paytaxtı mövcud imiş.  

 

 

Mexikonun görməli yerləri 

 

Müasir Mexiko o qədər böyükdür ki, Federal mahalın bütün ərazisini, həm 
də eyni adlı ştatın yaxınlıqdakı torpaqları tutmuşdur. Bu aqlomerasiya, adətən, 
Böyük Mexiko adlanır. Bu şəhər ölkə idxalının 3/5-ni udur və özü də də dəyər 
ölçüsündə Meksika ixracının 1/3-ni verir. Burada ölkənin bütün sənayesinin 
yarıdan çoxu yerləşmişdir, Meksika körfəzinin sahilindən gətirilən neft və qaz 
müvafiq zavodlarda emal olunur.  

Mexiko köhnə ispan şəhərləri kimi düz küçələr qaydasında 
planlaşdırılmışdır. XIX əsrin ikinci yarısında Sena prefekti Osmanın Parisdə 
gördüyü nəhəng abadlıq işlərinin bənzər konturlarını burada da görmək olar. 
Şəhərin tarixi mərkəzi Sokalo (indiki Konstitusiya meydanı) meydanıdır. Burada 
atsteklərin Teokalyi məbədi (Böyük Məbəd) vardır, bu məbəddə allahlara insan 
qurbanları verilirdi. İmperator Montesumanın saraylarından biri də burada idi. 
Meydanın digər hissəsində kafedral kilsənin binası ucalır. Prezidentin rəsmi 
iqamətgahı isə Palasio Nasyonal adlanır. Binaların daxili divarları məşhur rəssam 
Dieqo Rivera tərəfindən rəsmlərlə işlənmişdir. Bütün bunlar Sokalo meydanını 
Mexikonu müstəmləkə arxitekturasının özünəməxsus ansamblına çevirir. 
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Mexiko. Baş məbəd 

Hər il bu meydanda ənənəvi bayram olan İstiqlaliyyət Günü keçirilir. Həmin 
gün – 15 sentyabr 1810-cu ildə keşiş Migel İdalqo kilsə zəngini çalmaqla Dolores 
şəhərciyinin sakinlərini ispan ağalığına qarşı üsyana çağırmşdı. Meksika 
müstəqillik qazandıqdan sonra zəng paytaxta gətirilmiş və Palasio Nasyonalın 
balkonundan asılmışdı. Hər il həmin gün, sentyabrın 15-də axşam saat 11-də 
respublika prezidenti balkona çıxıb zəngi çalır və məşhur «Qrito de Dolores» 
çağırışının «Meksikalılar, yaşasın Milli Müstəqillik! Yaşasın Meksika!» sözlərini 
təkrar edir.  

Bu, həmin İdalqodur ki, atası onu təhlükədən xilas etmək üçün mübarizədən 
çəkindirmək istədikdə, o, atasının məsləhətinə qulaq asmamışdı. Buna görə bu 
yaşlı adam onu məzəmmət edəndə, atasının sözündən çıxmağa haqqı olmadığını 
bildirəndə, Migel ona qısa, lakin tutarlı bir cavab vermişdi: «Patria est prima» – 
«Vətən öncədir». Biz Çapultensk parkındakı Tarix muzeyində olanda inqilabçı 
İdalqonun divara vurulmuş, iri hərflərlə yazılmış bu sözlərini plakatda oxuduq və 
belə qənaətə gəldik ki, yenilməz prinsiplərini ifadə edən sözlər aforizmlərə 
çevrilərək. onların müəllifləri olan mübarizləri, vətənpərvərlik simvollarını, elə bil 
ki, əbədi həyata qovuşdurur. Digər qəhrəmanlar kimi o da mübarizə yolunu axıra 
qədər getməyə nail ola bilmədi. 1811-ci ildə ispanlar onu əsir götürmüş və 
güllələmişdilər. 
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Mexiko. Çapultepek qəsri 

Ümumiyyətlə,  Çapultepek parkı meksikalıların yadelli işğalçılara qarşı 
barışmaz mübarizəsinin digər tarixi izlərini də qoruyub saxlayır. İndi Tarix 
muzeyinin yerləşdiyi bina köhnə saray olmaqla, bağın içərisindəki uca təpədə ispan 
vitse-kralının iqamətgahı olmuşdu. «Çapultepek» hinduların dilində «çəyirtkə-
qaya» deməkdir. Lakin burada vətənin müdafiəsi yolunda şəhid olmuş gənc 
meksikalılar öz qəhrəmanlıqları ilə onu «qartal qayasına» çevirmişlər. Qayanın 
zirvəsində köhnə qala qalmışdır. 1847-ci ildə burada Meksika vətənpərvərləri ilə 
ölkəyə müdaxilə etmiş amerikan qoşunları arasında döyüşlər getmişdir. Bağdakı 
təpənin aşağısında hərbi məktəbin kadetlərinə – şəhərin düşmənə tabe olmasına 
müqavimət göstərən bu axırıncı müdafiəçilərinə heykəl qoyulmuşdur. Onlar əsir 
düşməkdənsə, ölüm variantını seçmiş və özlərini qalanın divarlarından aşağı 
atmışdılar. 15–17 yaşlı gənclərdən ibarət xırda bir qrup şəhəri işğalçılardan qoruya 
bilməzdi. Lakin onlar öz həyatları hesabına millətin namusunu və ləyaqətini xilas 
etdilər. Altı mərmərdən yonulmuş məşəl və əlləri üstündə oğlunu tutmuş Vətən–
Ananın təsviri, bu obraz dahi Mikelancelonun «Pyeta»sını yada salır, Meksikanın 
milli faciəsi ilə yanaşı, ABŞ-ın bu ölkəyə olan təcavüzünü yada salır. Məhz həmin 
dövrlərdə Birləşmiş Ştatlar Meksikanın nəhəng ərazilərini özünə anneksiya 
etmişdi. Altı kadet həlak olsa da, onların yandırdıqları məşəl sönməmiş, 
meksikalıları şimal qonşusunun təhlükəsinə qarşı daim ayıq olmağ kimi bir 
çağırışın simvoluna çevrilmişdir. Meksikalılar həm də kimlə qonşu olduqlarını heç 
vaxt yaddan çıxarmırlar. Onlar deyirlər ki, bu da bizim taleyimizdir ki, Birləşmiş 
Ştatlarla çox yaxınıq, Allahdan isə çox uzağıq. 
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Mexiko. Həlak olmuş kadetlərin abidəsi 

Şəhərin ən geniş və ən məşhur küçəsi Paseo-de-la-Reformadır, bu ad ona 
Benitto Xuares hökumətinin proqressiv reformalarının şərəfinə verilmişdir. Küçə 
Parisin Yelisey çöllərinə bənzəyir və on kilometrlərlə uzanır. Burada ölkənin 
başlıca abidəsi olan 45 metr hündürlüyündəki İstiqlaliyyət sütunu ucalır. Prospekt 
Çapultepek parkını kəsib keçir, parkın mərkəzindəki köhnə sarayda isə Tarix 
muzeyi yerləşir. Muzey Meksika xalqının milli-azadlıq uğrundakı mübarizəsini 
geniş əks etdirir.  

Paseo-de-la-Reforma ilə İnsurxentes küçələri kəsişir. İnsurxentes küçəsindən 
sonra kübar sakinlərin yaşadığı, varlı villalarla və bağlarla, yaşıllıqlarla fərqlənən 
«Zona Rosa» – «Qızılgül zonası» yerləşir. Bu rayon sakitliyi və gözəlliyi ilə 
şəhərin digər hissələrindən fərqlənir. 
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Mexiko. Zona Rosa 

Paseo-de-la-Reforma prospektindən şimalda isə dünyanın məşhur 
filosoflarının və yazıçılarının adını daşıyan küçələr yerləşir. Bu məkan dahilərin 
adını daşımaqla, bir daha onları minnətdarlıq hissləri ilə xatırlamağa məcbur edir. 
Dekart, Viktor Hüqo, Tolstoy küçələri ilə addımladıqca, bəşəriyyətin fəxr etdiyi 
şəxslərə ehtiram bəsləyən meksikalılara bir daha xoş münasibət izhar etmək 
istəyirsən.  

Çapultepek parkı ən böyük və ən məşhur muzeylər məkanı olması ilə 
müqayisə edilməzdir. Digər böyük park olan Alemedanın yerində isə atsteklərin 
dövründə bazar olmuşdu. Sonralar, ispan inkviziyasının tüğyan etdiyi vaxtlarda 
burada yeretikləri (dinsizləri) camaatın gözü qarşısında yandırırdılar. Ona görə də 
meydan Plasa-del-Kamadero (Yandırılma meydanı) adlanırmış. 

  

Mexiko. Çapultepek parkı 

Çapultepek parkında yerləşən məşhur Meksika antropoloji muzeyinin özünə 
və eksponatlarına biz heyranlıqla tamaşa etdik. Muzeyin layihəsi 1964-cü ildə 
tutulmuşdur, bir etnoqrafik elmi institut kimi bu, bəlkə də, dünyada özünə bərabər 
olan ikinci bir nümunəni tanımır. Muzey hindu xalqlarının başına gələn faciələri 
hərtərəfli açıb göstərir. Dünyada ikinci piramidalar ölkəsi olan Meksika və öz 
heroqlif əlifbasını icad etmiş onun hindu xalqı böyük inkişaf yolu keçsə də, özünə 
qarşı olan amansız sınaqlardan çıxmağı, azad olmağı o vaxtlar bacarmamışdır. 
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Mexiko. Antropologiya muzeyi 

Muzeyin yerləşdiyi məkan da yaxşı seçilmişdir, Paseo-de-la-Reforma ilə 
Mahatma Qandi küçəsinin arasındakı zonada, parkın içində yerləşmişdir. Burada 
Kolumbdan əvvəlki Meksika irsinin mühüm arxeoloji və antropoloji artefaktları 
nümayiş etdirilir, bunların arasında isə daha məşhur olanı Günəş Daşı (və ya 
Atstek təqvimi daşı) və Atstek Ksoçipilli heykəlidir.  

Muzeyin tikintisi, arxitekturası da çox uğurludur. Həyətində eksponat zalları, 
iri gölməçə və bir kvadrat şəkilli sütunun üstündə «çətir» adlanan talvar vardır. 
Muzey 23 eksponat otağından ibarət olmaqla 8 hektar sahəni tutur. 

  

Mexiko. Antropologiya muzeyi. Günəş daşı. (Hindu təqvimi) 
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Muzeyin kolleksiyasındakı Günəş Daşı Olmek sivlizasiyasından yadigardır, 
daşın özü isə cəngəllikldən tapılmışdır. Eksponatlar Şimal, Qərb, Mayya, Meksika 
körfəzi, Oaksasa, Mexiko, Toltek və Teotiuakanın dövrlərinə məxsus olmaqla 
sinifləşdirilimişdir. Birinci mərtəbədə Meksikanın ispan mustəmləkəçiliyindən 
əvvəlki yerli amerikanların mədəniyyəti nümayiş etdirilir.  

Muzeyə gələn qonaqlar dünyanın digər böyük mədəniyyətlərinə də diqqət 
verirlər. Sonrakı eksponatlar qədim İran, Yunanıstan, Çin, Misir, Rusiya və 
İspaniyadan danışır. Ümumiyyətlə, eksponatlarının bolluğuna görə bu, dünya 
səviyyəsindəki muzey hesab olunur. 12 mərtəbədəki zallar İspaniyadan əvvəlki 
Meksikaya həsr olunmuşdur, ən uca səviyyədəki zalda isə Meksikanın qədim 
insanlarının törəmələrinin bugünkü həyatından bəhs edilir. Müasir mədəniyyətlər 
qədim sivilizasiyaların birbaşa üstündə yerləşir. Geniş muzey adamın ilk 
gəlişindən özünə götürdükləri, absorbsiya etmələri ilə müqayisədə də çox şey təklif 
edir.  

Teotiuakan zalında amerikanların ilk və güclü dövlətlərindən olan modellər 
və obyektlər nümayiş etdirilir. Sonra Tolteklər gəlir və orada Tula məbədi 
göstərilir. 

Atsteklərin Meksikasına həsr olunmuş zalda məşhur Günəş Daşını görürsən, 
burada həmçinin atstek ilahilərinin panteonunda digər gözəl heykəllər göstərilir. 
Sonrakı zalda Oaksaka və Meksika körfəzi sivilizasiyalarının irsi nümayiş etdirilir. 
Olmek başının oyulduğu 20 tonluq iri daş da buradadır.  

Həyətdəki nəhəng sütun fəvvarəsi «çətir» kimi tanınır və bu, təbiətlə əlaqəni 
xatırladır. 

Muzeydə mühüm ikonalar hesab olunan mayya və atstek dövrlərinə xüsusi 
diqqət verilir. Hər iki xalq böyük və inkişaf etmiş sivilizasiyalar yaratmış, çox 
sayda hindu xalqlarını böyük imperiyada birləşdirmişdilər. 

  



73 
 

 Antropologiya muzeyində Meksika pələngi heykəli 

 

Mayyalar və atsteklər 

 

Kolumba qədərki dövrdə Meksika hinduları iki qüdrətli dövləti – Mayya və 
Atstek dövlətlərini yaratmışlar və onlar xalqın, ölkənin tarixində xüsusi yer 
tuturlar.  

Mayyalar bizim eranın 250–900-cü illərində Orta Amerika klassik dövrünün 
yaxşı tanınan bir sivilizasiyası olmuşdu. İndiki Cənubi Meksikada, Qvatemala, 
Şimali Beliz və Hərbi Hondurasda mayya görkəmli mövqeyə çıxmışdı. Əvvəlki 
sivilizasiyaların ixtiralarını və ideyalarını vərəsə kimi götürən Olmek və 
Tenoçtitlan astronomiya təqvim sistemini, heroqlif yazısını və mərasim 
arxitekturasını, buna piramida məbədləri də daxil idi, xeyli iknişaf etdirdilər. 
Tropik yağışlar meşəsi zonası kənd təsərrüfatı üçün təmizlənirdi və yağış suyu çox 
sayda rezervuarlara yığılıb saxlanırdı. Onlar həmçinin digərləri ilə, uzaq 
məsafədəki xalqlarla ticarət aparır, yolları cəngəlliklərdən və bataqlıqlardan 
təmizləyirdilər. Adamların əksəriyyəti fermer idi, bu vaxt mərkəzlər geniş mənada 
mərasim təyinatlı olmaqla yanaşı, həmçinin siyasi əhəmiyyət daşıyırdı, keşişlər 
elitası və kübarlar kənd üzərində ağalıq edirdilər. Mayya sivilizasiyası 900-cü ildən 
tənəzzül etməyə başladı, bunun səbəbləri dəqiq məlum olmasa da, bir sıra alimlər 
bunu bir neçə il davam edən sərt quraqlıqla izah edirlər. Meksikanın milli 
siyasətinin təsiri altında uzaq Mayya mərkəzləri isə indiyədək inkişaf edirlər. 

  

Teotiuakan piramidaları 
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Atsteklər XV–XVI əsrlərdə ən güclü xalq olmuşdu. Onların baş şəhəri 
Tenoçtitlan regionun ən sıx əhalisi olan şəhəri idi. Onlar böyük və güclü despotik 
dövlət qurmuşdular, möhkəm hərbi gücə malik idilər. Mərkəzi Meksikanın, demək 
olar ki, bütün əhalisini özlərinə tabe etmişdilər, əslində, onlara təzminat verən 400–
500 kiçik dövləti idarə edirdilər. Müharibələrdə əsir götürülən adamlar Atstek 
allahlarına qurban verilirdi. Atsteklər özlərinin kənd təsərrüfatı ilə məşhur idilər, 
yararlı torpaqların hamısını becərirdilər, irriqasiya tətbiq edirdilər, bataqlıqları 
qurudur və göllərdə süni adalar yaradırdılar. Onların daha yaxşı çalışan hökmdarı 
II Montesuma idi. Onlar heroqlif yazısından istifadə edirdilər, mürəkkəb təqvim 
sisteminə malik idilər, məşhur piramidalar və məbədlər tikmişdilər. Atstek 
imperiyası, nəhayət, 1521-ci ildə Kortesin başçılığı altında olan ispanlar tərəfindən 
məhv edildi.  

Meksika ərazisində mövcud olmuş iki güclü dövlət böyük inkişaf 
səviyyələrinə çatmalarına baxmayaraq, biri təbiətin amansızlığının, digəri isə 
avropalıların qaniçənliyinin qurbanı olmaqla, tarixdən silinmək kimi Karfagenin 
acı taleyini təkrarən yaşamalı olmuşdular.  

 

 

Mexikoda mədəniyyət və əyləncə 

 

Mexikoda «mariaçi» adlanan musiqiçilərə tez-tez rast gəlmək olur. Onlar 8-
10 nəfərdən ibarət olan bir qrup şəklində xırda məbləğə, bir neçə pesetə küçələrdə 
çıxış edirlər. Burada öküz döyüşü də çox populyardır. Öküzlər üçün şəhərdə olan 
arena – «Plasa de-Torros» dünyada ən böyük olmaqla, 60 min tamaşaçı tutur.  

Mexikonun cənub kənarında olan «Soçimilko» kanalları özlərinin uzun 
«çinampas» bağları ilə məşhurdur. Suda çiçək və tərəvəz yetişdirilməsi sənətini 
meksikalılar öz əcdadları olan atsteklərdən əxz etmişdilər. 
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Mexiko. Soçimilko parkı 

Soçimilko şəhər sakinlərinin və qonaqlarının sevimli istirahət yeridir. Bu 
kanallarda ancaq qız adları daşıyan iri qayıqlar üzürlər. Onların bəzilərində xörək 
bişirib hazırlayan aşpazlar çalışır və onlar yaxınlaşan qayıqdakılara pulunu almaqla 
xörəyi verirlər. Biz belə qayıqların birində kanalda gəzdik və bu ekzotik 
əyləncədən həzz aldıq. «Mariaçilərin» olduğu qayıqlar da gəzintiyə çıxmış 
adamların qayıqlarına yan alıb, təklif edildikdə həmin qayıqlara keçir və onları 
müəyyən haqq müqabilində musiqi sədalarına qonaq edirlər.  

Soçimilko atsteklərin bitkiçilikdə əldə etdiyi böyük nailiyyətlərdən biri 
olmaqla, bu gün onların törəmələrinin yaratdığı əyləncə parkı kimi xidmət göstərir.  

 

 

Hinduların əkinçilik məhsulları 

 

Hinduların bəşəriyyəti özlərinin bitkiçilik ərzaq məhsulları şəklindəki 
töhfələri ilə təmin etməsi isə ölçüyə sığmazdır və bu gün də istehlak etdiyimiz 
qarğıdalıya, paxlalı bitkilərə, kartofa, pomidora, bibərə, boranıya və digər çox 
sayda tərəvəz bitkilərinə görə biz hindulara, o cümlədən mayyalara borcluyuq.  

Kolumba qədərki dövrdə Karib dənizi hövzəsində, o cümlədən Meksikada 
qarğıdalı, kartof, pomidor, paxlalılar, bibər, balqabaq və digər bitkilər becərilir və 
məhsul istehsal edilirdi. Hindular təkcə bitkiçiliklə sadəcə məşğul olmurdular, həm 
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də ayrı-ayrı növlər üzərində seleksiya aparırdılar ki, bunu da əsl elmi kəşf də 
adlandırmaq olar. Qarğıdalının yabanı ot növündən bol qida mənbəyinə çevrilməsi 
sahəsində hinduların apardığı iş təqdirəlayiqdir.  

Qarğıdalı (mais) indi hündür boylu bitki olsa da, başlanğıcda tropik ot bitkisi 
olmaqla, barmaq boyda və üzərində 10–12 dəni olan qıçaya malik idi. Hələ 10 min 
il bundan əvvəl hindular bu bitkini öyrənməyə başladılar, dəninin yumşaq və bərk 
olduğunu gördülər. Çox uğurlu təcrübə, həqiqi seleksiya işi apararaq, özlərinin 
kəşfi hesabına indi boyu 3 metrə çatan, qıçasında 80–100 dəni olan mədəni 
qarğıdalı yetişdirməyə başladılar. Qıçanın uzunluğu indi 50 sm-ə, çəkisi isə 0,5 kq-
a çatır.  

Mərkəzi Amerikanın hindularının istedadı və zəhməti hesabına yabanı, az 
məhsuldar bitki yüksək məhsuldarlığa malik olan mədəni bitkiyə və əsas qida 
taxılına çevrildi. Yəqin, buna görədir ki, onu həm də hindu qarğıdalısı 
adlandırırlar. Bitkinin indiki sortları mülayim regionlar üçün yararlıdır və uğurla 
becərilir. Dəni bir sıra xalqlar üçün əsas qida mənbəyi olmaqla yanaşı, həm də 
gövdəsi ilə birlikdə mal-qara yemi kimi də istifadə olunur. Ondan un, kraxmal, 
patka, spirt və kağız hazırlanır. ABŞ-da və Çində, əsasən, mal-qara yemi kimi 
istifadə olunur. Hindular qarğıdalını əsas qida məhsulu, ən vacib ərzaq hesab 
edirdilər və meksikalılar bu gün də həmin ənənəni davam etdirirlər. Təsadüfi 
deyildir ki, münbitlik allahı Tlalok hindularda qarğıdalı allahı hesab olunurdu. İndi 
bu bitkinin məhsuldarlığı da xeyli artmışdır, hər hektardan qarğıdalı dəninin orta 
məhsuldarlığı 50 sentnerə çatır, ABŞ-da isə bu göstərici, az qala, 100 sentnerə 
bərabərdir.  

Kolumbun Yeni Dünyanı kəşf etməsindən sonra avropalılar özlərinə tanış 
olmayan bitkiləri gətirib becərməyə başladılar, İspaniyadan onlar bütün 
Avroasiyaya yayıldı. XVI əsrin əvvəllində buğda Avropada çox az məhsul verirdi, 
qarğıdalının məhsuldarlığı isə 4–5 dəfə yuxarı idi. Bu, ərzaq probleminin həllinə 
xeyli köməklik göstərdi. Yeni Dünya Köhnə Dünya üçün yeni ərzaq xəzinəsini 
kəşf etmək təsiri bağışladı. Bu cəhəti nəzərə aldıqda, Kolumbun kəşfi təkcə coğrafi 
deyil, daha geniş miqyasda həm də bioloji kəşf sayıla bilərdi.  

Xristian dini, cəhalətin təsiri ilə Yeni Dünyadan gətirilən çox növdəki qida 
maddələrindən istifadə olunmasını məhkum edirdi, yalnız ona görə ki, həmin 
bitkilərin adı Bibliyada çəkilməmişdir. Əgər Xristian dininin mənfi münasibəti 
qəbul edilsəydi, Köhnə Dünyanın əhalisi çox sayda qida maddələrindən məhrum 
olardı və onsuz da, mövcud olan ərzaq qıtlığı şəraitində aclıqla üzləşərdi. Bəzi 
ölkələrdə isə kartofun ərzaq kimi tətbiq edilməsi və istehsalı naminə hər cür 
hiyləgərliyə əl atılırdı. Prussiya kralı II Fridrix (Böyük Fridrix) XVIII əsrin 
ortalarında özünün Portsdamdakı San-Susi sarayının həyətində kartof əkdirmişdi 
və gündüzlər tarlanı qorumaq üçün gözətçilər təyin etmişdi, gecə düşəndə isə 
gözətçilər yoxa çıxırdı. Yaxında yaşayan adamlar gecə tarlaya girib kartof kollarını 
çıxarıb aparır, öz həyətlərində əkirdilər. Onlar düşünürdülər ki, əgər kral kartof 
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sahəsini qoruyursa, deməli, o, çox faydalı bitkidir. Bəşəriyyət, həmişə olduğu kimi, 
cəhalətin arxasınca getmədi, proqressə və nisbətən ərzaq bolluğuna aparan yolu 
tutdu. 
 

Tula şəhəri yaxınlığındakı döyüşçü-atlantların heykəllərinə baxarkən mən 
ətrafdakı sahələrə də diqqət yetirdim. Bu ərazi çınqılla, qumla örtülü torpaq idi. 
Belə torpaqda əkinçiliklə məşğul olmaq əsl fədakarlıq, bəlkə də, qəhrəmanlıq tələb 
edir. Hələ bizim eranın I minilliyinddə bu xalq burada əkinçilik məhsulları istehsal 
edirmiş və sərt quraqlıq illəri istisna olmaqla, əhali ərzaq qıtlığından heç də əziyyət 
çəkmirdi. Onlar yağış suyunu anbarlara yığıb saxlamaq sahəsində də böyük 
mühəndislik qabiliyyətinə sahib idilər. Onlar suvarma əkinçiliyini yüksək 
səviyyəyə çatdırmışdılar. Hindular irriqasiya şəbəkəsi yaratmaqda da çox şeyə nail 
olmuşdular. Suvarılmayan təpələrdə, dağ yamaclarında mais (qarğıdalı) 
becərilməsi təcrübəsi də diqqətəlayiqdir. Meksikalılar indi də həmin ərazilərdə 
qazan dirəklərdən istifadə edirlər. Metal uclu dirəklə yeri oyur, ora iki dənə 
qarğıdalı toxumu qoyub, sonra torpağı tapdalayırlar. Bir azdan toxumlar cücərir. 
Oradakı qarğıdalı plantasiyalarının sıx bitki ilə örtülmüş düz cərgələri və sahənin 
alaqsız olması adamı heyran qoyur. Əkinçilər həm də dağ yamaclarının 
şumlanmasına, bu səbəbdən torpağın yuyulmasına, eroziya olunmasına imkan 
vermirlər və sonrakı nəsillər qarşısında da öz vəzifələrini ləyaqətlə yerinə yetirirlər. 
Şumlanmış torpaqların münbit qatı sərt maililikdə güclü yağış hesabına yuyulub 
məhv olardı, münbit torpaq sahəsi sadəcə suxur məkanına çevrilərdi.  

Belə bir mülahizə vardır ki, sərt quraqlıq, uzun müddət yağış yağmaması 
inkişaf etmiş mayya sivilizasiyasını məhv etmişdi. Lakin bu xalq öz güclü 
dövlətini itirsə də, ağlı, zəhməti, fərasəti hesabına əldə etdiyi əkinçilik 
nailiyyətlərini, bol ərzaq istehsalı təcrübəsini sonrakı nəsillərə, əslində, bütün 
bəşəriyyətə ötürməklə, bu nəcib işə görə ən yüksək minnətdarlığa layiqdir.  

Mexikodan təqribən 40 km aralıda Teotiuakan şəhərinin qalıqları 
qalmaqdadır. Şəhər tolteklərin başçılığı altında IX–X əsrlərdə birləşmiş hindu 
tayfalarının paytaxtı olmuşdu. Burada Günəş və Ay piramidaları tikilmişdir, biz 
onlara böyük maraqla tamaşa etdik. Lakin ən iri və möhtəşəm piramidalar Yukatan 
yarımadasındadır. Noyabr ayının əvvəllərində qızmar isti adamı yandırdığından, iri 
kaktus ağacının kölgəsinə sığınmaq istədik, lakin yaşıl budaqlarda bol həşəratı 
gördükdən sonra həmin fikrimizdən vaz keçdik.  

 

 

Mexikonun arxitektura xüsusiyyətləri və şəhər problemləri 
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Mexiko ölkənin başlıca siyasi və mədəni mərkəzidir. Bu qərb 
yarımkürəsində ən qədim şəhər olmaqla, 1551-ci ildə əsası qoyulmuşdur. Məşhur 
Meksika milli muxtar universiteti paytaxtın ətrafında yerləşir. Biz universitet 
kampusunda – şəhərciyində olduq, geniş ərazisi, hündür binaları, çəmənlikləri və 
yaşıllığı olan ərazidə tələbələrin elmə yiyələnməsi, istirahəti üçün hər cür şərait 
yaradılmışdır. Universitetin müstəqil polisi, digər hüquq mühafizə orqanları vardır. 
Əslində, bu kompleks böyük şəhəri xatırladır, düz küçələri, gözəl tikililəri vardır. 
Kitabxananın çoxmərtəbəli binasının pəncərəsi yoxdur, böyük nəhəng ev mozaika 
ilə bəzədilmişdir, elə bil ki, Şərq xalçalarına bürünmüşdür. 

 

Mexiko. Üç mədəniyyət meydanı  

Mexiko Muxtar Universitetində 60 mindən artıq tələbə oxuyur. Şərqdə, 
Hindistanda bizim eradan əvvəl III əsrdə ilk universitet yaratmış çar Aşoka bu 
universitet kompleksini görsəydi, yəqin ki, öz nəcib işinin varislərinə minnətdarlıq 
hissi izhar edərdi.  

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Meksika XIX əsrin əvvəlində müstəqillik 
qazandıqdan sonra şəhər arxitekturasının inkişafında öz yolunu tapmaq istəmiş, 
müstəmləkəçilik boyunduruğu altındakı keçmişini xatırladan nümunələrdən bir 
daha istifadə etmək istəməmişdir. Bu sahədə ən böyük nailiyyət də Meksika Milli 
Muxtar Universiteti binalarının kompleksində öz əksini tapır. Paytaxt yaxınlığında 
onun tikintisi 1955-ci ildə başa çatmışdı. Onun yaradıcıları arasında dünya 
şöhrətinə yiyələnmiş sənətkarlar – Dieqo Rivera, David Alfaros Sikeyros, Xuan 
O`Qorman var idi. Bu unikal kompleksin layihəsinin hazırlanmasına bütövlükdə 
180 ən yaxşı arxitektor, rəssam və inşaatçı-mühəndis cəlb edilmişdi. Yuxarıdan 
baxdıqda universitet şəhərciyi mayya hindularının qədim şəhərlərini xatırladır. 
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Kompleksin çox sayda binaları içərisində 16 mərtəbəli rektorat qülləsi və geniş 
şöhrət tapmış kitabxana binası xüsusilə seçilir.  

Mərkəzdə isə, mayyalarda olduğu kimi, nadir ağacların bəzədiyi böyük açıq 
çəmənlik vardır. Bütün binalar keçidlərlə birləşmişdir. Monumental mozaik panno 
öz əcdadlarının mədəniyyətindən gələn vərəsəlik elementini gücləndirir. Tibb 
fakültəsi binasının fasadındakı panno daha çox məşhurdur. Kompozisiyanın 
mərkəzində üç sifətin bir yerdə əks olunduğu nəhəng baş təsvir olunur. Bu, müasir 
Meksika millətini təcəssüm etdirir, sol tərəfdə hindu qadınının profili, sağda – 
ispan kişisinin, ortada isə metisin üzü görünür. Onların başı üzərində iki ovucda 
doğulan ailə və onu mayalayan tozcuqlar təsvir olunur. Buna təəggüblənmək də 
düzgün deyildir. Şəhərin çox yerində iri həcmli mural (divar) rəsmlərini, dahi 
Meksika rəssamlarının məşhur əsərlərini görmək mümkündür.  

Uinversitet təkcə memarlıq xüsusiyyətləri ilə deyil, həm də ölkənin elmi və 
mədəni mərkəzi kimi Mexikonun nüfuzunu möhkəmləndirdi. Universitetin radio 
stansiyası da əhali arasında böyük maarifçilik işi aparır. 

  

Mexiko muxtar universitetinin kitabxana binası 

Mexiko həm də problemlərdən əziyyət çəkən şəhərdir. Son illərdə onun 
sürətlə böyüməsi və torpağın qiymətinin yüksəlməsi, digər sosial-iqtisadi amillərlə 
birlikdə şəhərdə sosial zonaların meydana gəlməsinə şərait yaratdı. Hər bir zonada 
yalnız təqribən eyni maddi imkanlara malik olan adamlar yaşayırlar. Kasıbların 
yaşadığı rayonlarda sakinlərin daimi yol yoldaşı tozdur.  

Əhalinin Böyük Meksikada təmərküzləşməsi ətraf mühitin ciddi surətdə 
pisləşməsinə gətirib çıxarmışdır, bu vəziyyət şəhərin yerləşdiyi yerin fiziki-coğrafi 
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xüsusiyyətləri hesabına da mürəkkəbləşmişdir. Axı paytaxt bataqlıq və göllərin 
olduğu yerdə tikilmişdir və qum qatının altındakı «su yastığı» indiyədək 
qalmaqdadır.  

Əhalinin və sənaye müəssisələrinin sayının sürətlə artması sulardan 
istifadənin xeyli çoxalmasına gətirib çıxarmışdır, bu isə şəhərin səviyyəsinin aşağı 
düşməsinə səbəb olmuşdur. Bu proses binaların və ağır tikintilərin çökməsi ilə 
nəticələnmişdir. Şəhərdəki Nəcib İncəsənət Sarayı da aşağı çökür. Saray Parisin 
Qrand Operasına bənzər qaydada tikilmişdir, lakin ona hindu arxitekturasının 
elementləri də əlavə edilmişdir. Onun açılışı 1934-cü ildə baş verəndə pilləkənlə 
əgər yuxarı qalxılırdısa, indi həmin pilləkənlə aşağı düşülür. Konstitusiya 
meydanındakı atsteklər dövrünün arxitektura abidəsi də indi 11 metr dərinliyində 
olan metro şaxtasında yerləşir. 

Şəhərə su çox uzaqdan nəql edildiyindən, onun gətirilməsi xərcləri də xeyli 
artır. Mexiko dünyanın böyük şəhərləri içərisində su ilə ən pis təmin olunan 
şəhərlərdən biridir. Dünya çempionu olan mənim gənc idmançı dostum,  turnirdə 
iştirak etmək üçün Mexikoda olanda, şəhərin kənarındakı oteldə qalırmış və məişət 
suyu barədə əziyyət çəkirmişlər. Biz mərkəzdəki oteldə yaşadığımızdan su 
qıtlığından xəbərimiz olmadı.  

Paytaxtın digər bir problemi havanın çirklənməsidir. Vaxtilə isə Mexikonun 
büllur kimi təmiz havası var imiş. İndi şəhərin üstündən smoq əksik olmur, buna 
görə də şəhər sakinləri arasında belə bir acı zarafat gəzir: «Biz gördüyümüz hava 
ilə nəfəs alırıq». Havanın çirklənməsi, BMT-nin məlumatına görə normal həddən 
xeyli yuxarıdır.  

Mexiko müxtəlif arxitektura üslubları ilə də fərqlənir, bu, onun keçmişini və 
indiki dövrünü səciyyələndirir. Sokalonun yanındakı «Üç mədəniyyət» meydanı 
ona görə belə adlanır ki, yerli hindu əhalisinin qədim mədəniyyət abidələrinin 
yanında müstəmləkə epoxasının ispan arxitekturası binası və çox müasir tikililər 
dayanır. Ötən əsrdə Mexikoda qazıntılar aparılanda iri arxeoloji tapıntılar aşkar 
olundu, güclü mədəni təbəqənin altında gizlənmiş piramidalar və hinduların digər 
abidələri tapıldı. Kolumba və müstəmləkə dövrünə qədər olan ənənələrlə 
müasirliyin çuğlaşması təkcə Meksikanın tarixi özünəməxsusluğunu deyil, həm də 
Meksika millətinin müasir etnik tərkibini və etnik tarixinin xüsusiyyətlərini əks 
etdirir. Hindu və ispan etnomədəniyyət elementlərinin bir-birinə qarışması 
Meksika xalqının əsas hissəsinin də fiziki tipini müəyyən edir. Ona görə də əhali 
içərisində kəmiyyət üstünlüyü metislərə məxsusdur. Əhalinin əksəriyyətinin sitayiş 
etdiyi din isə katolik dinidir.  
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  Hinduların tarixi taleyi   

 

Meksika 2500 ildən çox bir müddətdə hindu sivilizasiyalarının məskəni 
olmuşdur. Yarımada sahili olmekləri La Ventada məskunlaşmışdılar. Tolteklər 
Tulada, mayyalar Yukatanda və Çimpasda, atsteklər Tenoçtitlanda yaşayırdılar. 
İndi də hər addımda hindu keçmişinin təsiri özünü göstərir. Bu, əhalinin müasir 
etnik tərkibində, onun əmək vərdişlərində, məişət ukladında, coğrafi adlarda 
meydana çıxır. Hətta ölkənin adı da atsteklərin ali allahının adı olan Meksitlidən 
götürülmüşdür. Ölkənin ictimai həyatının istənilən sahəsində özünəməxsus hindu 
elementinin görünməsi Meksika üçün xarakterikdir. Meksikalıların vətənpərvərliyi 
xeyli dərəcədə məhz bunda tərbiyə olunur. İspanlar buraya ilk dəfə 1516-cı ildə 
gəlmişdilər. Ernan Kortes isə 1519-cu ildə Verakrusda sahilə çıxdı, iki il ərzində 
Atstek paytaxtını dağıtdı. Yeni İspaniyada vitse-krallıq quruldu. İspanlar hinduları 
nə qədər qırsalar da, məhv edilənlər milyonlarladır, bu xalqı bütünlüklə yer 
üzündən silə bilmədilər. Hindular qaldı, ən başlıcası, xalqın ruhundan onlar 
itmirlər. Müasir meksikalıların bəzilərinin bədən quruluşu da hindu mənşəindən 
xəbər verir, onların gövdəsi ayaqlarından uzundur. Elmi kommunizminn banisi 
Karl Marksın da bədən quruluşu belə idi, ancaq onun valideyn nəslində hindu 
olmamaışdı.  

Latın Amerikasının iqtisadi cəhətdən daha çox inkişaf etmiş ölkələri 
arasında Meksika az sayda olan dövlətlərdən biridir ki, orada hindu elementi 
millətin formalaşmasında xüsusi və xeyli rol oynamışdır. Bu proses bir neçə əsr 
ərzində davam etmişdir. Əksər meksikalıların damarlarında, heç olmasa, az da 
olsa, hindu əcdadlarının qanı axır. Meksikalılar öz ölkələrinin hindu keçmişi, onun 
ənənələri, maddi mədəniyyət abidələri ilə fəxr edirlər. Xalq hinduların çox sayda 
adətlərini və əmək vərdişlərini qoruyub saxlayır. Coğrafi adların çoxu, o cümlədən 
ölkənin özünün və paytaxtının adı da hindu mənşəlidir.  

İspan işğalına qədər, XVI əsrin başlanğıcında Mərkəzi Meksikanın dağlıq 
ərazilərində və ölkənin tropik meşələr zonasında bütün Amerika əhalisinin xeyli 
hissəsi yaşayırdı. Lakin Amerikanın başqa ölkələrində olduğu kimi, Meksikada da 
Avropa işğalları bütün hindu etnik qruplarının müstəqil inkişafını dayandırdı.  

Metropoliyanın hindu əhalisinə qarşı siyasəti bir neçə mərhələdən keçdi. 
İşğalın birinci yüzilliyində milyonlarla hindu məhv edildi. Müxtəlif məlumatlara 
görə, həlak olanların sayı 20 milyon nəfərdən artığa çatırdı. Mərhum Əlcəzair 
prezidenti, fransız ağalığına qarşı görkəmli mübariz olan Ben Bellanın yazdığına 
görə, Afrikada isə avropalılar 100 milyon adamı qırmışdılar.  

Lakin mahiyyətcə qul əməyi kimi mövcud olan işçi quvvəsindən məhrum 
olmamaq üçün İspaniya hökuməti hinduların məhv edilməsini qadağan edən bir 
neçə qanun qəbul etmişdi.  
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Hindular qalsa da, hindu dilində danışan adamların sayı ilbəil azalır. 
Meksikalılar millətinin əsas hissəsini təşkil edən metislərin sayı isə ardıcıl olaraq 
artır. Meksikalı bir etnoqrafın dediyi kimi: «Hindular birdən-birə hindu olmalarını 
dayandıra bilməzlər, yalnız o səbəbə görə ki, onlar ispan təhsilinə yiyələnmişlər». 

Meksikada indi hinduların sayı 3 milyonla 6 milyon arasındadır. Ölkənin 
mərkəzi hökumətində, paytaxta yaxın ərazidə atsteklər yaşayır, onlar nə vaxtsa 
qüdrətli olan bir xalqın törəmələridir. Onların sayı 1 milyona qədərdir.  

Atsteklərin metisləşməsi xeyli uzağa getmişdir. İnfrastrukturanın 
genişlənməsi də hinduların assimilyasiyasına şərait yaradır.  

Sayca ikinci daha böyük olan hindu xalqı mayyalardır, onların sayı 0,5 
milyona qədərdir. «Meşə» mayyaları indi də ibtidai insan tayfaları kimi meyvə və 
kök yığmaqla məşğul olurlar. Onlar əkinçilikdə qırıb-yandırma metodundan 
istifadə edirlər. Rütubətli tropik meşə zonasında yaşayan hindular qəbilə icması 
quruluşunu saxlayırlar. Bu icmalarda torpaq sahələri yalnız vərəsəlik qaydasında 
verilir. 

Hindu problemi, hindu əhalisinin vəziyyəti və onun gələcəyi ölkənin əsas 
ümummilli məsələlərindən biridir. Onun tam və ədalətli həlli üçün hindulara təkcə 
torpaq vermək kifayət deyildir, həm də hindu icmalarında əsaslı sosial-iqtisadi 
dəyişikliklər aparılmalıdır.  

 

 

Meksikanın demoqrafik inkişafı 

 

İspan işğalından və hinduların kütləvi qırğınlarının törədilməsindən sonra 
dörd əsr ərzində Meksikada əhalinin sayı çox ləng artırdı. XX əsrin əvvəlində bu 
dinamika davam edirdi və bu say 14.3 milyon təşkil edirdi. 1910–1917-ci illər 
inqilabı və ABŞ-a mühacirətin artması da demoqrafik inkişafa mənfi təsir 
göstərirdi. II Dünya müharibəsindən sonra isə demoqrafik şərait əsaslı surətdə 
dəyişdi və Meksika, əhalinin sayının artım tempinə görə dünyada birinci yerlərdən 
birinə çıxdı. XX əsrin üç rübü ərzində ölkədə əhalinin sayı dörd dəfə artmışdı, 
əsrin başlanğıcındakı ilə müqayisədə, əhalisinin sayı ondan üç dəfə çox olan 
Yaponiyaya çata bilmişdi və demoqrafiyanın baş göstəricisi indi 123 milyona 
bərabərdir. 

Yaş tərkibinə görə isə Meksika dünyanın ən cavan ölkələrindən biridir. 
Əmək qabiliyyətinə çatmış hər 100 nəfərə təqribən bir o qədər də uşaq düşür. Həm 
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də Meksikada qadınlara nisbətən kişilərin sayı azdır. Qadınların kəndlərdən şəhərə 
axını ardıcıl olaraq artır.  

Meksikalıların təqribən 3–5 faizi «elita»nı təşkil edir. Milli gəlirin 
yarısından çoxu isə onlara məxsusdur. İqtisadi cəhətdən aktiv əhalinin 2/5-i kənd 
təsərrüfatında çalışır. Ticarət sferası, müxtəlif formadakı xidmətlər isə özünə xeyli 
işçi qüvvəsi cəlb edir.  

Əhalinin böyük qruplarının savadsızlığı Meksikaya xas olan mənfi 
xüsusiyyətlərdən biridir. Əhalinin əsas kütləsi məktəbdə dörd ildən az oxumuşdur. 
Əhalinin xeyli hissəsinin pis qidalanması da xalqın nisbətən ağır olan maddi 
vəziyyətindən xəbər verir. Bəzi yerlərdə qıtlıq ucbatından  adamlar sutkada ancaq 
iki dəfə qidalanırlar. Meksikalıların əsas qidası qarğıdalı və lobyadır, qiymətli 
ərzaqlar, hər şeydən əvvəl heyvan mənşəli zülallar olduqca az miqdarda istehlak 
olunur. Qarğıdalı onların həyatının əsasıdır, lakin ratsionda onun üstünlüyü qidanın 
balanslaşdırılmamasını bildirir. Qarğıdalını Meksika xalqının eyni zamanda 
«xoşbəxtliyi və bədbəxtliyi» adlandırırlar. Hindu əhalisi xüsusən pis qidalanır. 
Bəzi ştatlar coğrafiyanın özünəməxsus aclıq və keyfiyyətsiz qidalanma zonasını 
təşkil edir.  

Meksika sıx əhalisi olan ölkələrə aiddir. Hər kvadrat km-ə 30 adam düşür, 
bu da orta dünya səviyyəsindədir. Əhalinin xeyli hissəsi Meksikanın mərkəzi 
hissəsində yaşayır. Orada bir neçə min il əvvəl dünya əkinçiliyinin ən qədim 
ocaqlarından biri meydana gəlmişdi. Bütövlükdə isə müasir Meksikanın əhalisi 
təqribən 30 rayonda cəmləşmişdir, onları çox hallarda dağ silsilələri, səhra və 
yarımsəhra çölləri, həm də çətin keçilən tropik meşələr ayırır.  

Meksika təkcə relyefinə görə deyil, həmçinin əhalisinin yerləşməsi 
baxımından dağlıq ölkədir. Dağların xeyli hissəsi Meksika yaylasında 
mərkəzləşmişdir.  

Kənd yerlərində iri kəndlər çoxluq təşkil edir. Onların çoxu dağ 
yamaclarında yerləşir. Meksikada deyirlər ki: «Hər kənd öz dağına malikdir». 
Səhra və yarımsəhra zonasında isə əhali maldarlıqla məşğul olduğuna görə azdır. 
Əkinçilikdən fərqli olaraq, Kolumba qədərki hindu tafyalarına maldarlıq 
məşğuliyyəti yad idi. Çünki burada nə qaramal, nə qoyun-keçi, nə də at var idi. 
Nəinki məhsul verən, heç qoşqu heyvanları da qədim Meksika sakinlərinə məlum 
deyildi.  

Böyük şəhərlər kənd yerlərindən gələn köçkün axınını özünə maqnit kimi 
cəlb edir. Həm də Meksika köhnə şəhər həyatı ənənələrini yaşadan ölkədir. 
Mexiko, Qvadalaxara və Monterrey ümummilli əhəmiyətə malik olmaqla yanaşı, 
bütün Latın Amerikası miqyasında iri iqtisadi mərkəzlər hesab olunur. Digər 
şəhərlər isə, əsasən, ştatların paytaxtları kimi tanınır.  



84 
 

 

 

İqtisadi inkişaf mərhələləri 

 

II Dünya müharibəsindən sonra sənayeləşmə ilə əlaqədar olaraq yeni 
ixtisaslaşmış sənaye mərkəzləri yarandı, bunların arasında neft və qaz hasilatı və 
emalı sənayeləri seçilir. Sərhəddə xüsusi «Əkiz şəhərlər» tipi meydana gəldi ki, 
belələri Latın Amerikasının heç bir ölkəsində yoxdur. Onlar Meksikanın digər 
rayonlarından daha çox ABŞ şəhərləri ilə sıx bağlıdırlar. Meksikanın aparıcı turizm 
ölkələrindən birinə çevilməsində, onun bu rayonlarında yaradılan turist mərkəzləri 
böyük əhəmiyyət daşıdı. Sakit okean sahilindəki Akapulko, Karib dənizi 
sahilindəki Kankun kurortları və hindu mədəniyyəti abidələri yaxınlığındakı çox 
sayda şəhərlər onların sırasına daxildir.  

Müasir Meksika digər inkişaf edən ölkələr arasında nisbətən yüksək iqtisadi 
səviyyəsi ilə fərqlənir, onun inkişafı bol xammal bazasına əsaslanır. Ölkənin 
yerinin təki çox sayda böyük metal filizi, neft, təbii qaz və kükürd ehtiyatlarına 
malikdir. Öyrənilmiş və istifadə edilən iri enerji resurslarının, hər şeydən əvvəl 
neftin, qazın və hidroenerjinin bol olması iqtisadi inkişaf üçün xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edir.  

Meksika Braziliya və Argentina ilə birlikdə sosial-iqtisadi inkişaf 
səviyyəsinə görə Latın Amerikasının ən çox sənayeləşmiş ölkələri siyahısına 
daxildir. Burada əsas yeri emal sənayesi tutur. Nəqliyyat infrastrukturasının ümumi 
geriliyi sahələr və rayonlar arasında daxili iqtisadi əlaqələr yaradılmasında çətin 
keçilən maneə rolunu oynayır. Əvvəllərdə olduğu kimi, Meksika qonşu ABŞ-ın 
təsərrüfatına sıx bağlıdır. Sənayedə işləyən meksikalıların gəliri isə Birləşmiş 
Ştatlarda olduğundan 6 dəfə, kənd təsərrüfatında çalışanlara nisbətən isə 15 dəfə 
aşağıdır.  

Az məhsuldar əkinçilik meksikalıların xeyli hissəsinin əsas məşğuliyyət 
növüdür, lakin bu sahə sürətlə artan əhalinin tələbatını bütünlüklə ödəmək 
qabiliyyətində deyildir. Meksika kənd təsərrüfatında pambıq, kofe, meyvələr və 
müxtəlif tərəvəzlər istehsalı xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Emal sənayesində isə 
transmilli korporasiyalar əsas mövqelərə nəzarət edirlər. Məhsulun xeyli hissəsi 
Birləşmiş Ştatlara daşınır. Beynəlxalq əmək bölgüsündə Meksika hələ də bazara 
xammal əmtəələrini göndərən ölkə rolunu oynayır.  

Latın Amerikasının bütün ölkələrindən Meksikaya daha çox turist gəlir. 
Onları mayya və atsteklərin qədim mədəniyyət abidələri, gözəl dəniz kurortları, 
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unikal landşaft cəlb edir. Dövlət turizm industriyasının inkişafına ciddi fikir verir, 
yeni turist mərkəzləri yaradılır, köhnələr modernləşdirilir.  

Neft və qaz, əsasən, Meksika körfəzinin sahilində, Tampiko limanının 
yanında çıxarılır. Neft hasilatını xarici inhisarçılar bütünlüklə öz əllərinə almışlar. 
Yeni yataqların kəşfi isə Meksikanı dünyanın ən iri neft ölkələri sırasına daxil etdi.  

Meksika həm də hidroresurslarla zəngindir. Təbii isti su mənbələrindən də 
elektrik enerjisi alınır. Qara metallurgiya da möhkəm xammal bazasına malikdir. 
Əsas Latın ölkələri arasında Meksika ənənəvi olaraq əlvan metallurgiyanın inkişafı 
səviyyəsinə görə seçilir. Ölkədə yerin təki əlvan metal filizləri ilə zəngindir.  

Təbii iqlim amillərinə görə Meksika ərazisi kənd təsərrüfatı məhsulları 
istehsalına az yararlıdır. Ölkənin sahələrinin 40 faizini səhralar və yarımsəhralar 
tutur, ikinci 40 faizini isə dağlar və meşələr təşkil edir. Ərazinin yalnız 15 faizinə 
yaxını ancaq suvarma şərti əsasında kənd təsərrüfatı üçün yararlıdır. Hazırda 
Meksikada 4 milyon hektardan artıq (bütün səpin sahələrinin 1/4-ü) suvarılan 
torpaq vardır və bu göstəriciyə görə ölkə dünyada aparıcı yerlərdən birini tutur.  

Kənd təsərrüfatının aparıcı sahəsi əkinçilikdir. Belə ki, bitkiçilik bütün kənd 
təsərrüfatı məhsulu dəyərinin 60 faizindən çoxunu verir. Heyvandarlığın payına isə 
34 faizə qədəri düşür. Becərilən əsas ərzaq bitkiləri qarğıdalı, buğda, düyü və 
lobyadır. Qarğıdalı və lobya ölkənin hər yerinə yayılmışdır və başlıca ərzaq 
bitkiləri hesab olunur. Meksika alimləri quraqlığa davamlı buğda sortları 
yetişdirmişlər. 1970-ci illərdə Azərbaycanın Muğan rayonlarında «tritikale» 
adlanan Meksika sortu becərilirdi, bu buğda formasında olan, əslində, çovdar-
buğda hibridi idi. Bu yem bitkisi bizdə ərzaq buğdası kimi becərilir və buğda kimi 
də ərzaq məhsulu hesab olunurdu. Sonralar bu rayonlaşdırılmamış bitki sortuna 
aludəçililik azaldı və həmin özfəaliyyət həvəsi uzun sürmədi. Meksikanın özündə 
isə suvarma zonalarında texniki bitkilərdən pambıq becərilir.  

 

 

Mədəniyyət: ənənə və müasirlik 

 

Öz ispan əcdadlarından dili bir vərəsə kimi götürən müasir meksikalılar 
maddi və mənəvi mədəniyyət sferalarında həm də müxtəlif hindu xalqlarının bir 
sıra xüsusiyyətlərini qəbul etmişlər. Onları dəyişdirib, bu mefamorfoza prosesində 
həmçinin formalarını inkişaf etdirərək, əslində yeni səviyyədəki Meksika 
mədəniyyətini yaratmışlar. Bu mədəniyyət, hindu xalqlarınınkından olduğu kimi, 
ispan mədəniyyətindən də fərqlidir.  



86 
 

Meksika mədəniyyətinin ikitərəfli mürəkkəb mənşəyi onun bütün 
ifadələrində nəzərə çarpır. Belə ki, yuxarıda deyildiyi kimi, Meksika əkinçiliyində 
qarğıdalının əhəmiyyəti indi də saxlanılır, o isə təmiz ənənəvi hindu ərzaq 
bitkisidir. Hələ Kolumbdan əvvəlki dövrdə Meksika iqitisadiyyatı bu bitkinin 
becərilməsinə və onun məhsulunun istehsalına əsaslanırdı. Buğdanı isə buraya 
ispanlar gətirmişdilər. 

Meksika əkinçiliyi başlıca olaraq hindu əsasında inkişaf etmişdi, 
heyvandarlığı isə yalnız ispanların bir töhfəsi saymaq olar. Avropalıların gəlişinə 
qədər hindu tayfaları ətini yemək üçün yalnız it saxlayırdılar, indi də meksikalılar 
əziz qonaqlarına it kəsir və ya belə təkliflə müraciət edirlər. Akapulkonun bir il 
əvvələ kimi üç il müddətinə meri işləmiş professor bizi evinə dəvət edəndə, it 
kəsməyi təklif etdikdə, mən müxtəlif bəhanələrlə boyun qaçırdım. Onun həyətinə 
maşınla girəndə portağal bağının arasında iri budlu, qısa tükləri olan iki it bizə 
yaxınlaşdı. Eks-mer, yəqin ki, onlardan birini kəsməyi nəzərdə tutmuşdu. Bundan 
beş il əvvəl Özbəkistanda olarkən koreyalıların yaşadığı və işlədiyi məşhur 
«Politotdel» kolxozuna getmişdik. Vaxtilə bu kolxozun futbol komandası bizim 
«Neftçi»miz və Daşkəndin «Paxtakor»u kimi SSRİ çempionatının «B» qrupunda 
oynayırdı və hələ 50-ci illərdə kolxozun böyük futbol stadionu var idi. Məşhur 
sədr, Sosialist Əməyi qəhrəmanı Xvan, Qdlyan və İanovun respublikada 
apardıqları kütləvi repressiya əməliyyatı ilə həbs edildiyindən, onu cavan bir adam 
əvəz edirdi. O, bizə yerli koreyalıların həyətlərindəki ətlik kiçik itləri göstərdi və 
hörmətli qonaq kimi it kəsməyi təklif etdikdə, mən razılıq vermədim, ona görə də 
kolxozun fermasından olan bol bildirçin qızartmasına və soyutma yumurtalarına 
qonaq olduq. Bir xalq kimi koreyalılarda, vyetnamlılarda it əti istehlakda əslində 
xüsusi yer tutur. 

Hindu tayfaları o vaxt Şimali və Mərkəzi Amerikada bol olan vəhşi 
hinduşkanı da əhilləşdirmişdilər. Bundan başqa, onlar həm də bal arısı 
saxlayırdılar. Meksikalıların ispanlara qədər heyvandarlıq təsərrüfatı yalnız bu üç 
növdən ibarət idi.  

Avropalılar gələnə qədər Amerika, ümumiyyətlə, kotan əkinçiliyini də 
tanımırdı və indiki dövrdə də Meksikada sərt maili torpaqlar, dağ yamacları 
şumlanmır, orada torpaqlar və bitkilər qazan dirək vasitəsilə becərilir. Onlardan 
istifadə təkcə məhsul istehsalına xidmət etmir, həm də torpaqları güclü yağış 
yağanda yuyulmadan, sürüşmədən, sərt eroziyadan qoruyur.   

Bitkilərin becərilməsində həm də universal əhəmiyyətli ağır bıçaqdan – 
maçetedən istifadə olunur, bu alət avropalılar gələndən sonra meydana çıxmışdır. 
Maçete ilə torpağı kollardan təmizləyirlər, həm də şəkər qamışını biçirlər. Maçete 
daha çox bizə Kubadakı şəkər qamışı plantasiyalarındakı biçin prosesindən tanış 
idi. Fidel Kastro da əlində maçete biçində şəxsən iştirak edirdi. Gələcək ispan dili 
mütəxəssisləri olacaq sovet tələbəri də Kubada staj keçmə müddətində əllə şəkər 
qamışı biçininə cəlb olunurdular.  
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Meksikada qədimdən ispanlara qədər olan dövrdən əkinçiliyə həm də 
kəndlərdəki kustar istehsallar da əlavə olunurdu. Qədim dulusçular, daşyonanlar, 
toxucular və zərgərlər qəribə ustalığa yiyələnmişdilər.  

Meksikalıların evləri yerli şəraitdən asılı olaraq müxtəlif materiallardan – 
gildən, çiy kərpicdən, daşdan, çubuqlardan və qamışdan tikilirdi. Tropik zonada 
evlərin damı hündür idi, samandan olurdu, mülayim zonada isə onlar 
kirəmitdəndir. Kasıb adamların komalarında, adətən, pəncərələr olmurdu, onlar 
olduqca kasad şəraitə malik olurdu. Adamlar, adətən, həsir üstündə yatırdı, 
cənubda isə bəzi hallarda qamakda yatırdılar, qamak yatanları sürünən 
həşəratlardan qoruyurdu, Evin müxəllifatı xörək üçün qabdan, su üçün böyük 
küpədən və alət kimi isə taxılı döyən metatedən ibarət idi.  

Varlıların evində isə ispan ənənələri nəzərə çarpırdı. Meksikalıların da daxili 
həyətində, ispanlarda olduğu kimi, isti və bürküdən  adamı azacıq xilas edən patio 
–  yaşıl bitki kollarının və kiçik fəvvarənin olduğu məkan olurdu.  

Maddi mədəniyyətin daha bir sferasında ispan və hindu irsinin təsiri aydın 
nəzərə çarpır. İspanlar gələnə qədər hindu xalqlarına təkərdən istifadə prinsipi 
məlum deyildi. Məhz buna görə də onlar dulusçuluq dövrəsini bilmirdilər. Bundan 
əlavə, Meksikada yük heyvanları da yox idi və belə dağlıq ölkədə XVI əsrə qədər 
bir yerdən başqa yerə getmək növü ayaqla yerimək idi. Su yollarından da, demək 
olar ki, istifadə olunmurdu, bütün yüklər beldə və ya əllə daşınırdı. Maraqlı cəhət 
odur ki, Meksikada indi də müasir nəqliyyat növləri ilə yanaşı, bəzi rayonlarda 
hambal sənəti olan tameme qalmışdır, bu ağır işlə daha çox hindular məşğul olur. 
Hindular yükü beldə daşıyırlar, onun bərkidildiyi boyun qayışı hambalın alnından 
keçir.  

Sakinlərin paltarına gəldikdə, ABŞ sərhədinə yaxın olan yerlərdə 
kombinezon geyinirlər. Kombinezon Uinston Çörçillin də sevimli ev paltarı idi. 
Çiyinə baş üçün deşiyi olan və həm qabağı, həm də arxanı örtən və sarape adlanan 
bürüncək atırlar: başqa hindu xalqlarında bu «panço» adlanmaqla, həm paltar 
rolunu oynayır, həm də yatanda yorğanı əvəz edir. Qızmar günəşdən qorunmaq 
üçün başı müxtəlif formadakı samandan toxunan şlyapalar ilə örtürlər. Onun iri 
dəyirmi kənarları olduqda sombrero adlanır (ispan sözü olan “sombra” – “kölgə” 
deməkdir). Meksikalı dostlarımız sombreronun şərəfinə poetik dildə uzun monoloq 
söyləməyə daim hazırdırlar. Onlar əziz qonaqlarina nazik qızıl saplarla işlənmiş 
sombrerolar bağışlayırlar, bizə də belə hədiyyə verdilər. 

Qadın milli geyimi isə olduqca müxtəlif və rəngarəngdir. Bu geyimin mütləq 
hissəsi reboso adlanan şaldır, onunla lazım gəldikdə başı örtürlər, hindu 
qaydasında uşağı beldə gəzdirmək və ağır yükü daşımaq üçün də ondan istifadə 
edirlər. Köhnə dövrlərdə Azərbaycan qadınları da uşağı beldə gəzdirmək üçün 
hindulara oxşar qaydada şalı həm də bu məqsəd üçün istifadə edirdilər. Meksikalı 
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qadınlar bəzək şeylərini çox sevirlər, bu məsələdə onlar bizim yaxşı tanıdığımız 
kürd və qaraçı qadınlarına bənzəyirlər.  

Kişi paltarının bir yaraşıqlı növü də vardır və o, milli geyimə çevrilmişdir. 
Bu, çarro adlanan atlı kostyumudur. Bu paltar dar qara şalvardan, uca dabanı olan 
qara çəkmədən, qalstuk və ya boyun ləçəyi ilə bağlanmış ağ köynəkdən və gödək 
jiletdən ibarətdir. Kostyumun xoş təsirini iri sombrero tamamlayır.  

Meksika milli mətbəxində, əsasən, qarğıdalıdan istifadə olunur, onu isladıb, 
metatedə döyürlər. Yumşaq kütlə əmələ gəlir. Onu sadəcə olaraq suya qarışdırıb 
içirlər, bu yemək növü atole adlanır. Daha çox isə ondan kökələr – tortilya 
bişirirlər. Bəzən onu azərbaycanlıların pendir dürməyi kimi büküb, içinə ət 
qoyurlar. Əlavələr rolunu pendir və çile bibərinin başlıca rol oynadığı müxtəlif 
souslar oynayır. Əhalinin qidalanmasında qarğıdalı ilə yanaşı, lobya və düyü də 
böyük yer tutur.  

Çile bibəri olduqca acıdır, onunla tanış olmayan adam onu yedikdə 
dodaqlarının yanında suluq əmələ gəlir. Ancaq meksikalılar süfrədə ondan çox 
istifadə edirlər. Şorba yeyəndə, çileni onun suyuna batırıb, sonra ağızlarına 
ötürürlər. 

Meksikada çox yayılmış milli içki pulke və ya maqey aqavasının 
qıcqırdılmış şirəsidir. Pulkeni hazırlamaq üçün aqavanın tikanlı budaqları 
kəsildikdən sonra onun iri qarpız boydakı kökü çıxarılır və şirəsi emala məruz 
qalır. Mavi aqavadan isə dünyada məşhur olan tekila adlanan araq hazırlayırlar. 
Tekilanın başqa növ araqlardan tam fərqli olan öz içilmə qaydası vardır və onda 
limondan , həm də duzdan istifadə olunur..  

Meksikada pivə də çox içilir və pivə sifariş verildikdə, onun «bianko» və ya 
«neqro» – ağ və qara olması soruşulur. Qara pivə ağ pivənin içməyə öyrənənlərə 
ekzotik məhsul kimi daha xoş gəlir və irland qara pivəsindən fərqli olaraq bu, o 
qədər də acı olmur.  

Qədim xalq içkisi isə şokoladdır, ancaq əvvəllər onu indi olduğundan başqa 
cür hazırlayırdılar. Buradan həmin içki bütün dünyaya yayıldı. Meksikalılar bəzi 
xörəklərə bol şokolad sousu əlavə edirlər. Mexikonun «Dörd atlı» restoranında 
meksikalı dostlarımız hinduşka əti sifariş verdilər. Qarnir kimi düynün üstü qara 
şoşkolad sousu ilə örtülmüşdü. Hinduşka əti də çox yumşaq idi, bıçaq onu yağ 
kimi kəsirdi.  

Digər katolik ölkələrində olduğu kimi, Meksikada kilsə bayramları çoxdur. 
Bayrama əvvəlcədən hazırlaşırlar və bütün mahaldan qonaqlar dəvət edirlər. Hindu 
icmalarında təşkil edilən kilsə bayramlarında köhnə hindu mərasim rəqslərinin 
ifasını görmək mümkündür.  
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          İspanlar fiestaları sevdikləri kimi, mekslkalılar da karnavalların 
vurğunudurlar. Şəhərlərdə belə karnavallar doqquz gün davam edir. Qadınlar, 
qızlar çox bəzəkli paltarlar geyinirlər, kişilər də onlardan geri qalmamağa 
çalışırlar. Karnaval iştirakçıları utancaqlığa məhəl qoymadan erotik səhnələr 
nümayiş etdirirlər.  

Lakin ən maraqlı və təəccüb doğuran bayram ölənlərin yad edilməsi və ya 
«ölülər günüdür». Meksikalılar doğumu və ölümü həyatın fazaları hesab 
etdiklərindən, digər xalqlarla müqayisədə ona başqa cür münasibət bəsləyir, ölümü 
fəlakət rəmzi kimi qəbul etmirlər. Meksikalıların bayramları içərisində bu, ən milli 
bayram olmaqla, onların qədim dini və fəlsəfi baxışlarını qovuşdurulmuş şəkildə 
ifadə edir və bunda adamların ölümə münasibətlərinin özünəməxsusluğu öz əksini 
tapır. Həmin gün matəmi yad etməkdən əsər-əlamət olmur, şadlıqla keçən bir 
bayram şənliyinə çevrilir. Qəbiristanlıqda hüzn yeməyindən sonra yaşlı adamlar 
şadlanmağa başlayır, uşaqlar isə Meksika barədə sənədli filmin müəllifi, məşhur 
kino xadimi Sergey Eyzenşteynin yazdığı kimi: «şəkərdən düzəldilmiş adam 
başlarını və kiçik qəbirlər formasındakı şokoladı yeyir və insan skeleti şəklində 
olan oyuncaqlarla əylənirlər».  

Biz 9 noyabrda Akapulkoda olarkən məni şəhərin eks-meri evinə qonaq 
dəvət etdi və dəvət xanımının xahişi əsasında olduğuna görə etiraz edə bilmədim 
və iki nəfər ora getdik. Onun evi şəhərin şimal tərəfində, təpənin üstündə yerləşirdi 
və oradan Sakit okean sahilinə gözəl mənzərə açılırdı. Evin həyəti gözəl bağla 
örtülü idi. Ev sahibəsi ilə tanış olduq, sifətindəki hindu cizgiləri onun an azı metis 
olduğunu göstərirdi. Dəvəti qəbul etdiyimizə görə səmimi şəkildə minnətdarlığını 
bildirdi. Biz qonaq otağına keçdik və professor qonşu otaqdakı o qədər də zəngin 
olmayan kitabxanasını göstərdi. Bizi bayram münasibətilə hazırlanmış 
şirniyyatlara və digər milli xörəklərə qonaq etdilər. «Ölülər günü» olmasına 
baxmayaraq, biz məclisdə heç bir hüzn əlaməti hiss etmədik, əksinə, evdə şadlıq 
əhval-ruhiyyəsi hökm sürürdü.  

Hər bir meksikalıya uşaqlıqdan tanış olan gülən ölümün karnaval obrazı, 
zamanın hər şeyə qalib gəldiyini təcəssüm etdirir. Zaman daim dünyaya məhvolma 
və yeniləşmə gətirir – bu obraz xalqın həyatı necə hiss etməsini açmaqla yanaşı, 
həyatın və ölümün birliyi, vəhdəti barədə qədim atstek konsepsiyasını əks etdirir.  

Ümummilli bayramlar içərisində İstiqlaliyyətin elan olunması Günü 
meksikalılara xas olan şadlanmaqla, hay-küylə, qələbəliklə, əlvan tamaşa səhnələri 
ilə keçirilir.  

Meksikalıların sevdikləri oyun – öküz döyüşü – korridadır. İlk öküz döyüşü 
hələ 1529-cu ildə keçirilmişdi, bu vaxt Meksikanın işğalından vur-tut 10 il keçirdi. 
İndi isə o, milli bayrama çevrilmişdir. Cavanların öz cəldliyini və cəsarətini 
göstərmək oyunlarından digəri isə rodeodur. Öküzü quyruğundan tutub yerə yıxır 
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və sonra onu minib çapırlar. Meksikada futbola da həmçinin böyük azarkeşlik 
göstərilir. 

  

Mexiko. Atsteka stadionu 

Şifahi poeziya və musiqi Meksikada geniş yayılmışdır. Xalq yaradıcılığında 
onların iki əsas mənbədən olan axını – ispanların və meksikalıların folklorunun bir-
birinə çuğlaşmış sintezində vahid mahiyyəti əks etdirir. Poeziyada ispan şeir 
ənənələri üstünlük təşkil edir. Bütövlükdə isə Meksikada şifahi xalq yaradıcılığı 
müxtəlif dillidir. Hər bir yerdə meksikalıların və hinduların öz rəvayətləri, 
əfsanələri vardır və onlar bəzən Kolumbdan əvvəlki epoxaya gedib çıxır.  

Mahnı folkloru da zəngin və rəngarəngdir. Onun ən maraqlı forması 
balladadır – siyasi xarakterli korridodur. Korrido demokratik janrdır və onu xalq 
özü qoşur. Bu mahnıları, adətən, gitaranın müşayiəti ilə kişilər oxuyur. Qoşulub, 
bəstələnib oxunan mahnılar bir müğənnidən digərinə keçir. Mahnılarda ispan təsiri 
güclü olsa da, yüzillər ərzində ona Meksika xalq lirikasının ritm və melodiyasının 
təsiri keçmişdir və daha yumşaq səslənməni qəbul etmişdir.  

Meksikalılar, ümumiyyətlə, çox musiqi sevən xalqdır və buna nümunə – hər 
gün ölkənin musiqi həyatında özünü göstərən köçəri xalq orkestrləri – 
mariaçilərdir. Onlar, əsasən, simli alətlərdən – gitaralardan, skripkalardan ibarətdir. 
İndi isə ona trubanı də əlavə edirlər. Belə orkestrin tərkibində 3-dən 12-yə qədər 
musiqiçi olur. Onlar şəhərləri və kəndləri gəzir, yarmarkalarda və toylarda çalırlar. 
Mariaçilər çox kiçik məbləğə də istənilən sifarişi yerinə yetirirlər. 
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Mariaçilər 

Mariaçi musiqisinin və gitaraçılar dəstəsinin çalğısı altında meksikalıların 
xalq rəqsləri ifa edilir. Meksikalıların rəqsləri də özünəməxsusdur. Ən geniş 
yayılmış rəqs xarabe tanatiodur, onu tanqo kimi cütlüklər ifa edir.  

Professional ədəbiyyatda, təsviri sənət və fəlsəfədə də iki çox fərqli 
mədəniyyətlər dünyası birləşmiş, ispan ənənələri hindu mədəniyyətini 
tamamlamışdır. Öz ifadəsini bu, təsviri sənətdə daha çox tapmışdır. Dieqo 
Riveranın, Xose Oroskonun, David Sikeyrosun əsərlərində ənənəvi motivlər çox 
güclüdür, burada söhbət üslüblaşdırmaqdan deyil, həqiqi vərəsəlikdən, xalq 
ənənələrinin ruha nüfuz etməsindən gedir. XX əsrin bu nəhəng rəssamları öz fərdi 
fərqliliklərinə baxmayaraq, yeni sənətlə qədim xalq ənənələri arasındakı körpü 
onları birləşdirir. 
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Mexiko. İncəsənət sarayı 

Meksika divar rəsmləri – murallar barədə ayrıca danışmaq lazımdır, çünki 
bu növ rəngkarlıq ölkədəki yaradıcı insanların sənətində xüsusi və daha böyük yer 
tutur. Binaların divarlarında, hasarlar üzərində böyük rəsmlər çəkmək adi hal 
xarakteri daşıyır. Mexikonu gəzdikcə dahi rəssamların yaratdıqları incilərə tez-tez 
rast gəlmək olur. Tikililərin böyük düz səthini hansısa bir mövzudakı rəsmlərlə 
bəzəmək Kolumb epoxasına qədərki Meksika incəsənəti üçün xarakterik idi. 
Teotiuakan və Yukatan məbədləri bu qaydada bəzədilmişdi.  

Müasir monumentalist rəssamlar köhnə ənənələri mexaniki deyil, 
yaradıcılığa qəbul etməklə və onları rəngkarlıq texnikasının ən yeni nailiyyətləri ilə 
birləşdirməklə özünməxsusluğu ilə fərqlənən təkrarolunmaz yüksək sənət yaratmış 
və bu əsərlər həm də nəhəng sosial səslənməyə sahib olmuşdur. Muralyalarda 
abstrakt (mücərrəd) üsluba da geniş yer verilir. İctimai binaların otaqları və fasadı 
çoxrəngli rəsmlərlə örtülür. Bu əsərlərin mövzusu çox hallarda Meksika xalqının 
böyük keçmişi ilə, onun İstiqlaliyyət uğrunda mübarizəsi ilə, 1910–1917-ci illərin 
inqilabi hadisələri, dövrün sosial problemləri ilə bağlı olur. Burada Meksika 
incəsənətinin demokratik ənənələri, rəssamların öz xalqına xidmət göstərmək, 
faydalı olmaq istəyi üzə çıxır. Dieqo Riveranın sözlərinə görə, Meksika rəssamları 
istərdilər ki, onların divar rəsmləri, əks olunmasında Meksika xalqının özünü 
gördüyü iri güzgüyə çevrilsin. 

Meksika ədəbiyyatı da xeyli inkişaf etmiş, Xuan Rulfonun, Karlos 
Fuentesin, Oktavio Pasın əsərləri dünya şöhrəti qazanmışdır.  

 

 

Ölkənin bir-birinə bənzəməyən regionları 

 

Meksikanın ərazisi təbii şəraitinə görə, həm də inkişaf səviyyəsinə və 
əhalinin etnik tərkibinə görə olduqca rəngarəngdir. Ölkədə 8 iqtisadi rayon vardır 
və onlar başlıca iqtisadi zonaları təmsil edirlər.  

Mərkəzi-cənub rayonu sahəsinə görə ölkənin əkinçilik rayonlarından biridir, 
lakin həmin ərazi daim ölkənin tarixi özəyi olmuşdur. Burada ən yüksək əhali 
sıxlığı vardır. Əsas məskunlaşma arealları dağlar arasındakı Mexiko, Toluka, 
Morelos məkanlarıdır. Bu rayonda heç bir iri çay arteriyası yoxdur. Su təchizatı da 
çox ciddi problem xarakteri daşıyır. Torpaqlar güclü surətdə eroziyaya uğramışdır, 
bu da kənd təsrərrüfatı ilə məşğul olmanı çətinləşdirir. Bu rayonun inkişafına 
paytaxt Federal mahalı güclü təsir göstərir.  
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Mexiko dağ halqası ilə bağlanmış vadidə yerləşir, bu dağların içərisində isə 
daim qarlarla örtülü Orisaba seçilir. İndiki Mexikonun yerndə atstek imperiyanın 
paytaxtı olan Tenoçtitlan yerləşirdi, bu şəhəri ispanlar qısa müddətdə viran 
qoymuşdular. Onlar Bağdadı, Tripolini, Xodeydanı və Suriyanın demək olar ki, 
bütün şəhərləini xarabazara çevirən müasir monstr- vandalların eybəcər işlərinə 
hələ yarım min əvvəl elə bil ki, start vermişdilər.   

Kortesin başçılığı altında 1519-cu ildə ilk dəfə şəhərə girən ispan 
konkistadoları onu tamamilə dağıtdı və şəhərin xarabalıqları üzərində yeni şəhər 
kimi Mexikonun əsasını qoydular. Zaman keçdikcə əvvəllər Mexikonu əhatə edən 
göl və kanallar quruduldu, onların yerində isə yollar salındı, evlər tikildi. İndi 
Mexikonun qonaqları çətin təsəvvür edə bilərlər ki, nə vaxtsa bu adada atsteklərin 
izi qalmamış paytaxtı yerləşmişdir.  

İndi şəhərə ərzağın və sənaye xammalının əksər hissəsi ölkənin digər 
rayonlarından gətirilir. Böyük Mexiko həm də ölkə idxalının 2/5-ni udur, özü də 
ixraca xeyli mal göndərir. Axı burada ölkənin bütün sənaye müəssisələrinin 60 
faizi yerləşir.  

Burada Milli Elmlər Akademiyası, digər elmlər üzrə akademiyalar, elmi-
tədqiqat institutları və Qərb yarımkürəsinin ən qədim ali məktəbi olan Meksika 
milli muxtar universiteti yerləşir. Milli Antropoloji Muzey isə dünyadakı ən zəngin 
muzeylərdən biridir, onun kolleksiyalarında arxeoloji abidələr, həmçinin məşhur 
atstek təqvimi vardır.  

Respublika prezidentinin rəsmi iqamətgahı olan Palasio Nasyonal XVII 
əsrdə tikilsə də, bu binanın divarlarını içəridən Dieqo Rivera XX əsrdə öz rəsmləri 
ilə bəzəmişdir.Şəhərin özünə gəldikdə, küçələri çox səsli-küylüdür. Hər yerdən – 
restoranlardan, barlardan, kafelərdən musiqi sədaları gəlir. Axşamlar mariaçi 
musiqiçilərinin onlarla qrupu olduqca kiçik məbləğdəki pula çıxış edirlər. Milli 
geyimdəki, başında iri sombrero olan mariaçi musiqiçilərinin özü bir tamaşadır. 
Həftədə bir-iki dəfə xalq musiqisi və rəqsi konsertləri təşkil edilir. Spesifik 
Meksika tamaşalarına atlıların «çarros» yarışması da daxildir, onlar atları ram edib 
çapmaqda, lassodan istifadə etməkdə bir-birləri ilə rəqabət aparırlar. Öküz döyüşü 
də çox populyardır. Soçimilkodakı üzən bağlar – «Çinampas» da bu xalqın 
əcdadlarının istedadına bələd olmağa şərait yaradır.  

Mexikodan bir qədər aralıda Teotiuakan şəhərinin qalıqları yerləşir, bu şəhər 
IX–X əsrlərdə toltektlərin başçılığı altında birləşmiş hindu tayfalarının paytaxtı idi. 
Buradakı Günəş və Ay piramidaları daha böyük marağa səbəb olur. Keçmişlə 
öyünməklə yanaşı, müstəqillik qazanıldıqdan sonra meksikalılar uzun müddət 
şəhər arxitekturasının inkişafında öz yollarını axtardılar. Onlar müstəmləkə 
keçmişini xatırladan nümunələr xətti ilə getmək istəmirdilər və öz cəhdlərində heç 
də yanılmadılar.  
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Şəhərin arxitekturası nə qədər təriflənsə də, havası heç də yaxşı deyildir, çox 
çirklənmişdir. Həm də Mexikonun yerləşməsi məkanının fiziki-coğrafi 
xüsusiyyətləri ilə də bu problem daha da mürəkkəbləşir. Yağış mövsümündə 
nəhəng şəhər bəzən dolunun qalın örtüyü altında qalır, bəzi hallarda qarın qalınlığı 
isə 1 metrə çatır. Belə hallar iqlimin dəyişilməsinə səbəb olur və ətraf mühiti 
dağıdır. Adamların özlərinin yaratdıqları atmosfer palçığı göydən yerə düşür. 
Bütün bunlar nəzərə alınaraq, paytaxtın yerinin dəyişdirilməsi təklif olunsa da, 
böyük rus təmsilçisi İ.A.Krılovun sözləri ilə desək: «Araba indi də həmin 
yerdədir».  

Mərkəzi-qərb rayonu Sakit okeana baxan yaylanın bir hissəsini tutur. 
Meksikanın bu hissəsini «Göllər ölkəsi» adlandırırlar. Ən iri göl Çapaladır. Münbit 
torpaqlar lazımi səviyyədəki rütubətlilik resabına müxtəlif bitkilərdən bol məhsul 
götürməyə imkan verir. Burada paytaxtdan sonra ikinci şəhər olan Qvadalaxara 
yerləşir, Böyük Qvadalaxaranın 4,1 milyon əhalisi vardır. Qvadalaxara iri və 
mühüm nəqliyyat qovşağıdır, ona görə də regionun mühüm bölüşdürmə mərkəzinə 
çevrilmişdir. Həm də Qvadalaxara Meksikanın ən gözəl şəhərlərindən biridir, onun 
küçələrini və meydanlarını hələ ispanlar tərəfindən tikilmiş kilsələr və özəl evlər 
bəzəyir. Onu bəzi hallarda tropik ispan şəhəri, «Qərbin incisi» adlandırırlar.  

Şimali-qərb rayonu Syerra-Madre, Sakit Okean və ABŞ ilə sərhəd arasındakı 
geniş ərazini tutur. Burada çox sayda çaylar axıb Sakit okeana tökülür. Onların 
suyu həm də suvarma üçün geniş istifadə olunur. Suvarma əkinçilik regionun 
əmtəə iqtisadiyyatının əsasını təşkil edir. Pambıq və pomidor əsasən ABŞ-a ixrac 
olunur. Aşağı Kaliforniyanın baş şəhəri olan La-Pasdakı balıqçılıq gəmiləri 
Kaliforniya körfəzində balıq ovu aparır.  

Şimal rayonunun quraqlıq iqlimi, səhra və yarımsəhra bitkiləri vardır. 
Monterrey şəhərində əhali və sənaye istehsalı müəssisələri izafi qaydada 
təmərküzləşmişdir. Şəhərdə kəskin su çatışmazlığı mövcuddur, bu cəhətdən 
İspaniyadakı Mursiyanı xatərladır. Böyük Monterreydə 3,7 milyon əhali yaşayır. 

Şimal-şərq rayonu Birləşmiş Ştatlar sərhədi və Meksika körfəzinin sahili ilə 
bağlı olan ərazini tutur. Burada torpaq münbitdir. Rayonun ixtisaslaşması yanacaq 
sənayesinə əsaslanır. Buradan ölkənin daxili hissələrinə neft və qaz göndərilir. 
Boru kəmərlərindən başqa dəniz nəqliyyatı da xeyli inkişaf etmişdir. Ölkənin iri 
dəniz limanı Tampikodur, şəhər həm də balıqçılıq sənayesi mərkəzidir.  

Şərq rayonu Meksika körfəzinin sahil düzənliyini tutur. Burada rütubətli 
tropik iqlim hökm sürür, ildə 1.000 m-dən artıq yağıntı düşür. Şərq rayonunun 
başlıca var-dövləti neftdir. Əvvəllər bu rayon Meksikadakı neft hasilatının 90 faizə 
qədərini verirdi. Burada neft emalı zavodları, neft-kimya kompleksləri tikilmişdir. 
Boru kəməri nəqliyyatı da çox inkişaf etmişdir. Daxili rayonlardan sahilə geniş 
yollar çəkilmiş, digər nəqliyyat növləri də inkişaf etmişdir.  
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Şərq rayonunun kənd təsərrüfatı tropik plantasiya bitkilərinin – şəkər 
qamışının, kofenin, tütünün, həmçinin sitrus meyvələrinin becərilməsinə əsaslanır. 
Burada müasir metodlardan istifadə hesabına yüksək məhsul götürülür.  

Şərq rayonunda böyük təbii otlaqlar vardır ki, bu, mal-qaranı kökəltməyə 
imkan verir. Verakrus isə qədim şəhər olmaqla yanaşı, ölkənin mərkəzi hissəsində 
hasil olan qiymətli metalları ixrac edir. Buradakı limandan mallar Avropa 
ölkələrinə göndərilir. 

Yukatan rayonu eyniadlı yarımadada yerləşir. Burada da zəngin neft və qaz 
yataqları tapılmışdır. Məşhur Kankun kurortu da həmin rayonda yerləşir.  

Cənub rayonuna 4 ştat daxil olmaqla, onun biri Sakit okean sahilindəki 
Gerrero ştatıdır. Biz Akapulkoya gedərkən Gerrero ştatının ərazisindən keçdik, 
çünki həmin məşhur kurort da Gerrerodadır. Ölkədəki bütün hinduların 50 
faizindən çoxu burada yaşayır və onlar olduqca kasıb həyat sürürlər. Bu yoxsulluq 
içərisində Akapulko bir vahə (oazis) kimi nəzərə çarpır. Burada nəhəng 
hidroelektrik stansiyaları tikilmişdir.  

Turizm öz inkişafı üçün böyük imkanlara malikdir. Burada qədim hindu 
məskənləri vardır ki, onlar özünə əcnəbi turistləri maqnit kimi cəlb edir. Lakin 
inkişaf etmiş nəqliyyat sisteminin yoxluğu zonada iri turist mərkəzlərinin 
tikintisinə mane olur. Biz Mexikodan Akapulkoya avtobusla gedərkən yolun kələ-
kötür, narahat olması ətrafdakı mənzərəni seyr etməyə də mane olurdu və abad yol 
bu zonada yalnız arzularda mövcuddur. Mexikodan çıxarkən yol üstündə məşhur 
“Atstek” olimpiya stadionunu gördük. Sonra isə səfərin narahatlığı başlandı. Yol 
həm də 3 km hündürlükdən keçirdi və yaxşı şəraitdə olmaması sərnişinlərin 
diskomfortunu artırırdı.  

Akapulko Sakit okean sahilindəki ən məşhur kurortlardan biridir. Buranı 
əsasən Birləşmiş Ştatlardan gələnlər çox sevirlər. İstirahət edənlər və turistlər, 
əsasən, təyyarələrlə və Sakit okeanda üzən gəmilərlə gəlirlər. Şəhər dağ 
yamacından okean sahilinə uzanır, əhalisi 2 milyondan çoxdur. Kurort şəhəri 
olduğundan uzun okean sahili boyu hündürmərtəbəli göydələnlərdən ibarət bahalı 
otellər yerləşir. Sahil və mərkəz çox abad və gözəldir, yamaca yaxın ərazilərdə isə 
kasıb şəhər əhalisi yaşayır. Otellərə müştəri cəlb etmək üçün binanın özünü və 
ətrafını çox təmiz saxlayırlar. Bir bahalı otelin qarşısında ekzotik quşlar saxlanırdı 
və biz ilk dəfə burada tutuquşu kimi rəngli lələkləri və uzun dimdiyi olan tukan 
quşunu gördük. Sahildəki okeanariumda təlim keçmiş delfinlərlə tamaşa 
göstərilirdi. Okean sahilindəki plyaj on kilometrlə uzunluqda olmaqla, qumunun 
dərinliyi ilə seçilir və ona görə də amerikanların sevimli istirahət yerinə 
çevrilmişdir. 

Şəhərin bir az əvvəl meri işləmiş professor bizimlə çox mehriban görüşdü və 
şəhərlə tanışlıqda bələdçiliyi könüllü olaraq öz üzərinə götürdü. Şəhərdə maraqlı 
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cəhətlər çoxdur. Ekzotikaya gəldikdə, cənubdakı təpə üstündə, hava limanına 
gedən yolun yanındakı restoranda isə ekzotik xörək kimi qızardılmış, bizdəki 
qavala bənzəyən donuz dərisinə də qonaq etdilər. Əlbəttə, dəri çox yağlı idi. 

  

Akapulko şəhəri 

Akapulkoda bizi bir axşam, əks tərəfdəki yamacı hamilə qadının qarnına 
bənzəyən qayadan okean sularına tullananların olduqca təhlükəli tamaşasına 
baxmağa apardılar. Qayanın əks tərəfindəki meydançada bilet almaqla bura daxil 
olmuş tamaşaçılar toplanmışdı. Onlar ayaq üstə, qaranlıqda qarşıdakı qardan suya 
tullanan gənc adamların, ölümlə üzləşmək riskinə baxmayaraq bu tryuku icra 
etmələrinə şahidlik edirdilər. Qayanın zirvəsindən bir az aşağıda göbəyi xeyli 
qabağa çıxmışdı. Yuxarıdan, azı 50 metr hündürlükdən tullanan, bu qabarıq 
hissəyə tozxunmamaq, əslində, ölməmək üçün əvvəlcə xeyli irəli tullanır, sonra 
aşağı uçmağa başlayırdı. Onların arasında həlak olanlar da olmuşdur. Tarzan 
rolunun ifaçılarından biri sonralar bu tullanışa cəhd etdikdə, qayaya çırpılıb məhv 
olmuşdu. Bir neçə belə qorxulu sıçrayışa baxdıq. Həm də izah etdilər ki, tullanan 
adam dar boğazdakı suyun qabarmasına və çəkilməsinə də fikir verməlidir, yoxsa 
dalğaya da çırpılıb ölə bilər. Yamacın çıxıntılı yerindən aşağıda isə uşaqlar oradan 
suya tullanırdılar.  

Tamaşa vaxtı hansısa qorxulu bir hadisə baş vermədi, lakin bir məsələ 
ovqatımızı korladı. Böyük riskə gedərək, həyatımı ölümün açılmış çənəsinə atan 
həmin cavan oğlanlar sudan çıxıb, yuxarısında dayandığımız qayanın üstünə 
dırmışdıqdan sonra əl açıb tamaşaçılardan pul yığırdılar. Görünür, onların «ölüm 
oyunu»nun haqqı o qədər də yüksək deyildir ki, onlar, az qala «dilənçilik» etməyə 
məcbur olurlar. Bir az əvvəl taledən mərhəmət umanlar indi adamlardan maddi 
vəsait şəklindəki mərhəməti gözləyirdilər. Viktor Hüqo demişkən: «Ehtiyac öz 
qanunlarını diktə edir». 
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Akapulko. Qorxulu qayadan dənizə tullanma tamaşası 

Akapulkoda bizi Nüvə Problemləri İnstitutuna apardılar və burada gedən 
elmi-tədqiqat işləri ilə tanış olduq. İnstitutun direktoru və elmi işçiləri bizə nüvənin 
parçalanması barədə geniş məlumat verdilər. Sonra isə direktor bizi meşədə təşkil 
etdikləri piknikə – təbiət qoynundakı ziyafətə dəvət etdi. Bu qonaqpərvərlik 
nümunəsi bizə olduqca yaxşı təsir göstərdi. Məclisimizin yanında bir neçə əlik 
sakitcə otlayır, heç hay-küyə də məhəl qoymurdular. Görünür, insanların xoş 
münasibətinə adət etdiklərindən, onlardan heç bir təhlükə gözləmir və 
qorxmurdular. Meksika hindularının törəmələri avropalıların qəddarlıqdan xəbər 
verən səhvlərini düzəltmək üçün təkcə başqa irqə mənsub olanlara deyil, vəhşi 
heyvanlara da hinduslar kimi mərhəmətli münasibət bəsləyirlər.  

Məclisin sonunda direktor mənə iki butulka kolleksiya tekilasını hədiyyə 
kimi verdi və onları hörmət əlamti olaraq mərhum Azad Şərifov əlimdən aldı, 
avtobusda isə bildirdi ki, yəqin ki, siz də onları bizə bağışlamaq yolunu seçərdiniz 
və onun bu sözünə etiraz etmək heç də düzgün olmazdı.  

Akapulkodan isə paytaxta təyyarə ilə qayıtmalı olduq və yolun 
yorğunluğundan azad ola bildik.  

 

Ölkənin təbiəti  
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Meksikanın təbiəti qeyri-adi dərəcədə rəngarəngdir. Kaktus kolları olan 
geniş yüksək plato və rütubətli tropik meşələr, bataqlıqlaşmış düzənliklər, qarla 
örtülü konusları olan nəhəng vulkanlar və dərin dərələr, palıd-şam ağaclarından 
ibarət meşələr, səhraya bənzər okean sahilləri bu müxtəliflik seriyasını tamamlayır. 
Rəngarənglik həm də ölkə ərazisinin relyefi ilə əlaqədərdır. Ölkə ərazisinin 2/3-nü 
Meksika yaylası tutur və o, iki hissəyə: Şimali və Mərkəzi Mesaya (ispan dilində 
«mesa» – «stol» deməkdir) bölünür. Şimali Mesa yarımsəhra platodur və Mərkəzi 
Mesa ilə birləşir, axırıncı daha hündürdür və yüksək zirvələrə malikdir. Mərkəzi 
Mesanın vulkan külündən, suyu yaxşı keçirən münbit torpaqlar əmələ gəlmişdir. 
İtaliyada Vezuvi vulkanının püskürməsindən meydana gələn kül də yamaclardakı 
torpaqları xeyli münbit etmişdir. 

Vulkanların fəaliyyəti ilə yanaşı, Meksikaya yüksək seysmik aktivlik də 
xasdır. Ölkədə 350-dən artıq seysmik ocaq vardır. Yer üzündə bütün qeydə alınmış 
zəlzələlərin onda biri Meksikanın payına düşür. Mexikoda 1985-ci ilin 
sentyabrında baş verən zəlzələ şəhərə böyük ziyan vurmuşdu, 5 min nəfər sakin 
həlak olmuşdu. Burada yer, nisbətən aşağı maqnitudada bütün stuka ərzində 
yüyrük kimi silkələnir. Zəlzələ təhlükəsi meksikalıların başı üzərindən Damokl 
qılıncı kimi asılmışdır. Meksikalılar buna heç də biganə deyillər. Piramidalara 
baxmağa gedərkən bizə zəlzələnin silkələnməsini qeyd edən, smaltadan 
düzəldilmiş və sapa düzülmüş xüsusi «zəng» rolunu oynayan sadə alət satdılar. Yer 
azacıq silkələnəndə də bu alət reaksiya verir.  

Daha geniş düzənliklər isə Meksika körfəzinə çıxır. Yukatan yarımadasının 
düzənliklərində başqalarından fərqli olaraq çoxlu mağaralar və yeraltı çaylar 
vardır.  

Geoloji strukturun münbitliyinə və vulkanizmin intensiv şəkildə baş 
verməsinə görə həm lava axmasından, həm də maqmanın çöküntülərindən Meksika 
faydalı qazıntılarla zəngindir. Əgər vulkanlardan Ermənistanın payına bol tuf daşı 
və pemza düşübsə, ona görə də acı taleyinə görə cənubi-şərq qonşusuna paxıllıqla 
baxırsa, Meksika onların püskürməsindən xeyli dərəcədə faydalanmışdır. Deyəsən, 
yerin təki də kimə nə vermək lazım olduğunu yaxşı bilir.  

Meksika qiymətli metal yataqları ilə də zəngindir. Gümüş və qızıl, adətən, 
qurğuşun və sinklə, həm də mis və civə ilə bir yerdə olur, necə ki, kimberlit 
tapıldıqda, onun yanında hökmən almaz yataqları aşkar edilir, çünki kimberlitin 
1500-dən çox cisminin 8–10 faizi özündə almaz daşıyır. Vulkan qaz püskürməsinin 
çökməsindən isə təbii kükürdün böyük yataqları əmələ gəlmişdir. Meksikada neft 
və qaz ehtiyatları müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Ölkədə 200-ə yaxın neft və 40-
dan çox qaz yataqları mövcuddur. Bu xammalların ehtiyatına görə Meksika Latın 
Amerikasında yalnız Venesueladan geri qalır. Bütün neft yataqları ABŞ 
sərhədindən Meksika körfəzi sahili uzunu cənubi-şərqə çatan sol zolaq əmələ 
gətirir. Ölkədə həm də daş kömür ehtiyatları da mövcuddur.  



99 
 

Şimal ərazisinin müxtəlifliyi də onun relyefinin fərqliliyi ilə əlaqədardır. 
Cənub en dairəsində olmasına baxmayaraq, Meksikanın şimal hissəsi subtropik-
kontinental iqlimə malikdir. Bütün qalan ərazi isə tropik iqlim zonasındadır. 
Ölkədə yağıntının bölünməsi də olduqca qeyri-bərabərdir. Ölkənin şimali-qərbində 
yağıntı çox azdır, Kaliforniya yarımadasında isə heç 100 mm-ə çatmır. Mərkəzi 
Mesada isə siklonların təsiri altında 500–800 mm yağıntı düşür, onun 80 faizi iyun 
ayından sentyabr ayına qədər yağan yağışlardır.  

Meksikanın ən böyük çayı ABŞ ilə sərhəddə olan Rio-Bravo-del-Norte 
çayıdır. Su ilə daha yaxşı təmin olnmuş rayon isə Mərkəzi Mesadır. Ölkənin xeyli 
hissəsində rütubətli yay iqlimi üstünlük təşkil edir. Şərqdəki dağətəyi 
düzənliklərində fəlakətli daşqınlar baş verir.  

Ayrı-ayrı rayonların bitki aləmi olduqca rəngarəngdir, qarışıqdır, «Meksika» 
adı da ispan və ingilis dilində bu mənanı verən sözə yaxındır. Quru və tikanlı 
kolluqlarla və ağaclarla yanaşı, burada bir neçə yüz kaktus növü, 140 növ aqava 
mövcuddur. Uzunmüddətli quraqlıq üçün onlar gövdələrində və yarpaqlarında 
rütubət ehtiyatı yığırlar. Şimali Meksika, görünür, kaktusların, aqavaların və 
yukaların mərkəzidir.  

Demək olar ki, bütün kaktuslarda buxarlanmanı azaltmaq üçün yarpaqlar öz 
şəklini batan tikanlara və ya tüklərə dəyişdirir. Bəziləri nəhəng tikanlı kirpilərə 
bənzəyirlər, onların diametri iki metrə çatır, digərləri isə xırda yumşaq 
tozcuqlardır. Onlardan bəziləri sütunlar və ya nəhəng şamdanlar kimi ucalır. 
Onların hündürlüyü 20 m-ə çatır. Başqaları isə, məsələn, opuntsi bir-birinin üzərinə 
saplanmış, kökələrə bənzəyən yarpaqlar toplumu görünüşünə malikdir. Bu 
fantastik «meşələrin» bəzəyi yalnız iri parlaq çiçəklərdir, düzdür, onlar bəzən 
gecələr açılırlar.  

Kaktuslar təsərrüfatda geniş tətbiq olunur. Onlardan canlı çəpər kimi, mal-
qara üçün yem kimi istifadə olunur, kaktus həm də yanacaqdır və hətta tikinti 
materialıdır. Qida kimi kaktusun şirəsindən, meyvəsinin ətindən istifadə olunur, 
gövdələri isə mahlıc almağa yarayır və farmakologiya sənayesində tətbiq olunur. 
Ondan hətta boyaq maddəsi – al-qırmızı karmin boyağı alırlar. 

Aqavanın da bir çox növünün təsərrüfat əhəmiyyəti vardır. İki növündən 
möhkəm cod mahlıc alınır, mavi aqavadan isə genişy yayılmış yerli spirtli içki 
(pulke və sairə) hazırlamaq üçün şirə alınır. Mavi aqavanın kökündən alınan şirə 
qıcqırdılıb, xüsusi texnologiya sayəsində dünyada məşhur olan tekila arağı istehsal 
edilməsində istifadə olunur, Maqey aqavaları plantasiyalarda, xüsusən Yukatan 
yarımadasının şimalında becərilir.  

Mərkəzi Mesada torpaqlar şumlanır və onlarda ənənəvi istehlak bitkiləri: 
paxlalılar, qarğıdalı, pomidor, həmçinin küncüt, araxis becərilir. Lakin burada 
torpaqlar həm də intensiv surətdə eroziyaya uğrayır.  
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Dağlardakı şam meşələri Meksikanın bitkiçilik resursları içərisində xüsusi 
təsərrüfat əhəmiyyətinə malikdir. Şam ağacı tikinti materialı kimi, həmçinin 
sellüloz – kağız və meşə-kimya sənayeləri üçün xammal kimi istifadə olunur. 
Hindu əhalisi isə hələ qədim zamanlardan onu yanacaq kimi yandırır.  

Meksika körfəzi sahilindəki düzənliklərdə portağal, banan, ananas, şəkər 
qamışı, yemiş ağacı adlanan papayyanın və digər tropik bitkilərin plantasiyaları 
vardır.  

Ölkənin dağ tropik meşələrində çox sayda gözəl yabanı meyvə ağacları bitir. 
Bu meyvələr sitrus meyvələri ilə müqayisədə vitaminlə 15 dəfə çox zəngindir. 
Avakadonun meyvə ətində 30 faizə qədər yağ vardır, həm də karbohidratlarla, 
zülal və vitaminlərlə zəngindir. Xurmanın qohumu olan sapote də becərilir.  

Cənub meşələrinin heyvan aləmi, əsasən, tropik olmayan mənşəyə malikdir. 
Burada meymunlara, pişik ailəsindən olan yaquara, tapirə, kisəli opossuma və 
qarışqa yeyənə rast gəlinir. Meksikalılar bazardan armodilyonu ( zireh gəzdirən 
məməlini) satın alıb, əllərində başıaşağı, quyruğundan tutaraq aparıb, evdə bişirib 
yeyirlər – onlar bizdə keçmişdə bazardan diri toyuq alıb, ayaqından tutub 
aparanlara bənzəyirlər.  

Quş aləmi də olduqca zəngindir, ornitologiya elmi üçün hər cür tədqiqat 
sahəsi mövcuddur. «Uçan qiymətli daşlar» adlanan müxtəlif kolibrilər, əlvan rəngli 
tutuquşular, nəhəng parlaq dimdiyi olan tukanlar, qriflər (quzğunlər) vardır. 

Sürünənlər, reptililər də həddən artıq çoxdur. Onların içərisində iquana 
kərtənkələsi seçilir, hindular onu bişirib ləzzətlə yeyirlər. Meksikanın sahillərini 
tutan dənizlərdə və okeanda isə böyük krevet, lanqust, dəniz xərçəngi və ilbiz ovu 
aparılır, açıq dənizdə isə tunes, sardina və digər növ balıqları tuturlar.  

İnsanların təsərrüfat fəaliyyəti Meksika təbiətinə nəzərə çarpan dərəcədə 
ziyan vurmuşdur. Ona görə də təbiətin qorunması kimi vacib olan bir işə də artıq 
başlanmışdır. Ölkədə 50-dən çox milli park salınmışdır, onlar 800 min hektar 
sahəni əhatə edirlər. Dağlardakı və xüsusən sahillərdəki rayonların çoxu böyük 
istirahət və kurort əhəmiyyətinə malikdir.  

Meksika bir ölkə kimi təkcə təbiətin rəngarəngliyi ilə deyil, həm də malik 
olduğu mədəniyyətlərin sintezi ilə seçilir. Meksika paytaxtında, irəlidə deyildiyi 
kimi, «Üç mədəniyyət» meydanı vardır. Bu, ona görə belə adlanmışdır ki, burada 
yerli hindu əhalisinin qədim mədəniyyət abidələri ilə yanaşı, müstəmləkə 
epoxasından olan ispan arxitekturası binaları və ən yeni tikililər yerləşir.  

 

Yadelli imperatorun və siyasi xadimin oxşar taleləri 
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Meksika və onun paytaxtı öz keçmişinə, onun hər bir səhifəsinə hörmətlə 
yanaşır, minilliklərin xatirəsini, qorunan abidələrdə yaşatmağa çalışır. Meksika 
böyük siyasi sarsıntılarla üzləşmiş, azadlıq sevən xalq fransızların onlara imperator 
kimi dörd il əvvəl calaq etdiyi Maksimilianı 1867-ci ildə əsir götürüb, güllələmişdi.  

Meksika həm də təqiblərdən qaçıb canını qurtarmağa çalıçan bəzi siyasi 
xadimlərə sığınacaq verərkən, onların ömrünün bir qədər uzadılmasına şərait 
yaratmışdı. Belələrindən biri 1929-cu ildə SSRİ-dən sürgün olunmuş L.D.Trotski 
idi. Trotski Oktyabr inqilabının qələbəsinin təşkilatçılarından biri və Qızıl Ordunun 
banisi idi. Onun başçılığı altında ağqvardiyaçılara qarşı vuruşlarda «qırmızılar» 
xeyli qələbə qazanmışdılar. Leninin vəfatından sonra partiyadaxili mübarizə 
qızışanda Trotski partiyanın xəttinə qarşı çıxmş, İ.V.Stalin əksəriyyət tərəfindən 
dəstəkləndiyinə görə mübarizəni udmuş və öz rəqibinin sürgün edilməsinə nail 
olmuşdu. Trotski bir müddət İstanbul yaxınlığındakı Prints adalarında yaşamış, 
sonra İsveçə getmiş, nəhayət, 1937-ci ildə Meksikada sığınacaq ala bilmişdi. Ona 
bu məsələdə dostu, dahi rəssam Dieqo Rivera kömək etmişdi. 1934-cü il prezident 
seçkilərində qalib gələn Lasaro Kardenas (indi bu görkəmli demokrat generalın - 
ölkə prezidentinin adını daşıyan şəhər Sakit okean  sahilində, Akapulkodan bir 
qədər şimalda yerləşir.) Riveraya yaxın olduğundan, Trotskiyə sığınacaq vermək 
barədəki onun xahişinə razılıq vermişdi. Lev Davidoviç Trotski arvadı Natalya 
Sedova ilə birlikdə Meksikaya gəldikdən sonra əvvəlcə Riveranın evində yaşamış, 
sonra Koyoakan qəsəbəsindəki kiçik həyəti olan və uca divarlarla qorunan evə 
köçmüşdü. İndi həmin ərazi Mexiko şəhərinin ərazisinə daxildir. Trotski Riveraya 
qarşı xəyanətə yol vermişdi, onun arvadı, rəssam Frida Kalo ilə intim yaxınlıq 
etmişdi və ona görə də onu əzablardan xilas etmiş dostunun evini birdəfəlik tərk 
etməli olmuşdu. 

 

Lev Trotskinin Mexikodaki ev-muzeyi  
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Trotskinin məhv edilməsi üçün sovet kəşfiyyatı bir sıra cəhdlər etmişdi. 
Böyük rəssam David Alvaros Sikeyrosun silahlı dəstəsi onun evinə hücum edib, 
otağı gülləbarana tutmuşdu. Arvadı Trotskini sürüyüb çarpayının altına saldığından  
ona xətər toxunmamışdı. Biz ev-muzeyində olarkən divarda avtomat atəşinin çox 
sayda izlərini gördük. 1940-cı ildə isə ispan mənşəli sovet agenti Ramon Merkader 
guya gənc jurnalist kimi Trotskidən professional məsləhətlər almaq üçün onun 
evinə gəlirdi. Bir dəfə onun otağına girib, arxadan başına alpinist külüngü ilə 
(buzqıran külüng) zərbə vurmuş və onu qətlə yetirmişdi.  

Meksikalı dostlarımızın təklifi ilə qaçqın siyasətçinin yaşadığı evdə və onun 
həyətində olduq. Onu elə həmin həyətdə də dəfn etmişlər və mərmər başdaşında 
«Leon Trotscy – 1979–1940» sözləri yazılmışdır. Həyəti hündürlüyü 4 metrə 
çatan, tikanlı məftillərlə haşiyələnən divarlar mühafizə edir. 

Vətəndaş müharibəsində Trotski çox qanlar axıtmışdı. Rusiyada ilk ölüm 
düşərgələri və ordunun arxasındakı cəza dəstələri – «Zaqradotryad»lar da onun 
təşəbbüsü ilə təşkil olunmuşdu. Özü də qətlin qurbanına çevrilməklə, həyatdan 
getmişdi. Yaşadığı həyətin belə qorunması göstərir ki, qisas alınacağından qorxan 
bu adam, əslində, təhlükəsiz saydığı sığınacaqda da öz ölümünə qədərki dövr 
ərzində əslində məhbəs həyatı yaşamalı olmuşdu. Ev, həyət, qəbir birlikdə 
rekviyem əhval-ruhiyyəsi yaradırdı, ancaq bir fikir də adamı izləyirdi ki, əli 
günahsız insanların qanına batmış bir adamın taledən başqa «mükafat» 
gözləməsinə  də elə bir haqqı yoxdur. Onun soyadı da götürmədir, mənşəcə yəhudi 
olan onun əsl soyadı Bronşteyn idi. İlk dəfə dustaqxanada yatdıqdan sonra, azad 
olunduqda həmin məhbəsin rəisinin familiyası olan Trotskini özünə soyad 
götürmüşdü. Bu soyad altında da o, şöhrət qazanmışdı və inqilabın əzablı yolları 
ilə addımlamışdı. 

İmperator Maksimilianın və inqilab xadimi Lev Trotskinin həyatında oxşar 
cəhətlər olmasa da, öz ölümləri ilə cəzalandırılmaqla, həyatla heç də 
arzulamadıqları şəkildə vidalaşmalı olmuşlar. Onlar böyük ambitsiyalarla 
yaşayırdılar, lakin sonda taeyin acı hökmü ilə üzləşməli oldular. Çəkdikləri zəhmət 
ağacı çürük meyvə verdi və bu mənada onları ömürlük əzaba məhkum edilmiş mif 
qəhrəmanı Sizifə bənzətmək olar. Axı Sizif də allahlar tərəfindən ağır və nəticəsiz 
zəhmətə qatlaşmaq əzabı ilə cəzalandırılmışdı.   

 

Bayram ərəfəsi və qüssə yaradan mərasim 

 

Meksika–SSRİ dostluq cəmiyyətinin sədri olan professor xanım məni öz 
evinə qonaq dəvət etdi, bir nəfər nümayəndə heyətinin üzvü ilə ora getdim. Bu 
siyasi işlə məşğul olan qadın həm də qabiliyyətli ev sahibəsi idi və biz onun 
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qonaqpərvərliyinə heyran qalmışdıq. Mənzilinin geniş zalında oturub, xeyli söhbət 
etdik. Söhbətdə cəmiyyətin digər rəhbər işçiləri də iştirak edirdi.  

6 noyabrdan 7 noyabra keçən gecə isə mən Bakıya zəng vurdum, 9 saatlıq 
vaxt fərqinə görə paytaxtımızda səhər saat 9:00 idi. Mərkəzi Komitənin növbətçisi 
bildirdi ki, ənənəvi bayram nümayişi olmayacaqdır, büro üzvləri gəmidə Xəzər 
dənizinin sahil ətrafında gəcəzəklər və görünür, əvvəllər keçirilən hay-küylü 
bayramın bu vaxt belə bir surroqat növü seçilmişdi. Bu kiçik fakt ölkədəki 
quruluşun tənəzzülünün, əslində, süqutunun başlandığının əlaməti idi. Mixail 
Qorbaçovun quruluşu islahata uğratmaq istəyi baş tutmamış, onun özünü birbaşa 
sona çatdırmağa xidmət etmişdi. Qorbaçovun siyasi icadı olan SSRİ Xalq 
deputatları qurultayı bu prosesi sürətləndirən bir alətə çevrilmişdi. Ölkədə iş-güc 
yaddan çıxarılmışdı, axşamlar hamı Kremldəki, rejissoru və baş aktyoru SSRİ 
prezidentinin özü olan şouya tamaşa edirdi. Bu şou hər yerdə müxalifətin 
güclənməsinə və fəallaşmasına şərait yaratmışdı. Rusiya Federasiyasının prezidenti 
V.V.Putinin sonralar «XX əsrin geostrateji fəlakəti» adlandırdığı SSRİ-nin 
dağılması artıq böyük sürət götürmüşdü. Öz nartsizminin və populizminin qurbanı 
olan Qorbaçov Qərbə nəyin bahasına olursa -olsun xoş gəlmək üçün hər cür 
alçaldıcı güzəştlərə getməyə də hazır idi. , Əslində o, birinci növbədə öz rus 
xalqına ağır xəyanət etməkdən də çəkinməyərək, çünki SSRİ dağıldıqdan sonra 
Rusiyanın ərazilərindən kənarda, keçmiş sovet respublikalarında 25 milyon rus 
qalmışdı, Pribaltika ölkələrində onlara tuzemlər kimi baxılır, ən mühüm hüquqları 
belə pozulurdu, öz ilk prezident tituluna, «sonuncu» sözünü də əlavə etməklə, onun 
istehza və alçalma obyektinə çevrilməsinə də biganə qaldı. Qorbaçova öz xalqının 
nifrəti ölçüyəsığmaz idi və sonralar Yeltsinə qarşı Rusiyanın prezidenti seçilmək 
üçün seçki kampaniyasına qoşulduqda, təhqiramiz sayılmalı olan 1 faiz səs 
almışdı. Qorbaçovun mazoxizmi ölkəyə çox baha başa gəldi. Yeganə uduş isə bir 
sıra xalqların əsrlərə davam edən imperiya əsarətindən azad olub, müstəqillik 
qazanması idi.Azərbaycan da daxil olmaqla, bütün keçmiş sovet respublikalarında 
müstəqil dövlətlər yarandı. Bir sıra xalqların Rusiya inqilabi ordusunun-Qızıl 
Ordunun işğalına qədər öz dövlətləri olmadığı halda, Şərq ölkələri içərisində 
Azərbaycanda ilk dəfə əsl demokratik respublika yaranmışdı. Ona görə də 
Azərbaycan SSRİ parçalandıqdan sonra öz keçmiş dövlətçiliyini bərpa etdi.  

7 noyabrda Meksikadakı Sovet səfirliyinin geniş həyətində səfir «a la 
fonrchette» qaydasında böyük ziyafət düzəltmişdi. Məclisə Meksikanın paytaxt 
isteblişmenti də dəvət olunmuşdu. Bakıda qonaq olmuş Dantonla və bir neçə digər 
parlament üzvü ilə çox mehriban görüşdük. Dövlət bayramı günü olsa da, məclisdə 
bayram əhval-ruhiyyəsi yox idi. Elə bil ki, qonaqların hamısı ölüm ayağında olan 
xəstəni yoluxmağa gəlmişdi. Səfir Darusenkovun da davranışında nəsə bir təşviş 
hiss olunurdu. Bir gün əvvəl keçirilən dostluq cəmiyyətinin iclasında isə yerli 
sollar çəkinmədən Qorbaçovun ünvanına ağır ittihamlar səsləndirmişdilər.  
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Meksikanın təbii xüsusiyyətləri və tarixinə qısaca baxış 

 

Meksika Şimali Amerikadakı Federal respublikadır, rəsmən Meksika 
Birləşmiş Ştatları adlanır. Ərazisi 2 milyon kv.km-ə yaxındır. Bu qəribə adlanan 
torpaq coğrafi cəhətdən Yer üzərindəki böyük səhra regionu hesab olunur. Onun 
ərazisini heç bir böyük çay kəsib keçmir və ölkənin əksər ərazisində su az olmaqla 
çatışmır.  

Tarixçilər və sosioloqlar razılaşırlar ki, metislərlə (hindu və avropalıların 
qanlarının qarışığı) kreollar (Amerikada doğulmuş avropalılar) arasında keçid 
mədəniyyət xüsusiyyətləri, bir nəzərə çarpan şəkildəki proporsiyalardan ibarətdir. 
Belə bir mülahizə də vardır ki, hətta «kiminsə damarlarında hindu qanı yoxdursa, 
bu, daim onun ruhunda mövcuddur». 

Əhalinin mədəni cəhətdən vahidləşməsinə həm də hava və quru yol 
nəqliyyatı şəbəkəsinin mövcudluğu kömək etmişdi, dövlət isə 29 ştatı birləşdirdi.  

Meksika qeyri-adi fiziki müxtəlifliyə malik ölkədir. Uzun dağ silsilələri, 
düzənliklər və iqlim müstəsnalığı ilə xarakterizə olunan Şimali Amerika qitəsinin 
təbii fenomeni ilə Mərkəzi Amerika və Karib dənizi regionunun tropik 
xüsusiyyətləri onu körpü kimi səciyyələndirir. Qərbi Syerra Madre və Şərqi Syerra 
Madre dağ silsilələri Meksikanın Sakit okean sahili boyu şimaldan cənubadək 
uzanır. Ölkədə həm də Transversal Vulkanik Dağ Silsiləsi mövcuddur. Meksika 
körfəzi boyu ilə isə sahil düzənliyi uzanır. Yukatan yarımadasında da sahildə 
çökək düzənliklər vardır.  

Ölkənin torpaqları özünün yüksək dərəcədə dəmir oksidlərinə malik olması 
ilə tanınır. Tropik zona, demək olar ki, ölkənin yarısını tutur. Sakit okeanın, 
Meksika körfəzinin və Karib dənizinin suları ilə əhatə olunduğundan, sahildən əsən 
külək may və avqust ayları arasında tropik tufan əmələ gətirir.  

Avropalılar gəlməmişdən əvvəl Amerika Meksikası bir sıra inkişaf etmiş 
mədəniyyətlərin vətəni olmuşdu. İspan işğalı vaxtından (1519–1521-ci illər), XIX 
əsrin əvvəllərindəki müstəqilliyə nail olunana qədər bu ölkə Yeni İspaniya vitse-
krallığının bir hissəsi idi. Ona Meksikadan əlavə, həm də Filippin adaları, İspan 
Karib adaları və Birləşmiş Ştatların cənubi-şərqindəki Corciyanın hissələri, 
Kaliforniya daxil olmaqla, Birləşmiş Ştatların cənubi-qərbi daxil idi. İmperiya 
İspaniyanın Habsburq monarxları tərəfindən idarə olunurdu.  
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Avropa qitəsində baş verən hadisələr, İspaniyanın Napoleon tərəfindən işğal 
edilməsi Meksikaya da öz təsirini göstərdi. Mühüm yerli qiyam Migel İdalqo 
tərəfindən qaldırıldı, o, Dolores şəhərciyindəki kilsənin keşişi idi, «maariflənmiş» 
islahatçılar qrupunun mərkəzində dayanırdı. 16 sentyabr 1810-cu ildə İdalqo 
«Doloresin harayı» pamfletini dərc etdirdi. Bu sənəd Meksikanın İspan yarımadası 
tərəfindən idarə edilməsinə son qoyulmasına, irqlərin bərabərliyinə və torpaqların 
yenidən bölüşdürülməsinə çağırırdı. Meksikanın İstiqlaliyyət günündə bu hadisə 
milli bayram rəmzi kimi seçildi.  

İdalqo Meksikanın ispanlar tərəfindən allahsız hesab etdiyi fransızlara 
verilməsindən qorxub, öz ardıcıllarına Meksika bakirəsi, Qvadelupanın bizim 
Xanımı uğrunda vuruşmağı və ölməyi tapşırdı. İdalqo özünün kiçik şəhərciyini tərk 
edəndə, on minlərlə adam onun bayrağı altına yığılmışdı. 

 

Migel İdalqo  

Quana Xuato şəhəri müstəmləkə mədən sənayesinin başlıca mərkəzi idi, 
orada ispanlar və kreollar yaşayırdılar. İdalqonun zəbt etdiyi ticarət malları 
anbarında royalistlər əvvəlcə öz barrikadalarını qurmuşdular. Qiyamçılar orada 30 
min nəfərdən ibarət olmaqla, istehkamı aldılar və içəridəki 500 ispanı öldürdülər. 
Kreol elitanın əksəriyyəti qətlə yetirildi və şəhər soyğunçuluğa məruz qaldı, 
kreollar da ispanlar kimi böyük zərər çəkdilər.  

İdalqo qiyamının yatırılması üçün vitse-kralın cəhdlərinə köməklik 
göstərildi. Royalist qüvvələr İbalqonu ona xəyanət edənin köməkliyi ilə 18 yanvar 
1811-ci ildə Kalderon körpüsündə məğlub etdilər. 19 martda onun özü, qiyamın 
digər liderləri ilə birlikdə həbs edildi. 31 iyulda isə İdalqo edam edildi, bu vaxt 
onun 58 yaşı var idi. Bununla da siyasi vətəndaş müharibələrinin birincisi sona 
çatdı.  

Bir qədər sonra, 1813-cü ildə Napoleon qoşunları İspaniyadan geri çəkildi.  
Kral VII Ferdinand sürgündən geri qayıtdı və 1814-cü ildə yenidən taxt-taca çıxdı. 
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Onun ilk hərəkətlərindən biri 1812-ci ildə Kortes (parlament) tərəfindən qəbul 
edilmiş Konstitusiyanı ləğv etmək oldu. Fransızların getməsi Meksikada Morelos 
inqilabının məğlub edilməsinə şərait yaratdı. O, 1813-cü ildə Meksikanın 
İspaniyadan müstəqilliyi barədəki Deklarasiyanı elan etmişdi. Xose Mariya 
Morelos ispanlar tərəfindən əsir götürüldü və 1815-ci ildə edam edildi. Meksika 
İstiqlaliyyəti 1820-ci ildə qələbə çaldı. VII Ferdinand isə məcbur edildi ki, 1812-ci 
il liberal Konstitusiyasını bərpa etsin. 

  

Mexiko. İstiqlaliyyət abidəsi 

1821–1824-cü illərdə İturbudanın balçılığı altında Mərkəzi Amerikanın daxil 
olduğu imperiya yaradıldı. Aqustin İturbuda yıxıldıqdan sonra Meksika 
siyasətçiləri müəmmalı şəxsiyyət olan Antonio de Santa Annanın ətrafında 
birləşdilər. O, xarizmatik bir general idi. Federalistlərlə ittifaqa girib, 1833-cü ildə 
prezident seçilmişdi. O, prezident kürsüsünə əyləşdikdən sonra antiklerikal 
qanunvericiliyi ləğv etdi. Onun prezidentliyi dövründə Texas üzərində çətinliklər 
başlandı. Əlverişli şərtlər altında 30 min nəfər Birləşmiş Ştatlar mühaciri bu səhra 
ərazisini məskunlaşdırmışdı. Onların sayının daha da artması təhlükəsindən qorxan 
Meksika hökuməti 1830-cu ildə sonrakı mühacirləri sərhəddə dayandırdı və 
texaslılar üzərinə ağır məhdudiyyətlər qoydu ki, bu da Meksika konstitusiyasına 
zidd idi. 1836-cı ilin martında Texas özünü müstəqil respublika elan etdi və Santa 
Anna həmin günlərin aparıcı hərbi şəxsiyyəti olmaqla, qiyamı yatırtmaq istədi. 
Ordu toplandı, lakin 1836-cü ilin aprelində Texas qüvvələri tərəfindən o, məğlub 
edilib, əsir götürüldü. Sonra isə nəticədə azad olundu. Texası yenidən zəbt etmək 
üçün Meksika sonra heç bir cəhd etmədi, yalnız onun müstəqilliyini tanımaqdan 
imtina etdi. 
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Mexiko. Palasio Nasional 

1836-cı ildəki və 1846–1848-ci illərdəki Meksika müharibəsindən sonra 
Meksika öz ərazisinin böyük bir hissəsini ABŞ-ın xeyrinə itirdi. 1858–1861-ci 
illərdə kilsəni və dövləti bir-birindən ayırmaq üçün vətəndaş müharibəsi getdi. 
Benito Xuaresin başçılıq etdiyi qaliblər modern dövlət qurdular. 1863-cü ildə 
fransız qüvvələri Mexiko şəhərini işğal etdilər. Avstriya ers-hersoqu Maksimilian 
1863-cü ildə özünü imperator elan etdi. Fransızlar sonra geri çəkiləndə 
meksikalılar Maksimilianı 1867-ci ildə güllələdilər.  

1910–1917-ci illər inqilabından sonra Porfirio Diasın diktatorluğu quruldu. 
1938-ci ildə prezident Lasaro Kardenas neft sənayesini milliləşdirdi.  

Ölkə 6 illiyə seçilən prezident tərəfindən idarə olunur və 500 nəfərlik 
Deputat palatasından ibarət iki palatalıq Konqressi vardır.  

 

 

Toltek şəhəri Tula 

 

Bizi vaxtilə Meksikadakı Tolteklərin qədim paytaxtı olan Tulaya apardılar. 
Bu şəhər 900-cü ildən 1200-cü ilə qədər mühüm yaşayış məntəqəsi olmuşdu, indiki 
İdalqo əyalətində yerləşir. Bəzi amillər isə onu Mexikonun yerində vaxtilə mövcud 
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olmuş Tenoçtitlan şəhərinin kənarı hesab edirlər. Ən azı, üç kvadrat mil ərazini 
tutan şəhərdə, güman ki, bir neçə min əhali yaşayırdı. 

  

Tula şəhəri. Atlantların heykəli 

Başlıca mülki mərkəzdə iri meydanın qonşuluğunda məbəd-piramida 
yerləşirdi və məbəd Toltek allahına həsr olunmuşdu. Başqa tikililər Saray 
Kompleksi daxil olmaqla, digər iki məbəd-piramidadan ibarət idi. Meydanın 
mərkəzində platforma üzərində mehrab var idi.  

Əsas məbəd-piramida Tula arxitekturası üslubunda idi. Kiçik olmasına 
baxmayaraq, piramida yüksək dərəcədə bəzədilmişdi. Terrasın tərəfləri rəsmlərlə, 
pişik ailəsindən olan gəzişən heyvanların və itlərin təsvirləri ilə, ilanın udmağa 
çalışdığı, onun çənələrindən bayıra çıxan insan sifətini əks etdirən heykəltəraşlıq 
frizləri ilə örtülmüşdü. Cənuba gedən yolun üstündəki məbədin otaqlarının qapısı  
özünü nümayiş etdirən döyüşçü formasındakı dörd sütun üzərində dayanmışdı. Bu 
döyüşçulərin hər biri 15 fut hündürlüyündə idi, bədənə aid yüksək spesifik 
ornamentlərlə və Tula üslubundakı şəxsi ləvazimatlarla bəzədilmişdi.  

Biz geniş estakada meydançasında ucaldılan bu döyüşçü heykəl fiqurlarına 
böyük maraqla tamaşa etdik. Onların baş geyimləri, paltarı müasir kosmonavtların 
kosmosa səfər edərkən geyindikləri qoruyucu kostyumu və onun üstündəki 
ləvazimatı xatırladırdı. Baş geyimi skafandra, daha çox kosmonavtların dəbilqəsinə 
bənzəyir. Bu beş metrlik fiqurların yanında adam çox kiçik görünür. Adama elə 
gəlir ki, toltek heykəltəraşları kosmosdan yerə enmiş digər planetlərin 
nümayəndələrinin portretlərini yaratmışlar. Bu döyüşçü heykəlləri hündür daş 
meydanda bir-birindən aralı dayansa da, elə bil ki, sıraya düzülmüşdür. Onların 
kürəyini qalxan örtür, döşlüyünü isə abstrakt kəpənək təsvirləri bəzəyir. Baş 
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geyimi lələklərdən ibarətdir. Həmin döyüşçulərin başlarında telekommunikasiya 
cihazlarına bənzər ləvazimat, həmçinin geyimlərinin müasir kosmonavt 
kostyumlarına bənzəməsi, onları vizual qaydada təkrar etməsi bu döyüşçülərin 
başqa planetlərdən Yerə səfər etmiş sakinlər təsirini bağışlayır. Fiqurası Yer 
adamına oxşasa da, geyimi, əlbəsələri tam fərqlidir, elə bil ki, qədim yunan 
mifologiyasındakı atlantlardan bir neçəsi ayrılıb burada qalmışdır.  

Biz geniş estakada meydançasına qalxdıq, bu döyüşçü-atlant heykəllərini hər 
tərəfdən seyr etməyə müvəffəq olduq. Bəzi alimlər güman edirlər ki, Günəş allahın 
döyüşçü-keşişi barədəki atsteklərin konsepsiyası da birbaşa Tula xalqından əxz 
edilmişdir.  

Meksikalılar özlərinin məlum üç irqə deyil, dördüncü irqə aid olduqlarını 
iddia edirlər və əcdadlarının kosmosdan gəlməsi versiyasına müəyyən inamla 
yanaşırlar. Mexikonu bəzəyən heykəltəraşlıq əsərlərindən biri də oturmuş kişini 
təsvir edən «İrq» heykəlidir. Bəzi xalqlar öz əcdadlarını totemlər ilə eyniləşdirirlər, 
məsələn, türklər öz başlanğıclarının boz qurddan əmələ gəldiyi ideyasına böyük 
ehtiramla yanaşır, totemi, az qala, müqəddəsləşdirirlər. Niyə onda meksikalılar öz 
mənşələrini kosmosla, digər planetlə əlaqələndirməsinlər. Hər xalq özünün 
meydana gəlməsi barədə rəvayətlər yaradır və sonrakı nəsillər də onu təkzib etmək 
istəməyib, qədim ənənələrə sədaqət göstərməyi vacib hesab edirlər.  

Nəhayət, Meksika ilə vidalaşmaq anı gəlib çatdı. Axşamüstü hərəkətin daha 
da intensivləşməsinə görə maşını tıxaca düşdüyündən sovet səfiri xanımı ilə 
birlikdə bizi yola salmağa gecikmişdi və biz yerlərimizdə oturub uçuşu gözləyəndə 
onlar təyyarə salonuna girdilər və bizə çox mehribanlıqla «yaxşı yol» arzuladılar. 
Nümayəndə heyyətinin üzvləri səfirin bu ehtiram nümayişinə təəggüblənmişdilər 
və bunu özlərinə rəhbərlik edən adamın diplomatik bacarığı kimi 
qiymətləndirirdilər. Mən isə bunu səfirə xas olan alicənablığın təzahürü hesab 
edirdim. Yenə də uzun yolla qayıtdıq, əvvəlcə Havana, sonra isə Şennon təyyarə 
limanında qısa müddətə dayanmalı olduq.  

Meksika ecazkar bir ölkədir, onun hər qarışında bir sirr, həm də sehr vardır. 
Təbiəti də, adamları da xoş təəssüratları ilə yaddaşlara həkk olunduğundan, bu 
xatirələr itmir, yoxa çıxmır. Biz ona görə də bu gözəl ölkəyə « Adies, Mexico!» – 
«Əlvida, Meksika!» demədik, ”Muchas qrasias, Mexico! – «Çox sağ ol, Meksika!» 
dedik və bu, heç şübhəsiz, ürəkdən gələn sözlər idi.  

 

 

SON 

                             Sentyar 2018 –ci il 
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Təbiət kataklizmləri Yer kürəsinin ayrı-ayrı hissələrində baş verməklə böyük fiziki 
dəyişikliklər, gözlənilməyən düzəlişlər əmələ gətirir. Dənizlərin sahillərinin 
konfiqurasiyası öz əvvəlki görünüşünü itirir, dağlar dağıntıya məruz qalır, iqlim müəyyən 
müddətə korlanır, atmosferdə havanın çirklənməsi baş verir, bəzən hətta Günəş işığı yer 
səthinə gəlib çatmır. 1883-cü ildə İndoneziyadakı Krakatau adasında baş verən vulkan 
püskürməsində adanın özü okeanın dibinə çökmüş, on kilometrlərlə hündürlüyə qalxan 
kül – Günəş və Ay batması effekti yaratmışdı.  

Kataklizm qədim yunan sözü olub, daşqın, ərazinin su basması deməkdir. 
Kataklizm qlobal olmaqla, dağıdıcı atmosfer və vulkan püskürməsi proseslərinin təsiri 
altında yer səthinin geniş məkanında üzvi həyatın xarakterində və şərtlərində baş verən 
kəskin dəyişiklikdir. Daha geniş mənada, təbiətdə və cəmiyyətdə baş verən dağıdıcı 
metamorfozadır.  

Təbii fəlakətlərə tufan, tornado (burağan), vulkan püskürməsi, zəlzələlər, 
tsunamilər, daşqınlar, dəniz sularının və çayların daşıb sahili basması, torpaq sürüşməsi 
daxildir. Bu fəlakətlər insanın yaşayış mühitinə ağır ziyan vurduğundan, onu ciddi 
problemlərlə üzləşdirir, geniş miqyasda faciələrə səbəb olur. Kütləvi həlak olma baş 
verir, şəhərlər, digər yaşayış məntəqələri məhv olur, xarabazara çevrilir. Qədim Roma 
imperiyasının İtaliya ərazisindəki Pompeya və Herkulanum şəhərləri 79-cü ildə Vezuvi 
vulkanının püskürməsi nəticəsində kül təbəqəsi və lava altında qalmış, minlərlə insan bir 
andaca həyatla vidalaşmışdı. 1755-ci ildə Portuqaliyanın paytaxtı Lissabon şəhəri zəlzələ 
nəticəsində tamamilə dağılmış, 32 min nəfər şəhər sakini həlak olmuşdu. 1988-ci ildə 
Ermənistanın Spitak və Leninakan (indiki Gümrü) şəhərlərində zəlzələdən 55 min adam 
ölmüşdü. 1990-cı ildə İranda baş verən zəlzələdə 40 min nəfər ölmüş, 100 min adam 
yaralanmışdı. Ümumiyyətlə, XX əsrdə – 1908-ci illə 1990-cı il arasında dünyada 23 təbii 
fəlakət baş vermiş, bu kataklizmlərdə 1,5 milyona qədər adam həlak olmuşdu. 

2004-cü ilin dekabrında İndoneziyadakı Sumatra adasının qərb sahilində tsunami 
əmələ gətirən zəlzələ olmuş, onun gücü 9.3 bala çatmışdı. Tsunami Hind okeanı 
sahillərindəki torpaqlara böyük ziyan vurmuş, 230 min nəfər adamın ölümünə səbəb 
olmuşdu. Sahillərdə dalğa 30 m. hündürlüyə qalxmışdı. Tsunami Asiya qitəsinin 6 
ölkəsinin ərazisinə böyük dağıdıcı təsir göstərmişdi. Bu vaxt yer səthində azad olunan 
enerjinin, 1945-ci ildə Xirosimada atılan atom bombasının gücündən 1500 dəfə çox 
olduğu bildirilir.  

Bütün bunlar təbiət kataklizmlərinin dəhşətli epizodlarıdır. Statistikanın iri 
rəqəmləri nəzərə alınmasa belə, insan həyatının itkisi onun yaxınları üçün ağır faciədir. 
Bu fəlakətlərə qarşı səmərəli profilaktik tədbirlər, tikintinin seysmik təhlükəni nəzərə 
almaqla layihələşdirilməsi və inşa edilməsi, əlbəttə, itkilərin və dağıntıların miqyasının 
xeyli azalmasına şərait yaradır və seysmik zonada olan şəhərlərə son onilliklərdə böhran 
anlarında nisbətən az xətər toxunması və dağıntının minimuma enməsi bu mülahizəni 
təsdiq edir. Yatmış vulkanların olduğu ərazidə vulkanlarla əlaqədar risk faktorunu, onun 
gələcəkdə püskürməsi nəticələrini minimuma endirmək üçün mümkün tədbirləri təhlil 
etmək mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Təbiət kataklizmləri insan iradəsindən kənarda baş verir, onun qarşısını almaq da 
əslində, mümkün deyildir. Lakin ona hazırlıq görülməsi, adamların vaxtında xəbərdar 
edilməsi, nəticələrinin həcmini azalda bilər. Böhranı əmələ gətirən faktorlara və onların 
simptomlarına, həmçinin fəlakətin yaranması ehtimalına məhəl qoyulmaması isə ağır 
nəticələrə gətirib çıxarır. Belə vəziyyətdə, qəflətən böyük təhlükəyə məruz qalmış insan 
baş verən kataklizmlərə qarşı gücsüz, çox vaxt aciz qalır və böyük haqq verməyə məcbur 
olur.  
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Lakin insanların, sotsiumun həyatında baş verən bir sıra bədbəxtliklər isə onların 
şüuru və fəaliyyəti nəticəsində baş verir və bunlarda da təbiətin iştirakını axtarmaq 
ağılsızlıqdır. Cəmiyyətdəki kataklizmlər insan şüurunun cəhdi, müxtəlif ideyaların həyata 
keçirilməsinin nəticəsi kimi meydana çıxır. Bu fəlakətlər bütöv xalqların həyat tərzini 
dəyişir, Lev Tolstoyun təbiri ilə desək, insan ruhuna yad olan hadisə kimi müharibələr, 
həm də xeyli qan tökülməsi ilə müşayiət olunan inqilablar baş verir. Cəmiyyətdəki 
kataklizm öz dağıdıcı və təsir gücünə görə heç də təbiətdəki bənzərlərindən geri qalmır. 
Bəşər tarixi ərzində müharibələr daim ağır nəticələrə səbəb olmuş, insanların nisbətən 
dinc həyatına zəhər qatmışdır.  

Müharibə, demək olar ki, dəyişilməz qalan barbarlığın nəticəsi kimi meydana 
çıxmışdır. Tarixin ilk dövrlərində müharibə metodlarında heç bir məhdudiyyət yox idi. 
Məğlub olan qüvvələri və əhalini işgəncə, köləlik, ölüm və mülkiyyətinin başqasının 
əlinə keçməsi gözləyirdi.  

Primitiv, savadlılıqdan əvvəlki müharibələr öz xüsusiyyətlərinə görə heyvanları 
təqlid etməyə bənzəyirdi. Lakin tarixdən əvvəlki müharibələr, güman ki, heyvanlar 
arasındakı döyüşlərdən hansısa bir şəkildə fərqlənirdi. Çünki heyvanlar özlərini müdafiə 
edəcəkləri barədə siqnal verdikdə, çox vaxt döyüşdən vaz keçilirdi.  

Müharibələrin məqsədi təkcə rəqibi, düşməni qırmaq olmayıb, həm də bu vaxt baş 
verən həmrəyliyin yüksəlməsi hesabına sosial qrupu qoruyub saxlamaq idi. Müharibə, 
eyni zamanda fərdin müəyyən fiziki ehtiyaclarını ödəmək niyyətinə xidmət edirdi. 

Vuruşmanı həm də etologiya – heyvanların təbii şəraitdəki davranışı elmi ilə izah 
edirlər. Heyvanların bir-birilə vuruşması insanın tətbiq etdiyi müharibənin başa 
düşülməsinə də inandırıcı kömək edə bilər. Təcavüzkar davranış, adətən, buna sövq 
edilmələr nəticəsində baş verir və bu, vuruşmağa aparır. Başlıca münaqişə şəraitləri 
heyvanlar arasında da aqressivliyə gətirib çıxarır. İnsan isə ətraf mühitin faktorlarına 
cavab verdikdə, müxtəlif davranış nümunələrinə cəlb olunur. Heyvanların sayı artanda 
onların törəmə qabiliyyətləri azalır. Belə bioloji nəzarət mexanizminin insan 
cəmiyyətində necə fəaliyyət göstərməsi isə lazımınca öyrənilməmişdir.  

Heyvanların ərazi imperativi, ərazinin sərhədləməyə və ona müdaxilələrə qarşı 
müdafiə olunmağa onları məcbur edir. Axı həmin ərazi qidalanma və bala verməyə 
xidmət edən zona rolunu oynayır. Onlardakı bu analogiya  insan davranışlarına da keçir. 

İnsanın psixoloji təbiətinin şərtləri də müharibə aparılmasında müəyyən rol 
oynayır, bəzi psixoloqlar insanın daxili aqressivliyini vurğulayırlar. Elə insan qrupları 
vardır ki, onlar aqressivlikdən uzaq olurlar. Qrenlandiyanın eskimos (inuit) tayfaları heç 
vaxt bir-biri ilə vuruşmamışdı. İnsanın psixoloji təbiətinin şəraitləri də müharibə 
aparılmasında müəyyən rol oynayır.  

İbtidai insanlar, sonra ayrı-ayrı tayfalar qida əldə etmək naminə bir-birinə hücum 
etdikdə və ya basqından müdafiə olunduqda xırda toqquşmalar, azacıq qan axıdılması və 
ya az sayda ölümlə başa çatan vuruşlar baş verirdi. İbtidai insan qənimət kimi əldə etdiyi 
əsirləri yeyirdi və bir sıra tayfalarda kannibalizm geniş yayılmışdı. Son vaxtlara qədər 
Sakit okeandakı Solomon adalarında kannibalizmin mövcud olmasını insan kəllələrindən 
düzəldilmiş xırda təpələr təsdiq edir. Karfagenin məşhur sərkərdəsi Hannibalın adından 
götürülmüş bu cinayət əməlində isə onun əsgərlərinin heç bir təqsiri yox idi, romalılar 
ona qarşı nifrəti qızışdırmaq üçün bu əsassız ittihamı ortaya atmışdılar. 

Dövlətlər yarandıqdan sonra isə onlar yeni ərazilər işğal etmək, bundan böyük 
fayda götürmək və ya iqtisadi rəqiblərini məhv etmək üçün müharibə vasitəsinə, «ölüm 
maşınını» işlətməyə əl atırdılar. Homerin qələmə aldığı «İliada» əsərində yunanların 
Avropadan Kiçik Asiyaya keçərək varlı bir şəhər olan İlionla və ya Troya ilə on il ərzində 
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müharibə aparması, bu şəhər-dövlətin məhv edilməsi və tarixdən birdəfəlik silinməsi ilə 
nəticələndi. Elə həmin dövrlərdə, bizim erandan əvvəl XIII əsrdə Misir faraonu II 
Ramzes Suriyadakı Orant çayının üstündəki  Kadeşdə hettlərlə bir neçə il qanlı müharibə 
aparsa da, heç nəyə nail olmamış, həmişəlik sülh barədə saziş bağlamışdı.  

Qədim şəhər sivilizasiyasının ilk beşiyi olan (bizim eradan əvvəl VI minillikdə) 
Mesopotamiyada aparılan müharibələr ilk imperiyaların yaranmasına səbəb olmuşdu. 
Bibliyada Assuriyanın Yerusəlimə qarşı müharibəsi xüsusi qeyd edilir. B.e.ə. VII əsrin 
əvvəllərində isə Yeni Babilistan çarı Nabuhadanossor qiyam qaldıran yerusəlimliləri əsir 
kimi Babilə sürgün etmişdi. Bibliyanın «Ağılar» kitabı Babil əsirliyinin dəhşətlərindən 
söhbət açır. 

B.e.ə. II əsrdə (b.e.ə. 146-cı il) romalılar Üçüncü Puniya müharibəsində Karfageni 
işğal etdikdə, şəhəri məhv etməklə, onu Troyanın acı taleyini yaşamağa sövq etmişdi.  

Ümumiyyətlə, savadlı sivilizasiyalarda təkamül nəticəsində müharibənin sayı və 
sərtliyi artdı. İlk şəhərlərin meydana gəlməsindən sonra həm də ilk professional ordular 
yarandı. Onlar tədricən həcmcə böyüdülər, özü də həm mütləq qaydada, həm də əhalinin 
ümumi sayına nisbətdə. 

Müharibə texnikaları da daha çox təkmilləşirdi. Müharibələr coğrafi cəhətdən daha  
geniş yayılanda, savaşla sülh arasındakı aydın fərq böyüdü. Müharibələr əsasən ərazi 
tutmaq, öz torpaqlarını qoruyub saxlamaq üçün aparılırdı.  

XV və XVI əsrlərdə texnoloji ixtiralar, xüsusən partlayıcı maddələrin inkişafı və 
sonralar metaldan istifadə edilmənin yaxşılaşdırılması silah texnikalarını da xeyli irəli 
apardı. Müharibə elə bil ki, tsiklik xarakter daşıyırdı, hər 50 ildən bir öz zirvəsinə çatırdı.  

Ordular daim həcmcə böyüyürdü və muzdlu qüvvələrdən istifadə edildiyi dövrə 
nisbətən üç dəfə böyük tərkibə malik idi. Napoleon 200 minlik ordusu ilə döyüşə girdiyi 
halda, bir dəfə 1 milyon nəfərə qədər adamı səfərbərliyə almışdı, bu da Fransa əhalisinin 
beş faizinə bərabər idi. XIX əsrdə Avropa ölkələrində əhalinin hər min nəfərindən orta 
hesabla 5 nəfəri orduya cəlb edilirdi.  

Əhalinin sayının artması ilə birlikdə ordunun da tərkibi böyüyürdü. Hərbi xərclər 
dövlətin ümumi büdcəsinin üçdə birinə bərabər olurdu. XX əsrin ikinci yarısında hərbi 
məqsədlərə xərclənən vəsaitlə müqayisədə təhsilə 1,5 dəfə, səhiyyəyə isə 3 dəfə az pul 
xərclənmişdi. 

Müharibələr həm də insan həyatı hesabına çox baha başa gəlirdi. XX əsrdəki iki 
dünya müharibəsində 60 milyon nəfər adam ölmüşdü. Nüvə silahı ilə aparılan müharibə 
isə daha ağır nəticələrə səbəb ola bilər.  

Müharibədə ən çox uduzan isə xalqdır, çünki ağır itkilər də, ehtiyac girdabında 
boğulmaq da, aclıqdan əziyyət çəkmək də məhz onun payına düşür. Böyük Fransa 
inqilabının görkəmli xadimi Jan- Pol Marat, özünün qətlə yetirilməsindən bir il əvvəl, 
1792-ci ildə “Quldarlığın zəncirləri” əsərində yazmışdı ki, “bu növdən olan 
müharibələrdə (təcavüzkar, qeyri-müdafiə tipli – müəllif)  hər şey xalqın əleyhinədir. 
Əgər ordu tarmar edilmişdirsə,  döyüş meydanındakı birinci itkilər bədbəxtliklərin ən 
azıdır. Digər daha qorxulu bədbəxtliklər ruhu iflasa uğratmaqda, ölkəni gücdən salmaqda 
gecikmirlər, rəhbərlərin ona vurmağa tələsdiyi daha dəhşətli zərbələrə qoşulurlar.”  

Ona görə də təcavüzkar müharibəni başlayanların günahı ölçüyə sığmazdır. 
Unutmaq olmaz ki, müharibə və despotizm bir-birinə kömək edir.  

İmperiyaların yaranması isə ardıcıl qaydada aparılan müharibələrin bəhrəsi idi. 
Ona görə də mübaliğəsiz demək olar ki, hər bir imperiya qan gölü üzərində qurulmuşdur. 
İmperializmin özü müharibə deməkdir. Makedoniyalı Aleksandrın qeyri-adi sərkərdəlik 
məharəti, onun ilk olaraq Qərblə Şərqi birləşdirmək cəhdləri nə qədər təriflənsə də, 
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Troyanı məhv edən Aqamemnondan sonra Asiya qitəsinə keçərək, o, qitənin Hindistana 
qədər böyük ərazisində və Afrikanın şimalında işğal müharibələri aparmışdı. Qədim 
Roma ardı-arası kəsilməyən müharibələrlə öz ərazisini üç qitəyə genişləndirmişdi. Məgər 
Böyük Karl və ya səlibçilər işğal siyasəti güdmürdülərmi? Venetsiya isə öz iqtisadi rəqibi 
Konstantinopolu sıradan çıxarmaq üçün səlibçilərin köməyi ilə onu işğal etmişdi. 
Çingizxan o vaxt məlum olan bütün dünyaya sahib olmaq istəyirdi, onun imperiyası Yer 
kürəsinin quru hissəsinin az qala dörddə birinə yayılmışdı.  

Britaniya imperiyası da çox sayda xalqları əsarətə almaqla öz «imperial şöhrətinə» 
sahib olmuşdu. Həm Hindistanda, həm Sudanda, həm də Afrikanın cənubunda az qan 
axıtmamaqla, bu dünya dövləti XX əsrin ortalarında imperiya ərazilərindən məhrum 
olmaqla, əvvəlki statusu ilə vidalaşmaq məcburiyyətində qalmışdı.  

Alman füreri Hitler dünya ağalığına iddia etməklə, Yer kürəsinin xeyli hissəsi ilə 
müharibəyə girmiş, (II Dünya müharibəsində 100 ölkə iştirak etmişdi), başlanğıcda çox 
sürətlə və olduqca böyük əraziləri işğal etsə də, II Dünya müharibəsinin altıncı ilinin 
yazında ağır məğlubiyyətə uğrayaraq, fəxr etdiyi Üçüncü Reyxin məhvinə səbəb 
olmuşdu. Avropanı öz hakimiyyəti altında birləşdirməyə can atan Napoleon da daxil 
olmaqla əvvəlki digər müharibə təşəbbüskarlarından fərqli olaraq, o, dinc əhalinin də 
qırğınına əl atmış, irqi zəmində həqiqi genosid həyata keçirmişdi. O, öz qitəsində 15 min 
ölüm düşərgəsi və gettolar yaratmış, onlarda 15-20 milyon nəfər adamı məhv edilmişdi. 
Alman ordusu ayrı-ayrı ölkələrdə çox sayda şəhərləri dağıdıb yerlə yeksan etmişdi, lakin 
sonda alman militarizminin ənənəvi yuvası olan paytaxt Berlin də daxil olmaqla digər 
şəhərlər də öz qurbanlarının taleyini yaşayaraq, xarabazara çevrilmişdi.  

II Dünya müharibəsi başa çatdıqda, yeni era üçün yeni kütləvi qırğın silahı – atom 
bombası icad edilmiş, onun ilk iki məqsədyönlü zərbəsi Yaponiyanın Hirosima və 
Naqasaki şəhərlərini dağıtmış, kütləvi qırğın səhnələri meydana gətirmişdi. Təəssüf ki, 
iki dünya müharibəsinin məhvedici alovundan keçmiş bəşəriyyət, daha doğrusu, 
müharibələrə can atan dövlət rəhbərləri tarixdən nəticə çıxarmaq əvəzinə, yenə də 
dünyanın ayrı-ayrı regionlarında savaşın getməsinə şərait yaradır, onda bilavasitə iştirak 
edir və ya bu dəhşətə laqeydcəsinə yanaşmaqda davam edirlər. Bəzi dövlətlər müharibə 
cığırından yayınmaq istəmir. Müxtəlif bəhanələr altında əslində işğal siyasətinə rəvac 
verir, xalqların ağır yaşayış şəraiti girdabına düşməsinə səbəb olurlar. XXI əsrin 
başlanğıcında dünya sivilizasiyasının beşiyi olan İraq və qədimliyində ondan heç də geri 
qalmayan Suriya xarici müdaxilə və daxili çəkişmələr nəticəsində xarabalıq mənzərəsinə 
çevrilmiş, yüz minlərlə adam həyatını itirmiş, milyonlarla sakin öz yurd-yuvasını tərk 
edib, sərgərdan qaçqınlara çevrilmişdir. İraq və Suriya xalqlarının bu müsibətindən ayrı-
ayrı dövlətlər özlərinin faydalanmaq istəyindən əl çəkmir, bu varlı əraziləri öz təsir 
zonalarına çevirməyə can atmaqda davam edirlər. Vaxtilə bu ölkələrdə avtoritar rejimlər 
hökm sürsə də, sabitlik, dinc və nisbətən təmin olunmuş həyat mövcud idi. İndi isə 
burada əhali aclıqla üzləşməli olmuşdur və onlar Afrikanın ən böyük ehtiyac içərisində 
olan ölkələri ilə müqayisə oluna bilərlər.  

Müharibə qızışdıranlar qonşu xalqları bir-birinə düşmən edir. Vaxtilə çox sayda 
müharibələr hesabına fransızlar və almanlar ədavət girovlarına çevrilmişdilər. II Dünya 
müharibəsində almanların məğlubiyyəti buna son qoydu.  

Başqa regionlarda isə belə ədavət süni sürətdə qızışdırılmaqla, yeni müharibə 
ocaqlarının meydana gəlməsinə səbəb olur. XX əsrin sonlarında Ermənistan öz qonşusu 
Azərbaycana silahlı müdaxilə etməklə, bu suveren dövlətin xeyli ərazisini işğal etdi. 
Ermənistan həmin əraziləri öz nəzarəti altında saxlamaqla, bədnam işğal siyasətini davam 
etdirir. Ermənistandan qovulan azərbaycanlılar da daxil olmaqla, həmin əraziləri tərk 
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etmiş yüz minlərlə insan qaçqın və məcburi köçkünə çevrilmişdir. Qatı erməni 
millətçilərinin, bu mənəvi marginalların yaydığı dəhşətli virus öz xalqını bütünlüklə 
sirayətləndirməklə, onlara daim mehribanlıq göstərən azərbaycanlıları ermənilərin 
gözündə düşmən qiyafəsinə salmışdır. Ermənilərin qızğın ədavət hissi azərbaycanlılara 
da təsir etməmiş qalmamışdır, işğalın davam etməsi isə onların düşmənçilik hissinin 
meydana gəlməsinə və hətta güclənməsinə səbəb olmuşdur.  

Ermənistan başqa dövlətin ərazisini işğal etməklə, beynəlxalq qanunları da kobud 
surətdə pozmaqda davam edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının prinsipləri dövlətlərin 
müharibə aparması məsələsinə müdaxilə etməklə, onu ədalət qaydasında həll etməyə 
çalışır. Beynəlxalq qanunun 51-ci maddəsinə görə, dövlətə qarşı silahlı hücum 
olmuşdursa, o, hər bir fərdə və ya dövlətə xas olan qaydada özünü müdafiə hüququna 
malikdir. Bu hüquq. BMT Təhlükəsizlik Şurasının sülhü bərpa etmək üçün zəruri 
hərəkətə əl atmasına qədər qüvvədə qalır.  

Azərbaycan dövləti öz ərazisinin bir hissəsinin düşmən tapdağı altında olması ilə 
qətiyyən razılaşmır və mövcud status-kvonun saxlanması münaqişənin dinc yolla həllini 
bütünlüklə mümkünsüz etdiyinə, işğalçının kompromissə getmək istəmədiyinə görə 
Azərbaycan üçün, təəssüf ki, müharibəni təzələməkdən başqa bir alternativ qalmır. 
Böyük hərbi gücə malik olan dövlətlər sözdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 
dəstəklədiklərini addımbaşı bəyan etsələr də, bu ədalətli qaydanın zəfəri üçün heç bir 
köməklik göstərmir, reallığa düzgün qiymət vermirlər. Bu isə, əslində, xalqın öz suveren 
ərazisini bərpa etmək istəyini inkar etməkdir.  

Müharibə barbarlıq rəmzi olduğundan, sivilizasiyalanmış bəşəriyyət ona son 
qoymalı, işğal müharibələri aparanlar sərt qaydada cəzalandırılmalıdır. Bu iyrənc adətdən 
uzaqlaşmaq vaxtı gəlib çatmışdır. Meydzi inqilabından (1868-ci il) sonra yapon xalqı öz 
gənc imperatoru Mutsihitonun pis adətləri tərgitmək çağırışlarına müsbət cavab vermişdi. 
Ölkədə samuray prinsipləri bütünlüklə inkar edilmişdir. Qoy bəşəriyyət də, ayrı-ayrı 
təcavüzkar dövlətlər, müharibə qızışdıranlar da bu eybəcər adətə birdəfəlik əlvida desin. 
Müharibə qığılcımları ilə benqal odu kimi oynanılmasına son qoyulmalıdır. Yeni böyük 
miqyaslı müharibə Yer kürəsinin, bu gözəl planetin varlığına son qoya bilər.  

Dahi Albert Eynşteyn IV Dünya müharibəsinin qədim insanlar kimi daşla 
aparılacağını güman edirdi. Nüvə silahının belə geniş yayıldığı bir şəraitdə III Dünya 
müharibəsindən sonra heç daşla vuruşmaq üçün də insanlar qalmayacaqdır. Həyatın 
məhv olması planetar xarakter daşıyacaqdır.  

Müharibələrin, qaliblərin də təbliği azaldılmalı, fatehlərin istedadlarının vurğunluq 
obyekti olması dayandırılmalıdır. Keçmişin qələbələrinin fetişləşdirilməsi militarizm 
ruhu təlqin etməklə, yeni müharibəyə çağırış kimi səslənir. Qalib sərkərdələrin ünvanına 
söylənən təriflər heç də az əhəmiyyət kəsb etməyən bir cəhəti, onların mənəviyyatının 
öyrənilməsini yaddan çıxarmaqla, bu sahədəki mövcud olmuş kasadlığı ört-basdır edir.  

Cəmiyyətdə meydana gələn kataklizmlərdən digər böyüyü inqilablardır. İnqilablar 
hansısa bir ideyadan qidalandığından, onların mahiyyəti də fərqlidir, müxtəlifdir. İnqilab, 
siyasi və sosial düşüncədə hökumətdəki qaydaların qəfildən tipik olaraq zorakılıqla 
dəyişdirilməsidir. Sənaye inqilabı isə tam başqa qəbildəndir, onda yalnız məhz iqtisadi 
əlaqələrdə və texnoloji şəraitlərdə radikal və dərin dəyişikliklər baş verir.  

Yeni tarix başlandıqdan sonra inqilablar müasir dövlətin meydana gəlməsi üçün 
başlıca siyasi şərtə çevrildi. Uğurlu inqilab sadəcə ona cəhd etməkdən daha böyük 
mahiyyət daşımaqla, hökumət sisteminin kardinal qaydada dəyişdirir. Avropa tarixində 
böyük inqilablar, xüsusən Reformasiya, ingilis, fransız və rus inqilabları təkcə hökumət 
sistemini dəyişdirmədi, həmçinin sosial sistemi onun bütün qollarında, iqtisadi və mədəni 
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sahədə də dəyişdirdi. İnqilablar ən azı xalqın böyük bir seqmentinin taleyini dağıdıb, 
məhv edir, elə bil ki, planlaşdırılmış apokalipsis xarakteri daşıyır. Bu vaxt siyasi 
məqsədlər naminə əxlaqi prinsiplər yaddan çıxır.  

Qədim yunanlar demişkən, inqilab nomos-u və ya hüququn və qanunun 
ənənələrini dağıdır. Onlara görə, inqilab anomiia-nın inkişafının nəticəsidir, yəni ənənəvi 
dəyərlərin və inancların dağıdılmasıdır. İngilis alimi Con Milton özünün 1640-cu ildə 
yazdığı kitabında XVII əsrdə puritanların etdiklərini müdafiə etmək naminə «inqilab 
hüququnu» bəyan etmişdi. Bu artıq təkcə tiran hökmranlara qarşı müqavimət hüququ 
olmayıb, həm də xalqların özünün hökumət formasını «seçmək» hüququ idi.  

İnqilabın azadlıq vasitəsi olması konsepsiyası amerikan və fransız inqilablarının 
timsalında öz təsdiqini tapır. Böyük filosof İmmanuel Kanta görə isə inqilab təbiətin faktı 
olmaqla, yüksək mənəvi məqsədə yönəlmişdirsə, o, «təbii» sayılmalıdır.  

Rusiyadakı sosialist inqilabı iqtisadi cəhətdən geridə qalmış ölkədə qələbə çaldı, 
bu, əlbəttə, Marks nəzəriyyəsinə uyğun gəlmirdi. Marksa görə, inqilab məhsuldar 
qüvvələrlə, onların inkişafı üçün artıq buxova çevrilən istehsal münasibətləri arasındakı 
ziddiyyətdən doğurdu. Rusiyada isə məhsuldar qüvvələr nisbətən zəif inkişaf etmişdi, 
istehsal münasibətləri ilə elə bir ziddiyyətdə deyildi.  Böyük Oktyabr sosialist inqilabı 
özünün ali məqsədinə – sinifsiz cəmiyyət yaradılmasına da nail ola bilmədi. Ölkədə 
yaranan sosializm quruluşunun da ömrü uzun sürmədi və 74 ildən sonra onun yoxa 
şıxması ilə sosialist  sistemi bütünlüklə dağıldı və dünyada ikinci fövqəldövlət sayılan 
SSRİ tarixin arxivinə verildi.  

Total inqilablar özlərini «dünya inqilabı» kimi göstərməyə can atırdılar, onları 
həyata gətirənlər ümid edirdilər ki, irəli sürdükləri dəyərlər və inanclar bütün Avropada 
universal xarakter daşıyacaqdır. Ümumiyyətlə, inqilabın ilk səhnəsində utopik arzular, 
illuziya tipli gözləmələr çox yüksəyə qalxır. Onun məqsədləri, adətən, utopik elementi  
özündə aydınca ehtiva edir. Utopiklik həm də zorakılığa əl atmağa səbəb olur, çünki 
utopik məqsədlərə çatmaq yolu zorakılığa haqq qazandırır. Belə məqsədlər 
ratsionallıqdan uzaq olmaqla, inqilabçıların öz aralarındakı fraksiyanalizm toxumu üçün 
münbit torpağa çevrilir. Buna görə də deyirdilər ki, «inqilab öz uşaqlarını yeyir», çünki 
utopik məqsədə çatmaq cəhdi zorakılıq fanatizminə gətirib çıxarır. Psixikanın kollektiv 
şəkildə baş verən pozulması məhvedici meyllərə, qərəzli hərəkətlərə şərait yaradır. 
Hakimiyyətə izafi vurğunluq, adətən, ideoloji cəhdlərin yaranmasına səbəb olur. Nəticədə 
inqilabçılar dram və faciə qəhrəmanlarına çevrilib, öz arzularının əsasən puçluğunun 
şahidi olurlar.  

İnqilab həm də olduqca baha başa gəlir. İnqilabın gedişində ictimai mülkiyyətin 
xeyli hissəsi məhvə məhkum olur və bu, bütün vətəndaşların mənafeyinə təsir 
göstərməmiş qalmır. Ona görə də inqilabdan qaçmaq zərurəti yaranır.  

İnqilab qəflətən meydana gəlsə də, onun dərin köklərə malik olan və tədricən 
təkamülə uğrayan siyasi və sosial səbəbləri olur. Lakin sonuncu faza qəflətən baş verir və 
zorakı tədbirlərə əl atılır. Onların bəziləri dövlət çevrilişinə oxşarlığı yada salır. Axı hələ 
Aristotel də demişdi ki, inqilab sadəcə çevrilişdir.  

İnqilabın mifik Kronos kimi öz uşaqlarını udmasını fransız və rus inqilablarının 
nümunəsində aydın görürük. Böyük Fransa inqilabında yakobinçilər təkcə rəqiblərini 
deyil, bir-birlərini də gilyotina etdirirdilər. İnqilab qələbə çaldıqdan dörd il sonra ölkəyə 
özünün Terror «hədiyyəsini» verdi və yalnız onun təşəbbüskarı Maksimilian Robespyerin 
özünün 1794-cü ildə gilyotina edilməsi ilə Terrora son qoyuldu. Böyük Oktyabr sosialist 
inqilabının görkəmli xadimləri iki onillik ərzində bir-birinin ardınca «xalq düşməni» adı 
altında məhv edildilər. Belə qanlı inkişaf inqilabı taqətdən düşməyə aparır və fransız 
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inqilabı, 1794-cü ildə Termidorian irticasının həyata keçirdiyi dövlət çevrilişi nəticəsində 
az müddət sonra Napoleon diktaturasını meydana gətirdi. Oktyabr inqilabından sonra isə 
faktiki olaraq Kommunist Partiyası aparatının diktaturası meydana gəldi. SSRİ-də də, 
Napoleon Fransasında olduğu kimi, idarəetmə, xarici təhlükələrin mövcudluğunu əsas 
götürərək, zorakılığı həyata keçirirdi. Bunlar müharibə kimi, inqilabların da barbarlıqla 
birbaşa əlaqədə olduğunu göstərir. 

Siyasi inqilab fenomeni və müqavimət göstərilməsi istənilən siyasi quruluşda 
endemikdir. Onlardan uzaqlaşmaq və ya onun təhlükəsini minimuma endirmək üçün 
tədricən transformasiyalar həyata keçirilməlidir ki, tətbiq edilən institutlara adət edilməsi 
baş versin və siyasi qaydaya aid olan proses təkamülə məruz qalan dəyərlərə, maraqlara 
və inanclara uyğun gəlsin. Başqa cür olduqda zorakılıq yayılacaq və bu bədbəxtlik tez-tez 
baş verəcəkdir. Ona görə də mümkün qədər inqilablardan yan keçmək lazımdır. Bunu 
nəzərə alaraq Lev Trotskinin «inqilab tarixin dəlicəsinə ilhamlanmasıdır» fikri ilə 
razılaşmaq lazım gəlir. 

Müharibələrə, inqilablara qısa da olsa nəzər saldıqca, bu cəmiyyət kataklizmlərinin 
insanların həyatına mütləq və ya digər dərəcədə bədbəxtliklər gətirməsinin şahidi oluruq. 
Hər ikisində, özlərindən asılı olmayaraq, onların iştirakçıları həm də şər əməllərlə 
məşğuludurlar. Biz bunu XIX əsrin birinci yarısının Argentinasının timsalında da aydın 
görürük. Bu geniş əraziyə malik olan ölkə, həm də qızğın siyasi və sosial mübarizələrin 
baş verməsinin özünəməxsus eksperimental laboratoriyasına çevrilmişdi. İnqilab xalqın 
yadelli ağalığından azad olunması ilə nəticələnsə də, ölkədəki şər qüvvələrə, barbarlığı 
ictimai həyata təlqin etməyə çalışanlara qapını yox, darvazanı açmışdı. Müxtəlif, bir-
birinə əks olan qüvvələrin çarpazlaşdığı, bir-biriylə vəhşicəsinə vuruşduğu, siyasi 
bədbəxtliklərin bol-bol baş verdiyi və tufan məkanını andıran bu ölkədə barbarlıq 
dövrlərinin bərpası və müharibələr baş alıb gedirdi. Nəhayət, əsrin sonunda demokratik 
respublika formalaşmış ağır sınaqlarla, hər cür eybəcərliklərlə üzləşən bu xalq əsl 
proqress və inkişaf yoluna qədəm qoymuşdu.  

 
 
 
Argentina – təbiəti və insanları 

 
Argentina Respublikasının əhalisi nisbətən az olsa da, ərazi cəhətdən bu, Cənubi 

Amerikanın ikinci böyük ölkəsidir. 3,8 milyon kvadrat kilometrlik ərazidə 35 milyon 
adam yaşayır. Şərqdə Atlantik okeanının cənubu ilə, qərbdə Çili ilə, şimali-şərqdə 
Uruqvay və Braziliya ilə, şimalda Boliviya və Paraqvayla həmsərhəddir. Əhalisinin 85 
faizi Avropa mənşəlidir. Əhalinin əksəriyyəti katolik dini konfessiyasına məxsusdur. 
İndiki Roma papası Fransisk Argentinanın yepiskopu olmuş, əsasını İqnatus Loyananın 
qoyduğu iezuit ordeninin üzvüdür.  

And dağları ölkənin şimalından cənubuna doğru uzanır, Çili ilə bir təbii sərhəd 
kimi xidmət göstərir. Bu dağlarda ən yüksək zirvənin (Akonkaqua) hündürlüyü 7 min 
metrə çatır. Otlarla örtülü, ağacı olmayan düzənlik – pampa şərqə tərəf uzanır. Ölkənin 
şimalında Paraqvay, Parana və Uruqvay çayları axır. Pampada həm də çoxlu göllər 
vardır. Quru havası olan düzənlik isə şərqdə səhraya çevrilir.  

İspanlar XVI əsrdən başlayaraq bu ərazidə məskunlaşmışdılar. Lakin bu vaxt ölkə 
ərazisində əhalinin sayı az idi. 1810-cu ildəki inqilab ispan ağalığına son qoydu. 1816-cı 
ildə dövlət müstəqilliyi elan olunmaqla, Rio-de-la-Plata Birləşmiş əyalətləri adlanan 
dövlət quruldu. 
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İspanlar burada, Peruda olduğu kimi, gümüş axtarırdılar və Rio-de-la-Plata adı da 
buradan yaranmışdı. «Rio» ispanca «çay», «plata» isə «gümüş» deməkdir, yəni gümüş 
çayı. Böyük fransız filosofu Volterin Müqəddəs Roma imperiyası barədəki sözlərini yada 
salsaq, o, deyirdi ki, bu ad altında yaşayan quruluşda nə müqəddəslikdən, nə Romadan, 
nə də imperiyadan əsər-əlamət yoxdur. Argentinanın köhnə adında da belə paradoks 
mövcuddur. Çünki çay adlandırdıqları La-Plata, əslində, iki çayın – Uruqvay və 
Parananın estuarisi – geniş və dayaz mənsəbidir. «Gümüş» sözü də özünü doğrultmur, 
çünki ispanlar burada bu qiymətli metalı tapa bilməmişdilər. 1826-cı ildə isə ispan 
sözündən imtina edilməklə, ölkə latın dilindəki «gümüş» mənasını verən «argentium» 
sözündən götürülən Argentina Respublikası adlandı.  

25 may 1810-cu ildə ispan müstəmləkə ağalığına qarşı üsyan qalxdı. 
Argentinalıların bu cəhdinin uğuruna Napoleonun 1808-ci ildə İspaniyanı işğal etməsi 
kömək etmişdi. Ferdinand kral taxt-tacından qovulmuş, Napoleonun qardaşı Jozef 
Bonapart kral təyin edilmişdi. Üsyançılar Argentinanı idarə edən İspaniya vitse-kralını 
devirib, La-Plata müvəqqəti hökumətini yaratdılar. Bu hadisə Argentinada «may 
inqilabı» adını aldı. 9 iyul 1816-cı ildə isə Tukumanda keçirilən Milli Konqress «Rio-de-
la-Plata» adlanan müstəqil dövlətin yarandığını elan etdi, 1826-cı ildə isə onun köhnə adı 
dəyişdirilməklə, Argentina Federativ Respublikası oldu. Ümumiyyətlə, burada dövlət gah 
unitar, gah da federal xarakter daşıyırdı. 

XIX əsrdə xeyli sayda avropalı pampada məskunlaşmışdı. Burada kənd təsərrüfatı 
məhsulları – başlıca olaraq dənli bitkilər, yağ toxumları, günəbaxan tumu, ət, həmçinin 
kartof, pambıq, şəkər çuğunduru, tütün, düyü, zeytun, soya, üzüm, yerfındığı istehsalı 
genişlənmişdi. 

Qonşuları ilə ərazi üstündəki münaqişələr bəzən Argentinanın uduzmasına səbəb 
olmuş, 1825–1828-ci illərdəki Braziliya ilə müharibədən sonra mübahisəli ərazidə 
Uruqvay Respublikası yaranmışdı.  

Argentina olduqca müxtəlif, rəngarəng təbiətə malikdir. Qərbdə Andın qarlı 
zirvələri uzanır, şərqdə isə nəhayətsiz pampa çöl düzənliyi mövcuddur. Şimalda tropik 
günəşin şüaları hər yeri yandırırsa, cənubda Antarktika buzları bu torpaqlara yaxınlaşır.  

Argentina Cənubi Amerika qitəsinin şərq hissəsini tutur, sərhədlərinin 3/4-ü 
qurudur və ən böyük sərhədi Çili dövləti ilədir. Ölkənin ərazisi meridian istiqamətində 
uzanır. Ərazinin uzunluğu şimaldan cənuba 3,7 min km, qərbdən şərqə isə 1,4 min km. 
olmaqla, coğrafi nöqteyi-nəzərdən onun xüsusiyyətini əks etdirir. 2,5 min km. 
uzunluğunda Atlantik okeanın sahili uzanır. Bu, ona bütün Avropa ilə iqtisadi əlaqələri 
inkişaf etdirməyə şərait yaradır.  

Ölkənin müasir sərhədlərdəki ərazisi XIX əsrin ikinci yarısında formalaşmışdır. 
İspanların işğalına qədər burada hindu tafyaları məskunlaşmışdı. Buradakı hinduları 
Meksikanın inkişaf etmiş mayyaları və atstekləri ilə, imperiya yaratmış Peru inkaları ilə 
müqayisə etmək olmazdı. Sivilizasiya nöqteyi-nəzərdən onlara uduzurdular. İspanlar 
burada qiymətli metal tapmağa ümid edirdilər, lakin arzuları puça çıxdığından, başqa 
ölkələrə keçdilər. Bura o vaxtlar qitənin ən geridə qalmış ərazilərindən biri idi. Az sayda 
olan əhalinin də məşğuliyyəti başlıca olaraq maldarlıq idi.  

1776-cu ildə ispanlar burada Rio-de-la-Plata vitse-krallığı yaratmışdılar, ona 
müasir Argentinanın, Boliviya, Paraqvay və Uruqvayın əraziləri daxil idi. XIX əsrin 
əvvəllərində onların hər biri müstəqil dövlətə çevrildilər. 1811-ci ildə Argentinadan 
ayrılan Boliviya ilə birlikdə Paraqvayın, Uruqvayın və Argentinanın iqtisadi inkişafında 
Buenos-Ayresin, İspaniya metropoliyası limanları ilə sərbəst ticarət aparmaq hüququnu 
alması mühüm rol oynadı. 
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Tezliklə Argentina Qərb yarımkürəsində avropalıların immiqrasiyasını və xarici 
investisiyaları cəzb edən ən iri rayonlardan birinə çevrildi. Tədricən Argentina Latın 
Amerikasının ən inkişaf etmiş ölkələri siyahısına daxil oldu, iri həcmdə taxıl və ət ixrac 
etməklə dünya bazarına çıxdı. I Dünya müharibəsi ölkənin dünyanın ənənəvi bazarları ilə 
xarici ticarətini müvəqqəti olaraq zəiflətdi. Dünya iqtisadi böhranı (1929–1934-cu illər) 
digər dar ixtisaslaşmış təsərrüfata malik olan ölkələr kimi Argentinaya da ağır təsir 
göstərdi. Ona görə də ölkə təsərrüfatının yenidən qurulması, iqtisadiyyatın 
diversifikasiyası həyata keçirildi.  

Argentinanın böyük ərazisi iki hissəyə – şimaldakı və şərqdəki düzənlik sahəsinə, 
qərbdə və cənubda isə hündür yayla hissəsinə bölünür. Dağlar dərin vadilərlə növbələşir 
və bunlar valyes və ya dağ arasındakı geniş dərələrdir.  

Şimalla Cənubun arasında isə geniş düzənlik olan pampa yerləşir. Alçaq pampa, 
demək olar ki, ideal düz səthə malik olan düzənlikdir.  

Argentina üç iqlimə malikdir – tropik, subtropik və mülayim zonalarda yerləşir. 
Ölkənin iqlimi, əsasən, Atlantik okeanından qalxan dəniz havası kütləsinin təsiri altında 
formalaşır. And dağlarının ətəklərində isə yağıntı çox olmaqla, onun miqdarı ildə 4700 
mm.-ə çatır. Pampada isə il ərzində 1000 mm.-lik yağıntı düşür. Nortec adlanan şimal 
küləkləri bürkü gətirir.  

Argentinada axan çayların çox hissəsi Atlantik okeanına tökülür. Parana və 
Uruqvay çayları axıb La-Plata mənsəbinə qarışır. Parana hövzəsi öz sahəsinə və 
uzunluğuna görə Cənubi Amerikanın Amazonkadan sonra ikinci çayıdır. Qayalıq 
ərazilərdən keçdikdə çay çox sayda şəlalələr əmələ gətirir. Dərədən çıxdıqda isə o, 
özünün baş qolu olan Paraqvay çayı ilə birləşir. Çayın eni 50 km-ə, Uruqvay çayı ona 
töküldüyü La-Plata estuariyasının eni isə 800 km-ə çatır, həm də burada çay çox 
dayazdır.  

Parana Argentinanın iqtisadi həyatında həm nəqliyyat arteriyası, həm də su 
təchizatı mənbəyi kimi nəhəng rol oynayır. Ümumiyyətlə, La-Plata hövzəsi Cənubi 
Amerikanın bir sıra ölkələri üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir.  

Belə iri çaylarına baxmayaraq, ölkənin bəzi rayonlarında – rütubətli pampada, 
Tukuman şəhəri yaxınlığında su ehtiyatlarının mühüm mənbəyi yeraltı sulardır. 

Ölkənin təbii mühitinin müxtəlifliyi onun torpaq növündə də özünü büruzə verir. 
Rütubətli Pampanın qara torpağa bənzəyən və çəmənlik torpaqları böyük 
məhsuldarlıqları ilə fərqlənir.  

Pampa keçya tafyasına mənsub olan hinduların dilindən tərcümədə «oduncaqlı 
bitkilərdən məhrum olmuş» mənasını verir. Rütubətli pampanın nəhayətsiz çöl məkanı nə 
vaxtlarsa çoxillik dənli bitkilərlə və müxtəlif rəngarəng otlarla örtülü idi. Onun ot örtüyü 
heyvandarlıq üçün gözəl təbii yem bazası rolunu oynayırdı. Lakin qaramalın uzun 
müddət ərzində otarılması hesabına bura alaq otları ilə korlandı və özünün ilk 
mahiyyətini nisbətən itirdi.  

Quru havalı pampada  alçaq boylu ağaclar, tikanlı kollar, qaba otlar çoxluq təşkil 
etməsi ilə o rütbətli adaşından fərqlənir.  

Pataqoniyada isə oduncaqlı bitkilər, demək olar ki, yoxdur, bura soyuq iqliminə 
görə Rusiyanın tundurasını xatırladır.  

Argentinanın faunası Latın Amerikasının digər ölkələri kimi o qədər də zəngin və 
müxtəlif növlü olmasa da, bir sıra endemik nümunələrə malikdir. Buna Pampa maralı, 
Pampa pişiyi, Magellan iti daxildir.  

Ölkənin əhalisinə gəldikdə XVI əsrin əvvəllərinə qədər Argentina ərazisində hindu 
tayfaları yaşayırdı. Onların sayı o qədər çox olmasa da, etnik tərkibi olduqca müxtəlif idi. 
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Hindu tafyaları – diagitlər və keçua nisbətən yüksək sivilizasiya səviyyəsinə malik idilər, 
onlar oturaq həyat sürürdülər. Quaranilər şimali-şərqdə yaşamaqla, əkinçiliklə məşğul 
idilər. Köçəri hindu tayfaları qonşu tayfalarla dəri və parça ticarəti aparırdılar.  

Argentinanın ispan müstəmləkəçiliyi XVI əsrdə başlamaqla yerli əhalinin kütləvi 
və qəddarcasına qırılması ilə müşayiət olundu.  

XX əsrdə Avropa immiqrasiyasının təzyiqi altında hindular ardıcıl olaraq həyat 
üçün az sərfəli olan ərazilərə sıxışdırıldılar. Birləşmiş Ştatlardakı və Kanadadakı hindu 
rezervasiyalarına bənzər ərazilərdə hindular ölməkdən qorunurdu. Ölkənin 10 əyalətində, 
onların ümumi sayının yalnız, demək olar ki, yarısında hindular yaşayır. Kənd 
zonalarında yerli assimilyasiya olunmuş hindular peonlara – muzdurlara və çobanlara 
çevrildilər. 1878-ci ildə isə Argentina hökuməti hindulara qarşı, onları yoxa çıxarmaq 
məqsədini güdən müharibə başlamışdı.  

Ən geniş yayılmış hindu dilinə keçuaların dili daxildir, bu dildə hindular və 
metislər danışırlar. 

Argentinanın ispanlar tərəfindən məskunlaşması ləng gedirdi. XVIII əsrin 
ortalarında burada 400 min adam yaşayırdı, 1810-cu ildə istiqlaliyyət qazanılması 
dövründə burada vur-tut 500 min adam var idi.  

Pampanın şərqdəki nəhayətsiz məkanlarında əhali çox seyrək idi. Kənd sakinlərini 
burada «qauço» adlandırırdılar. Cəsur atçapanlar və vəhşi çöllərin fatehləri olan bu 
adamlar on illər ərzində Argentina Pampasının simvoluna çevrilmişdilər. Onlar, əsasən, 
metislər, bəzən isə hindular idi. Sonralar ölkəyə gələn şotlandlar, irlandlar, ingilislər və 
xüsusən basklar (İspaniyanın şimalındakı Bask əyalətindən olanlar) da qauçolara 
çevrildilər. İndi Argentinada atlı çobanları və ranço sahiblərini qauço adlandırırlar.  

İspan kolonistlərinin nəsli isə kreollardır (artıq Argentinada doğulmuş ispanları 
belə adlandırırdılar), onlar gələcək Argentina millətinin rüşeymini təşkil etdilər. İndi də 
yerli tipik argentinalı kreol adlanır, kreolluq «millilik» mənasını verir.  

1857-ci ildən 1940-cı ilə qədər Argentinaya kənardan 7 milyona yaxın adam 
gəlmişdi. İmmiqrasiya ölkə əhalisinin milli tərkibinin formalaşmasına nəhəng təsir 
göstərdi və onun demoqrafik quruluşunu müəyyən etdi.  

İmmiqrantların milli tərkibi çox müxtəlif idi, əksəriyyətini italyanlar və ispanlar 
təşkil edirdi. Müxtəlif ölkələrdən köçüb gələnlər öz əmək vərdişlərini və ənənələrini 
gətirirdilər. Fransızlar və italyanlar üzümçülüklə, ingilislər qoyunçuluqla məşğul 
olurdular. Argentinada doğulmuş hər bir adam milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq 
müvafiq qanuna görə argentinalı hesab olunur.  

Avropa immiqrantlarının əksəriyyəti Buenos-Ayres limanı vasitəsilə ölkəyə daxil 
olur və oradaca, yaxud da yaxınlıqda məskunlaşırdılar. Ona görə də burada əhali nisbətən 
sıxdır. Argentina böyük ərazisi ilə müqayisədə az əhalisi olan ölkədir, burada 1 kv.km.-ə 
10 adam düşür, bu da Mərkəzi Amerika ölkələrindəkindən 10-15 dəfə azdır.  

Əksər ərazilərdə yaşayış məntəqələri daha çox xutor tipindədir. Mülkədar 
malikanələri – estansiya, torpaq kirayə götürənlərin xutorları ranço olmaqla, bir-birindən 
xeyli aralıda yerləşir.  

Argentinanın kənd əhalisi həmişə az miqdarda olmuşdu, ona görə də ölkəni 
kəndlisiz aqrar ölkə adlandırırlar. Axı heyvandarlıq nisbətən az işçi qüvvəsi tələb edir. 
Ölkə əhalisinin 80 faizi şəhərdə yaşayır. Argentinada urbanizasiyanın fərqli xüsusiyyəti 
paytaxtın hipertrofiyasıdır. Böyük Buenos-Ayresin əhalisi 12 milyon nəfərdir, şəhərin 
özündə isə 3,5 milyon sakin yaşayır. Uruqvaydan sonra Argentina paytaxt sakinlərinin 
daha yüksək nisbəti ilə fərqlənir. Ölkənin şəhərləri içərisində Buenos-Ayres xüsusi yer 
tutmaqla, dövlətin xarici və daxili əlaqələrinin fokusunu təşkil edir.  



121 
 

Beynəlxalq əmək bölgüsündə Argentinaya kənd istehsalçısı rolu ayrılmışdır. XIX 
əsrin sonundan Argentina dünya bazarına ət, taxıl, yun məhsulları göndərən ölkə kimi 
tanınır. I Dünya müharibəsinin başlanğıcında Argentina dünyada mal əti ixracına görə 
birinci yeri, taxıl, çovdar, yun ixracına görə ikinci yeri tuturdu. İxrac kənd təsərrüfatı 
məhsulu istehsalının başlıca rayonu Pampa idi, burada həm də sənaye meydana gəldi.  

Argentinada, digər Latın Amerikası ölkələrinə xas olan iqtisadi geriliyin 
xüsusiyyətləri özünü iri torpaq sahibliyində – latifundistlərdə büruzə verir.  

Burada heyvandarlıq təbii otlaqlara əsaslanır, kənd təsərrüfatı torpaqları ölkədə 
138 milyon hektardır, onların yalnız 1/5-i becərilir, qalan hissəsini isə çəmənliklər və 
otlaqlar təşkil edir. Ancaq intensiv otarılma hesabına otlaqlarda eroziya prosesi gedir.  

Heyvandarlıq ölkənin kənd təsərrüfatında mühüm rol oynayır, onun başlıca sahəsi 
iribuynuzlu mal-qaranın yetişdirilməsdir, sürünün də əsasını ətlik istiqamət təşkil edir. 
1980-ci ildə ölkədə 60 milyon iribuynuzlu mal-qara var idi və bu göstəriciyə görə 
Argentina dünyada birinci yerlərdən birini tutur.  

Qoyunçuluq Argentina heyvandarlığının ikinci iri sahəsidir, burada 33 milyon 
qoyun vardır (1980-ci il). Buna görə yalnız Avstraliya və Yeni Zelandiyadan geri qalır. 
Əsas qoyunçuluq təsərrüfatları Pampada və Pataqoniyadadır.  

Əhali tərəfindən içilən çay xammalının istehsalı məqsədi ilə adi çay və onun 
xüsusi növü olan, yerba mate adlanan paraqvay çayı becərilir. Üzüm istehsalına görə də 
ölkə dünya miqyasında fərqlənir.  

Buenos-Ayres sakinlərində- portenyosda özünəməxsusluq, argentinalıların öz 
rəyinə görə yoxdur. Argentinada ispanların ləqəbi qalyeçodur, onlar ruso adlanan 
yəhudilərə, ruso isə tano adlanan italyanlara gülür, tano isə qalyeçonu ələ salır. 

Argentinalılar aseda – zəif qaydada qızardılan ətin vurğunudurlar. Aseda da mate 
kimi, ölkədə geniş yayılmışdır və onu şəhərlilər qauçolardan götürmüşlər. Mate çayının 
kütləvi xarakter daşımasına gəldikdə, burada fransız yazıçısı Raymon Kenonun istehzalı 
ifadəsi yada düşür: «Mate için və siz argentinalıya çevriləcəksiniz».  

Quarani hinduları mate içməyi ritual mərasimə çevirmişdilər, qauçolar da mateni 
layiqincə qiymətləndirib, ona tədricən öyrəndilər. Bu acı təhər, dadına görə ağız 
büzüşdürən içki adama sərinləşdirici və ruhlandırıcı təsir göstərir. 

Musiqidə isə argentinalılar tanqoya xüsusi həvəs göstərir, onu musiqinin az qala 
yüksək forması hesab edirlər. Braziliyanın məşhur rəqslərindən fərqli olaraq, rəqs növü 
kimi ğlkədə geniş yayılmış tanqoya Argentina öz adını vermişdir.  

İspan işğalının ilk illərindən kənd əhalisi arasında hindu yun örtüyü – ponço 
universal istifadə olunan paltar növü olmaqla geniş yayılmışdır. Ponço Argentina 
kovboylarının – qauçoların ənənəvi geyimidir. Yatanda isə onlar üçün yorğan rolunu 
oynayır, yarığından başa geyinilməklə, bədənin həm qabaq, həm də arxa hissəsini örtür. 

Argentinanın milli ispan dili ispaniyalıların öz dilindən xeyli dərəcədə fərqlənir. 
Ölkədə bu milli ispan dilinin formalaşması, ümumən milli mədəniyyətdə olduğu kimi, 
qauçoların xidmətidir. Onların həyatının təsviri qauço ədəbiyyatı adlanan ədəbi cərəyanın 
əsas mövzusuna çevrildi. Qauço dili leksikasının və nitq ifadələrinin xeyli hissəsi 
Argentina əhalisinin fəal lüğət fonduna daxil oldu.  

Argentina milli ədəbiyyatının banilərindən biri olan şair Esteban Eçeverria öz 
«Əsir qız» poemasında ilk dəfə pampa səhnəsini yaradır. 

Lakin qauçoların həyat tərzi, təbiətlərindən və yaşayış mühitindən irəli gələn 
dəlisovluğu həm də onlara qarşı aludəçilikdən uzaq olan, qəbul etməmək və hətta kin 
ifadə edən ədəbi əsərlər də meydana gəlmişdir. Qauçoların fərasətini, igidliyini, 
dözümlülüyünü və təbii istedadlarını tərənnüm edən çox sayda əsərlərlə yanaşı, onların 
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həyata baxışlarını kəskin tənqid edən, hətta ifşa xarakteri daşıyan kitablar müqayisədə 
çox azdır və indi də bu meylə milliliyə qarşı hücum əlaməti kimi baxanlar az deyildir. 
Qauço əleyhinə yazanlar Avropa təsirinin gücləndirilməsini təbliğ edənlər olmaqla, onlar 
qauçoya qarşı kin ifadə etməklə, Argentinanın düzənliklərinin cəngavər sakinlərinə, 
ölkənin və xalqın tarixinə qarşı çıxmış olurdular. Bu isə Argentina mədəniyyətinin taleyi 
üçün heç də az əhəmiyyətli məsələ deyildir.  

Lakin digər mədəniyyət sahələri qauçolara xoş münasibətə heç vaxt xor 
baxmamışdır. Ölkədə ilk səssiz bədii filmlər qauçolar həyatının ekzotikasına və 
Pampanın vəhşi təbiətinə həsr olunmuşdu. Onların çoxunun adında qauço ismi vardır. 
Mühüm səsli bədii filmlər də qauçolara həsr olunmuşdur: «Qauçoların müharibəsi», 
«Vəhşi Pampa», «Uzun divar arxasında» və s. 

Pampa rayonu Argentinanın şərqdəki sahil hissəsində yerləşir və Atlantik okeanına 
geniş çıxışa malikdir. Pampa iqtisadi rayonunun böyük hissəsi fiziki-coğrafi cəhətdən 
Rütubətli Pampaya məxsusdur. Pampanın inkişaf tarixi Argentinanın dünya təsərrüfat 
sisteminə cəlb edilməsi ilə sıx bağlıdır. 

Pampanın bütün iqtisadi həyatı Argentinanın başlıca limanı, sənaye mərkəzi və 
nəqliyyat şəbəkəsi olan Buenos-Ayreslə bağlıdır. İsveç yazıçısı A.Lundkvist özünün 
«Vulkan qitəsi» kitabında onu qüdrətli hörümçək adlandırır, bu həşərat ölkəni sarıyan 
hörümçək torunun kənarında oturmuşdur.  

Buenos-Ayres iki dəfə həyata gəlmişdir. Birinci dəfə 1535-ci ildə yaradılmış, lakin 
sonralar onu ispanlar yandırmışdılar. İkinci dəfə 1580-ci ildə onun yenidən əsası 
qoyulmuşdur.  

Buenos-Ayres (ispanca mənası «xoş hava» deməkdir) çoxmillətli və çox sifətə 
malik olan şəhərdir. Bu paytaxt Pampanın hesabına böyüdüyü kimi, Pampa da öz 
inkişafına görə Buenos-Ayresə borcludur. Buenos-Ayresin nəcib xüsusiyyətlərindən biri 
dünyanın ən gözəl şəhərləri siyahısına daxil olmasıdır, onu bəzən amerikan Parisi 
adlandırırlar. Şəhərin arxitektura sifətində gur barokko və klassitsizm elementləri birləşir, 
Paris kimi düzxətli planlaşmaya malikdir. İkinci böyük şəhər olan La-Plata paytaxt 
əyalətinin inzibati mərkəzidir, axı Nyu-York ştatının da mərkəzi Olbanidir və ya İllinoys 
ştatının paytaxtı Çikaqo deyil, Sprinqfild şəhəridir.  

La-Plata Pampa kənd təsərrüfatı məhsullarının xarici ölkələrə daşınmasına xidmət 
edən iri dəniz limanıdır. Santa-Fe şəhəri də Parana və Rio-Salado çaylarının birləşdiyi 
yerdəki limandır. Cənubdakı Pataqoniya ən gur turizm rayonlarından biridir. Bu diyarı da 
Avropaya bənzətməklə Argentinanın İsveçrəsi adlandırırlar.  

 
 

 
 
 
Qauço lideri Fakundo 

 
Argentina milli istiqlaliyyət qazandıqdan sonra ölkədə siyasi fırtınalar baş alıb 

gedirdi, bu fırtınaların öz təşkilatçıları və icraçıları var idi. Ümumiyyətlə, Argentinada 
siyasi həyat daim qeyri-adi olması ilə seçilirdi. Hakimiyyəti bu vaxt regionlarda və 
paytaxtda adətən iyrənc tipli, qana susayan və çox qan axıtması ilə öyünən liderlər qəsb 
edirdi. Ölkə bir ağır vəziyyətdən xilas olmağa macal tapmamış, ondan da ağır və əzablı 
olan həyatı yaşamalı olurdu. Xalq zülmkar hakimiyyət sahiblərindən çox əziyyət çəkirdi. 
İnqilabdan az müddət keçdikdən sonra, sonralar «bəd qauço» simvolu kimi tanınan 
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Fakundo La-Rioxa əyalətində hakimiyyəti ələ keçirdi və insana zidd, qanla başa gələn 
hadisələr seriyası, müasir “sabun operaları” kimi qurtarmaq bilmirdi.  

Yazıda Fakundo və ondan sonra bütünlüklə ölkə hakimiyyətinə sahib olan Rosas 
haqqında geniş söhbət gedəcəyinə, Argentina tarixində mənfi, qara boyalarda özlərinə yer 
tapmış bu adamlar haqqında geniş danışmağa ehtiyac vardır.  

Kiroqa Xuan Fakundo (1788–1855-ci illər) La-Rioxa əyalətinin kaudilyosu 
(qubernatoru) olmaqla iri torpaq sahiblərinin və maldarların ailəsində dünyaya gəlmişdi, 
İspaniya müstəmləkəçiliyindən azad olmaq uğrunda müharibədə iştirak etmişdi. 1820-ci 
ildən öz əyalətinin hərbi könüllülərinə başçılıq etmiş, iki il sonra digər əyalətlərin ailə 
klanları ilə mübarizə üçün istifadə etdiyi kəndlilər- qauçolar arasında populyarlıq 
qazanmağa başlamışdı. 1826-cı ildə ümummilli mərkəzləşmiş və vahid Konqressin 
Argentina Respublikasını elan etməsi barədəki qərarını dəstəkləmişdi. Lakin sonra 
Argentinanın digər kaudilyolarından təşkil olunan müxalifət cəbhəsinə keçdi. Unitarilərin 
iqtisadi siyasətinin, keçirilən kilsə islahatının əleyhdarı olmaqla hökumət qoşunlarına 
qarşı çıxır və onları bir neçə dəfə məğlub etmişdi. 1826-cı ildə mərkəzi əyalətlərdə 
qazanılan qələbələr oradakı irticanın birləşməsinə gətirib çıxardı. General X. M. Pas 
Tablado yaxınlığında onu darmadağın etdikdən sonra, Buenos-Ayresdə yaşamaqla 
hakimiyyətə doğru irəliləyən Xuan Manuel Rosasın ciddi rəqibinə çevrildi. 1831-ci ildə 
unitarilərin qoşunları üzərində Tukuman əyalətində həlledici qələbə qazanır və milli 
miqyasdakı siyasi fiqur kimi görünür. Rosasın təşkil etdiyi qəsdin qurbanı olmaqla, 1835-
ci ildə Barranko-Yakoda öldürüldü. Qauçolar arasında nəhəng populyarlığa malik idi, 
ona xeyli xalq mahnıları həsr edilmişdir.  

Xuan Manuel de Rosas (1793–1877-ci illər) 1835–1852-ci illərdə Argentinanın 
diktatoru olmuşdu. Varlı maldarlar və torpaq sahibləri ailəsində doğulmuşdu, ona 300 
min hektardan artıq torpaq sahəsi mənsub idi, illik gəliri isə Buenos-Ayresin və bir sıra 
digər əyalətlərin birlikdə götürülmüş gəlirinə bərabər idi. Siyasi səhnədə əvvəlcə 
unitarilərin müdafiəsi ilə çıxış edirdi, lakin tezliklə federalizm şüarını qəbul etdi. 1829-cu 
ildə unitarilərin ordusunu tarmar edib, müstəsna səlahiyyətlərə sahib olmaqla Buenos-
Ayres əyalətinin qubernatoru olur. O, bir sıra əyalət kaudilyolarının ittifaqına başçılıq 
edir. 1833–1834-cü illərdə yerli hindu əhalisini qurmaq məqsədini güdən «Səhra 
Kompaniyası»na rəhbərlik edir. 1835-ci ildə yenidən Buenos-Ayres əyalətinin 
qubernatoru seçilir və özünü Qanunların Şərəfli Bərpaçısı elan etməklə faktiki olaraq 
diktatora çevrilir. Bərpa Xalq terrorist cəmiyyətinin – Masarkanın yaradılması ilə onun 
edamlarla, ziyalıları ölkədən qovmaqla əlamətdar olan siyasi fəaliyyətinin ən iyrənc 
dövrü başlanır. Öz təmənnalı siyasi məqsədlərini şəxsi hakimiyyəti altında həyata 
keçirməklə və Buenos-Ayresdə hegemonluğunu qurmaqla, bu vaxt federalizm şüarından 
istifadə etdi. Beynəlxalq səhnədə «amerikanizm» şüarı altında İspan Amerikasının 
suverenliyi uğrunda çalışırdı, onun «amerikanizm» ideyası isə müstəmləkə-feodal 
ənənələrinin təbliğinə və bərpa edilməsinə əsaslanırdı. 1852-ci ildə onun ordusu 
darmadağın edildikdən sonra İngiltərəyə qaçmışdı.  

Fakundo heç də birmənalı şəxsiyyət deyildi. Ona sitayiş edənlər də, nifrət edənlər 
də az deyildir. Pərəstiş qəhrəmanı kimi ona xalqın məhəbbət bəslədiyi, nifrət obyekti 
kimi isə onun cinayətkar əməlləri, şəxsi mühakiməsi zəminində adamları cəzalandırması, 
qətlə yetirməsi vurğulanır. Birincilər üçün Fakundo ölməmişdir, o, xalq adətlərində 
yaşayır. İkincilərə görə isə o yalnız instinktdir, ittiham hədəfidir. Onda iyrənc hərəkət, 
məqsəd sistem şəklini aldı. Barbar, kəndli təbiəti bunun nəticəsində bir qaydaya, adi 
siyasətə çevrildi, dünya qarşısında bütöv kimi meydana çıxdı. Bu, bir adamda təcəssüm 
olunurdu. O, hadisələrə, adamlara, təbii qaydada hökmranlıq etməyə çalışan dahi 
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təsəvvürü yaradırdı. Onun öz varisi Rosasın qeyd etdiyi kimi, o, əyalət adamı olmaqla, 
mərd və cəsarətli barbar idi. Makiavelliyə məxsus olan hiyləgərliklə, o, despotizm 
binasını ucaltmışdı, hansısa rəqibi olmayan bir tirana çevrilmişdi. Onun haqqında 
deyirdilər ki, o, adsız yeraltı vulkandır, heç də uzun müddət püskürməkdə davam 
etməyəcəkdir, bir gün hökmən sönəcəkdir. 

Axı lap qədimdən ictimai hadisələrə, onlara başçılıq edənlərə münasibət heç də 
birmənalı olmamışdır. Fəallığı ilə seçilənlərə əhalinin bir hissəsi hörmət bəslədiyi halda, 
digər hissəsi nifrət edir. Qauçolara, onların ən eybəcər nümayəndəsi Fakundoya da belə 
bir-birinə zidd olan münasibət bəslənirdi. Belə ambivalent baxışa təəccüblənməyə ehtiyac 
da yoxdur. Məgər Qədim Romada respublikaya qəsd hazırlayan Katilinanın tərəfdarları 
yox idimi? Yaxud Roma aristokratları qul üsyanının başçısı Spartaka nifrət 
bəsləmirdilərmi?  

Tarixdə ağır qətllərin, soyğunçuluğun simvoluna çevrilən dəniz quldurları qorxulu 
təhlükə nümunələrinə çevrilmişdi. İngiltərə kralı I Corcun hökmdarlığı dövründə (1614–
1627-ci illər) dəniz quldurlarına qarşı mübarizə gücləndikdə, bunu yuxarı təbəqə 
alqışlayırdı, çünki onları Avropa ilə Vest- İndiya arasında olan dəniz yolunun üstündəki 
dəhşətli cinayətkarlar hesab edirdi. Xalqın gözündə isə onlar qəhrəmanlıq rəmzi idilər. 
Qauçolara da belə ikili münasibətin mövcudluğu sual doğurmamalıdır.  

Fakundo boş yerdə meydana gəlməmişdir. Bu ölkədə güclü təsirə malik olan ispan 
ənənələri, qəzəbli pleybey xüsusiyyətləri milli şüurun formalaşmasına səbəb oldu. Bir 
tərəfdən hinduların barbarlığı, digər tərəfdən Avropa sivilizasiyası, 1810-cu il inqilabının 
hərəkətə gətirdiyi demokratiya və bərabərlik. Bu tanış olmayan dünyada insan ruhunun 
son nailiyyətləri ilə vəhşiliyin irsi arasında ölüm-dirim mübarizəsi gedirdi.  

Axı İspaniya özü də gah biganə, gah da dini fanatik olurdu, gah konstitusiyalı 
dövlətə çevrilir, gah da despotizm pozğunluğunda batırdı. 

Argentinanın taleyinə çox sayda əzablar və işgəncələr düşdü. İyirmi il davam edən 
sarsıntılar və həyatı düzəltmək sahəsindəki müxtəlif cəhdlərdən sonra öz bətnindən 
qusmaq yolu ilə ruhunun dərinliyindən, nəhayət, Fakundonun varisi kimi Rosas şəxsində 
bir eybəcərlik peyda oldu.  

Rosas hər şeydən əvvəl qaydadan kənara çıxmaqdır, istisnalıqdır, nadir dəhşətli 
hadisədir. Bu həm də sosial bəla, bütöv xalqın varlıq formuludur. Əgər o, qan tökməklə 
öz istədiyinə nail olurdusa, ona qarşı mübarizə aparılması da labüd idi. Bu mübarizə nə 
qədər ağır olsa da, nəticə etibarilə heç də mənasız olmadı. Əgər şər qalib gəlmişdirsə, 
döyüş meydanını sakitcə tərk etmək tabe olmağa, xəyanətə bərabər sayıla bilərdi. Axı 
ideya heç vaxt döyüş meydanındakı cəsədlər kimi həyatla vidalaşmır. Rosas özünün 
iyrənc hərəkətlərini dayandırmırdısa, argentinalılar Latın Amerikasının ən bərəkətli 
yerlərindən birinin barbarlar tərəfindən necə viran qoyulmasına sakit seyrçi kimi baxa 
bilməzdilər.  

Tale kor hesab edilsə də, bir gün gəlir ki, tirana əlvida, daha doğrusu, «rədd ol, 
get!» deyilir. Axı heç bir xalq hətta ağır çətinliklərə görə də öz arzuladığı gələcəyindən 
imtina etmir. Proqres nəhayət etibarilə hər şeyə üstün gəlir. Ancaq səmimi olaraq azıb, 
şəri xeyir kimi qəbul edənlər öz mövqelərini tərk etmirlər. Pozulmuş adamlar isə bir 
qayda olaraq özlərinə hesabat vermədən şərə xidmət edirlər, axı onlar səfeh meyllərə, 
pozğunluğu qəbul etmək təsirlərinə tabe olurlar. Başqa xalqlarda da belə eybəcərlik 
olmuşdur, lakin heç vaxt şər qəti qələbə çala bilməmişdir. 
 
Cənubi amerikalıların öz milli qəhrəmanı Simon Bolivar qitənin azadlığı və oradakı 
xalqların birliyi uğrunda qəhrəmancasına mübarizə aparmış, xalq ona «xilaskar» adını 
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vermişdi. Bolivar özünə bərabər olan hansısa bir lideri tanımır və bütün Venesuela onun 
nəhəng fiquru üçün yalnız postament rolunu oynaya bilərdi. Bolivar həm də azadlığa can 
atan Cənubi Amerika xalqları üçün dəqiq faktlar əsasında yaradılan bir əfsanə idi. Bu 
əfsanə, qəhrəmanın doğma dilinə tərcümə edildikdə, onun təsir qüvvəsi və böyüklüyü 
daha da artırdı. Bolivarı hətta düşmənləri də avantürist adlandıra bilməzdi. Çünki onun 
məqsədində heç bir şəxsi təmənna güdülmürdü. Bu xüsusiyyətlərində bir əsr yarıma 
qədər ondan cavan olan və Bolivar ideyalarından ilhamlanan məşhur Kuba inqilabçısı, 
mənşəcə argentinalı olan Ernesto çe Gevara da öz sələfinə çox bənzəyirdi.  

Bolivar həyatdan vaxtsız getdi (Çe Gevara da eyni taleyi yaşadı). Lakin onun ömrü 
və mübarizəsi insanlara ibrət dərsi olmaqla, həyatın mənasının həyatın özündən qiymətli 
olduğunu göstərdi. Onun mübarizəsinin iki başlıca məqsədindən biri bütünlüklə həyata 
keçdi. Latın Amerikası ölkələri ispan ağalığından azad olub, öz müstəqil dövlətlərini 
yaratdılar. Lakin onun qitə xalqlarını birləşdirmək uğrundakı mübarizəsi ilkin vaxtlarda, 
az da olsa, bəhrə versə də, sonradan bu hədəf puça çevrildi, ideya müəllifinin arzusu 
həyata keçmədi. 

 
 
 
Argentinanın bəlalı cəhətləri 

 
Argentina Respublikasının əzab çəkdiyi bəla onun ərazisinin olduqca iri 

ölçüsüdür. Bu ərazini hər tərəfdən səhra torpaqları əhatə edir, onun dərinliklərinə soxulur. 
Tənhalıq, sakitlik. bir insan evinin də olmaması – XIX əsrin birinci yarısı Argentinasının 
darıxdırıcı mənzərəsi idi, əslində, bu həm də əyalətlər arasındakı təbii sərhədlər idi. Hər 
şeydə hüdudsuzluq – nəhayətsiz düzənlik, sonu görünməyən meşələr, sahili görünməyən 
çaylar, daim aydın olmayan üfüq bu ölkənin fiziki xüsusiyyətləri siyahısına daxil idi.  

Yaşayış şəraiti və tərzi də primitiv idi. Çöldə gecələyənlər tonqalda azacıq 
qızardılmış qurudulmuş əti yeyirdi, bu, onların adi qidası hesab olunurdu. Bu gün 
dünyada aseda kimi tanınan ət xörəyi beləcə meydana gəlmişdi. Pampanın sakinləri həm 
də daim qorxuda yaşayırdılar, bu qorxu mənbəyi ya insanlar, ya da vəhşi heyvan ola 
bilərdi. Öz təhlükəsizliyinə daim adət olunmuş inamsızlıq bu sakinlərin həyatına öz 
damğasını vurmuşdu. Pampa sakini laqeydliklə ölümü qarşılayırdı. Sağ qalanlar, 
ölümdən xilas olmaq qismətini yaşayanlar isə dərin və uzunmüddətli ağır təfərrüatın 
xatirəsindən azad ola bilmirdilər.  

Pampa sakini olan qauço maldardır, muzdurdur, kiçik torpaq sahibidir. Etnik 
xüsusiyyətə gəldikdə, əsasən, ispan-hindu mənşəyindən olan qarışıq qrupdan ibarətdir. 
Onlar əməkdə, məişətdə və paltarda hinduların çox saydakı adətlərindən istifadə 
edirdilər.  Təbiətin insana bəxş etdiyi ən böyük hədiyyəsindən də qauçonun zəhləsi gedir. 
Bu hədiyyə, qəribə görünsə də, ölkənin malik olduğu çaylar idi, qauço onlarda yalnız 
hərəkəti davam etdirməyə imkan verməyən maneəni görürdü. Çaylar isə lap qədim 
dövrlərdən ərazilər arasında əlaqə yaradan ən əlverişli vasitə idi. Axı tarixin atası Heredot 
Misiri Nilin hədiyyəsi adlandırmışdı. Şimali Amerikanın inkişafına çay gəmiçiliyi şərait 
yaratmışdı. Avropada isə çaylar ən vacib nəqliyyat arteriyası hesab olunurdu.  

Bəzi argentinalı ziyalılara görə, Buenos-Ayres. vaxtilə ona düzgün fikir verilsəydi, 
amerikan Babilinə çevrilə bilərdi, lakin ona Pampa ruhu öz təsirini göstərməmiş qalmadı. 
Əyalətlər, elə bil ki, Buenos-Ayresdən qisas aldılar, Rosasın şəxsində ona, özlərində bol 
olan xüsusiyyəti- barbarlıq «töhfəsini» verdilər. Ölkə sivilizasiyaya və azadlığa can atdığı 
halda, əvəzində ona barbarlıq və quldarlıq kimi bir eybəcərlik əsasında birlik verdilər.  
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Yaxşı məlumdur ki, dağlar və digər oxşar təbii hədlər ölkənin ərazisini bölməklə 
xalqların ayrılmasına və izolyasiya nəticəsində geri qalmış adətlərin saxlanmasına, 
toxunulmazlığına səbəb olur. Filosofların bir çoxu nəzərdə tuturdu ki, düzənliklər 
despotizmin meydana gəlməsinə və böyüməsinə şərait yaradır. Bu vaxt dağlıq ərazilər isə 
azadlığın etibarlı dayağına çevrilir və ona qəsd edilməsindən qorunan bir sığınacaq 
xidməti rolunu oynayır.  

Pampadakı araba karvanının başçısı böyük hakimiyyətə malik olur. Kimsə tabe 
olmadıqda, başçı qırmancla onun üstünə atılır, bıçaq zərbəsi qorxusu ilə öz nüfuzunu 
bərpa edir. Həlak olanların qohumlarının şikayət etməsi də əbəsdir, çünki belə davranış 
qanuni hesab olunur.  

Bu xüsusiyyətlər ucbatından argentinalılar arasında labüd gücün ağalığı, güclünün 
üstünlüyü, hökmdarlıq edənin nəhayətsiz və nəzarətsiz hakimiyyəti qurulurdu. Buna görə 
də kim hökmrandırsa, istənilən adamı məhkəməsiz və mühakiməsiz cəzalandırmaq 
imkanına malik idi.  

Bu ölkədə məskunlaşmış xalq iki müxtəlif irqdən – ispanlardan və hindulardan 
əmələ gəlmişdir, onlar birləşdikdə isə çətin müəyyən olunan qarışıq əmələ gətirirdi.  

Yerli amerikan irqi olan hindular bekarçılıqda yaşadığından, digər şəraitdə 
yaşamağa məcbur olduqda, ağır və uzunmüddətli fiziki əməyə özünün qabiliyyətsiz 
olduğunu, yaramadığını göstərirdi. Məhz belə vəziyyət amerikanlarda nisbətən əlverişli 
işçi qüvvəsi kimi zənciləri öz ölkələrinə gətirmək ideyasını yaratmışdı və bu da quldarlıq 
kimi hamıya məlum olan bədnam nəticələrə gətirib çıxardı.  

Buenos-Ayres əyalətinin cənubundakı alman və şotland kompaniyaları, daxildəki 
rayonların kəndləri ilə müqayisə edildikdə, argentinalıda, yəqin ki, utanclıq hissləri 
meydana gətirə bilərdi. Birincilərdə evlər ağardılmışdı, həyətlər göstərilən qulluqdan 
xəbər verirdi, orada çiçəklər və kollar əkilmişdi. Evlərdəki mebel sadə, mis və qalaydan 
olan qablar parıldayır, çarpayılar gözəl örtüklərlə örtülmüşdü. Sakinlərin özləri də hər an 
nə iləsə məşğuldurlar. Argentinalıların kəndləri isə yalnız pis təəssürat yarada bilərdi. 
Çirkli, cır-cındır geyinmiş uşaqlar itlərlə bir yerdə yatırdılar, kişilər tam məşğuliyyətsiz 
olmaqla, döşəmədə uzanırdılar. Hər yerdə çirk və yoxsulluq gözə dəyirdi. Kasıb ranço 
onların evi idi və bütün bunlarda barbarlığın və baxımsızlığın izləri görünürdü.  

Böyük şotland yazıçısı Valter Skott Argentinadakı çoban kəndlərinin 
kasıblığından dəhşətə gəlib yazırdı: «Nəhayətsiz Buenos-Ayres düzənliyi yalnız vəhşi 
xristianlarla məskunlaşmışdır, onlar «qauço» adını daşıyırlar. Onlar üçün mebel rolunu at 
kəllələri oynayır, qidaları – bişməmiş ət və bir də sudur, sevimli vaxt keçirmələri isə – 
qızğın cıdırlarda atları çapmaqdır. Onlar ,bədbəxtlikdən, öz müstəqilliklərinə, 
sərbəstliklərinə, bizim pambıqdan və muslindən daha çox üstünlük verirlər».  

Buenos-Ayres əyalətində milyonlarla baş qaramal var idi, burada onun sakinləri 
sivilizasiyalı dünyada mövcud olan çox saydakı ən müxtəlif peşələrlə tanış idilər. 

Qaramal əyalətinin paytaxtı bəzən oradakı yeganə şəhər idi ki, burada əkilməmiş 
torpaqlar birbaşa küçələrə qovuşurdu. Belə şəhərlərin ətrafında səhra düzənliyi uzanırdı.  

Bəzi əyalətlərdə isə becərilməyən torpaq gözə dəymirdi, çünki onların sakinləri, 
başlıca olaraq, əkinçilik məhsulları hesabına dolanırdılar. Otlaqları bol olan bütün digər 
rayonlarda isə maldarlıq təkcə əhalinin məşğuliyyəti olmayıb, həm də onların mövcudluq 
üsulu idi.  

Argentina düzənliklərində köçəri tayfalar yoxdur, maldar bilavasitə ona məxsus 
olan torpaqda yaşayır, zəruri olan məhdudiyyətlər təbii tənbəlliyə haqq qazandırır, 
əyləncədə olan kasad tələblər barbarlığın bütün nümayişlərinə səbəb olur. Cəmiyyət 
bütünlüklə yoxa çıxır, yalnız uzaqlaşmış, ayrılıqda yaşayan feodal ailə qalır, vahid 
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cəmiyyət olmadığından idarəetmənin istənilən müsbət növünün həyata keçirilməsi 
mümkün deyildir.  

Kəndlərdə qadınlar evə baxır, yemək bişirir, qoyun qırxır, inək sağır, pendir 
qayırır, qaba parçalar toxuyurdular, onlardan paltar tikirdilər. Uşaqlar öz əyləncələri üçün 
lasso (kəmənd) atmaq sənətini öyrənir, yorulmaq bilmədən buzovları və keçiləri 
qovurdular. At çapmağı öyrəndikdən sonra – buna isə lap yeriməyə başlayandan 
yiyələnirdilər – daim bir veyilliklə məşğul olurdular. Onlar bəzi ev işlərinə köməklik 
göstərirdilər. Çox erkən gəncliklərindən onlara müstəqillik və bekarçılıq öyrədilirdi. 
Təhlükənin öhdəsindən gəlmək adəti, daim özünün təbiətdən güclü olduğunu sübut etmək 
istəyi, onu kimisə döyüşə çağırıb, bu döyüşdə qalib gəlmək bacarığı fərdin mühüm 
əhəmiyyəti olmaqla, bu üstünlüyə malik olmaq hissi insanı təəccüblü qaydada inkişaf 
etdirirdi. Argentinalı hansı sinfə aid olmasından asılı olmayaraq, özlüyündə milləti 
barədə yüksək təsəvvürə malik olur. Özünə inanmayan xalqların isə böyük işlər görməyə, 
özünü beynəlxalq aləmdə sübut etməyə gücü çatmır.  

Bu adamlar uşaqlıqdan qaramalı kəsməyə adət etmişlər və bu zəruri olmaqla 
təkrarlanan iş onları qanın görünüşünə öyrətməklə, qan axıdılmasını onların gözündə adi 
bir hadisəyə çevirir.  

Beləliklə, kənd həyatı qauçoda fiziki qabiliyyətləri inkişaf etdirdiyi halda, onun 
mənəviyyatı isə yalnız maneələri keçmək, təbiətlə mübarizə aparmaq adətinə əsaslanır. 
Heç bir təhsilə malik olmadan və buna elə bir ehtiyac da duymadan o, öz kasıblığına və 
çox saydakı məhdudiyyətlərinə baxmayaraq, özünü xoşbəxt hesab edir. Qauço, əslində, 
həyatı təmin etmək naminə işləmir, qidanı və paltarı öz evində o, hazır alır. Əgər 
qaramala malikdirsə, onların hər ikisini bu heyvanlar verir. Qaramala qulluq etmək isə 
yalnız at üstündə pampaya qısa müddətdə getmək, onu otlamağa ötürmək və öz 
əylənməsi xatirinə gəzməkdir.  

Qauço atın belində oturub, mal-qaranın damğalanması tamaşasından həzz alır, bu 
səhnə ona istənilən teatrı əvəz edir. Əgər tamaşaçıların ümumi sevinci qauçonu 
ilhamlandırırdısa, o, tələsmədən atdan düşür, yanından qaçıb keçən öküzə ildırım surəti 
ilə lasso atıb, onu kəməndə salır.  

Təbii şəraitlər, heç şübhəsiz, xalqlarda adətləri və vərdişləri yaradır. Yəqin ki, 
irqindən, məişətindən, ölkələrinin coğrafi vəziyyətindən asılı olmayaraq, bütün geridə 
qalmış xalqlarda ox və nizəyə rast gəlinir. Eyni təbii şəraitlər eyni cür olan vərdişləri, 
üsulları və vasitələri yaradır.  

Latın Amerikasının çoban adətlərində bədəvi ərəblərin, digər nomad tayfaların 
xüsusiyyətlərinə müəyyən oxşarlıq vardır, və bu, onların paltarında, sərt sifətlərində və 
pampa sahiblərinin qonaqpərvərliyində özünü büruzə verir. Bədəvi ərəb gecə vaxtı 
tanımadığı yolçu, hətta sayından asılı olmayaraq, onun alaçığına yanaşdıqda ona hökmən 
qida, sığınacaq və od verir. Pampa sakinləri də tanımadığı adamlara cöstərdikləri 
qonaqpərvərlikdə bədəvilərdən və köçəri türklərdən ceri qalmırlar.  

Ölkənin təbii şəraitləri və onların formalaşdırdığı təkrar olunmayan adətlər 
poeziya mənbəyi rolunu oynayır. Axı gecələr ayı, ulduzları müşahidə etmək də insanı 
reallıqdan ayırmaqla, onu sehrli aləmi dərk etməyə cəlb edir. Pampa sakinini belə kasad 
mühit əhatə edir, onun daim yanında olan sirdaşı isə tənhalıq, təhlükə, vəhşi yırtıcılar və 
ölümdür. Belə guşənişinliyin özü də onu poeziyaya cəlb edir. Bu cür nəhayətsiz səhnədə 
hərəkət edən insan qorxu anını hiss etsə də, ona, bu məchul fantastik görünüşlər xəyal 
kimi görünür, gecələrin ağır təəssüratı ona gündüzlər də rahatlıq vermir. Bu izahlardan 
görünür ki, Argentina xalqı öz xarakterinə görə poeziyaya meyllidir.  
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Adamların çöldə daha çox ölümünə səbəb olan ildırım barədə soruşduqda, o, bu 
atmosfer hadisəsinin mahiyyətinə bələd olmadığı halda, öz fərziyyəsi ilə reallıqla 
anladıqlarını qarışdırıb, bu sorğuya cavab kimi fantastik dünyaya bənzər bir mənzərə açır.  

Çöllərdə əks-səda kimi yayılan xalq poeziyası, sadəlövh, qəribə qauço poeziyası 
bu ölkədə mövcud idi və o, şəhər poeziyasından ciddi surətdə fərqlənirdi. Həm də onlar 
obrazlı danışmağı, metaforik ifadələri sevir, nəyisə söylədikdə, söhbətdə bu naxışlarsız 
keçinmirdilər. Argentinalılar həm də musiqi sevəndirlər, elə bil ki, musiqi onlara qanla, 
genlərlə irs kimi ötürülür. Yay gecələri dükan qapılarının yanında susmaq bilməyən 
gitara səsi eşidilirdi, adamların şirin yuxusunu serenadalar və səyyar dolaşan 
musiqiçilərin mahnıları pozurdu. Qauço özü şeir qoşur, onu musiqiyə, melodiyaya salır 
və özü də ilhamla müəllifi olduğu bu mahnını oxuyurdu. Ədalət naminə qeyd etmək 
lazımdır ki, bu incəsənət növü klassik musiqidən nə qədər uzaq olsa da, xalq tərəfindən 
hörmətlə qarşılanır və sevilirdi.  

 
 
 

Qeyri-adi qabiliyyət sahibi olan qauçolar 
 
 
Qauçolar xüsusi qabiliyyətlərə sahib olmağa görə bir-birindən fərqlənir və qeyri-

adi bacarığa malik olanlar məşhurlaşır və çox vaxt region sahibləri də onlara müraciət 
etməli olurlar. Qauçolar arasında Rastreador və ya izçi xüsusilə böyük nüfuz sahibidir, bu 
qeyri-adi adam fövqəladə vəziyyətlərdə yerli Şerlok Holms rolunu Konan Doylun 
qəhrəmanından daha yaxşı oynayır.  

Daxili əyalətlərdəki qauçoların hamısı izi oxumağı bacarır, bu, onların təkzib 
olunmaz vərdişidir. Hər cür istiqamətlərdəki yolların və cığırların kəsişdiyi geniş 
düzənliklərdə bu adamlardan, sayı minlərlə olan izlərin arasında lazım olanını tapmaq, 
həm də heyvanların necə hərəkət etdiyini öyrənməyi bacarmaq tələb olunur. Qauço 
bunun öhdəsindən nəticəyə görə asanlıqla gələ bilir. Qauço torpağa adi bir nəzər salır və 
deyir ki, buradan ala-bula rəngi olan olduqca yaxşı bir dişi qatır keçmişdir. Həm də o, 
sahibinin mindiyi yorğa qaçan atın ötən axşam buradan keçdiyini bildirir. Həmin adam öz 
mal-qara sürüsü ilə Buenos-Ayresdən evinə qayıdırmış. Qauço nişan verdiyi həmin dişi 
qatırı o, yalnız bir il əvvəl görmüşdü, onun izi isə yarım metr enindəki cığırda digər izlər 
arasında itmişdi. Bu, heç də ağılasığan bir iş deyildir, lakin onun bu qabiliyyətində qeyri-
adi bir şey də yoxdur, həm də həmin peon (muzdur) sadəcə ilxıçı idi, heç də professional 
izçi deyildi. 

İzçilərə hamı ehtiramla yanaşır, kasıb adam onun böhtan atması və ya çuğulçuluq 
etməsi ilə özünə bəla gələcəyindən qorxur, varlı isə özünün ifşa edilə biləcəyi ehtimalına 
görə ondan çəkinir.  

Bir dəfə bir oğurluq hadisəsi baş vermişdi, bu, aşkar olduqda, oğrunun izini 
tapmağa tələsdilər. İzi tapdıqda, adətən, onu nə iləsə örtürlər ki, külək süpürüb məhv 
etməsin. Sonra izçini çağırdılar. O, izə baxır ki, günlərlə onun arxasınca gedir, torpaqdakı 
nişanələrlə diqqət verir, elə bil ki, başqalarının görə bilmədiyi həmin izi öz gözləri ilə 
aydın görür. O, küçələrdən keçərək, müşahidəsini davam etdirir, bir bağdan keçib, evə 
girir və oradakı adamı göstərib, soyuqqanlılıqla deyir: «Bax, bu, odur». Cinayət sübut 
olundu və bu ittihama zidd çıxan tapılmadı. Nəyisə inkar etmək də ağılsızlıqdır. Ona görə 
də oğru sakitcə tabe olmağa məcbur olur, başa düşür ki, istəməsə də, bu, onun taleyinin 
hökmüdür ki, izçi beləcə onu ifşa etdi. 



129 
 

Bir dəfə başqa bir izçinin özünün at yəhərini oğurlamışdılar. Oğrunun arvadı izi 
itirmək üçün yəhəri təknə ilə örtmüşdü. İki ay sonra geri qayıdan izçi pozulmaqda olan 
izə nəzər saldı. İl yarımdan sonra o, şəhərdə gəzərkən bir evə girib, orada divardan asılan 
öz yəhərini gördü. İki il keçdikdən sonra o, oğrunu tapmışdı.  

Həmin izçini həbsxanadan qaçmış, ölümə məhkum edilmiş bir cinayətkarı 
tapmağa cəlb etdilər. O, daha böyük ciddiyyətlə bu işə girişdi, artıq onun izinə düşmüşdü. 
Nəhayət, o, kiçik bir çayın yanına çatdı, sahili ilə addımlayıb, otlara baxır və deyirdi: 
«Burada o, sudan çıxmışdır, izlər yoxdur, lakin ot üstündə su damlası vardır». Sonra o, 
üzümlüyə yaxınlaşıb, çəpəri göstərərək deyir: «Buradadır». Əsgər dəstəsi gedib, sonra 
heç nə tapmadığından yenə onun yanına qayıdır. İzçi isə israr edir: «O, buradan 
çıxmamışdır». Doğrudan da, cinayətkar orada gizlənmişdi və sabahısı günü onun 
barəsindəki hökm icra olunmaqla, o, edam edildi.  

Belə adamların sirrinin nədə olması çoxlarını düşündürür. Görən, onların 
baxışında hansı sehrli, görünməyən bir güc yuva salmışdır? Onların gözünü mikroskopla 
müqayisə etmək olardı. Belə qüdrət sahibi kimi yaranmış adamları, yəqin ki, Allah daha 
çox öz obrazına uyğun və özünə bənzər yaratmışdır.  

Qauçoların başqa bir hissəsi isə bələdçilikləri ilə şöhrət tapmışdır. İzçidən sonra 
Bakeano – Bələdçi gəlir. O, özlüyündə görkəmli şəxsiyyətdir, heç də ayrı-ayrı sakinlərin 
deyil, bütün bir mahalın taleyi onun əlindədir. Bələdçi ciddi və təmkinli qauçodur, 
ətrafdakı 20 min kvadrat liqanı (liqa – 3 milə bərabər uzunluq vahididir) öz barmaqları 
kimi tanıyır. Bütün düzənlikləri, meşələri və dağları əzbər bilir. O, bu sahədə heç bir 
təhsil görməsə də, hər şeydən yaxşı baş çıxaran topoqrafdır, qoşun komandanları onları 
ən yaxşı xəritə kimi özləri ilə götürürlər. Bələdçi daim onların yanındadır, daim açıq olan 
və hərəkət edən xəritədir. Bu təvazökar və daş kimi dinməz adama bütün hərbi sirrlər 
tanışdır, hər şey – ordunun taleyi, döyüşün və bütün kampaniyanın nəticəsi ondan asılıdır.  

Gecənin qaranlığında, meşədə və ya nəhayətsiz düzənlikdə hansısa bir dəstə yolu 
azdıqda, bələdçi ətrafı dolanıb, ağaclara nəzər salır, əgər burada heç bir ağac yoxdursa, o, 
atdan düşüb yerə əyilir, hansısa kolu öyrənir, ətraf tərəflərə boylanır, ləngimədən atın 
belinə sıçrayır və inamla yol yoldaşlarına deyir: «O yerə çatmaq üçün düzünə gedincə bir 
neçə liqaya bərabər məsafə qət edilməlidir, həmin evlərin yanına getmək üçün cənuba 
tərəf hərəkət etmək lazımdır». O, özünü itirmədən, tələsmədən yolu axtarıb, yoldaşlarının 
qorxudan irəli gələn etirazlarına cavab vermədən həmin istiqamətə yollanır. 

Əgər bu tədbirlər kömək etməsə və əgər yolçuları pampada gecə haqlamışdırsa və 
hər tərəf zülmət qaranlığa bürünmüşdürsə, bu vaxt o, bir neçə yerdə otu torpaqdan 
çıxarır, onların kökünü və torpağı iyləyir, otu ağzında çeynəyir, həm də bu protseduranı 
bir neçə dəfə təkrar edir, yaxın məsafədə şirin və ya düzlü suyu olan gölün və ya kiçik 
çayın olduğuna əminlik tapdıqdan sonra axtarışa yollanır ki, vəziyyətdən düzgün baş 
çıxara bilsin. Hətta onu da qeyd edirlər ki, general Rosas da Buenos-Ayresdən cənubda 
olan bütün otlaqlardakı otun dadını bilirmiş. 

Düşmən çox yaxınlaşanda bələdçi tozu öyrənir və onun sıxlığına görə düşmən 
dəstəsinin gücünü müəyyən edib deyir ki, “2 min adamdır” və ya “500”, “200”-dür. Onun 
bələdçilik etdiyi dəstənin komandiri də bu məlumatlara uyğun olaraq hərəkət edir və 
onun məlumatları daim səhvsiz olur. Əgər kondorlar (Amerika qrifi növündən olan quş) 
və qarğalar hansısa bir yerin üstündə uçub dövrə vururlarsa, o deyə bilər ki, orada kimsə 
gizlənmişdir, yaxud ora tərk edilmiş dayanacaqdır və ya onlar qida kimi tapdıqları leşin 
üstündə dövrə vururlar. Bələdçiyə bir yerdən digərinə olan məsafə məlumdur, ora 
getməyə neçə gün və gecə lazım olduğunu da bilir, yaddan çıxmış, heç kəsin bilmədiyi 
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cığırı da yadına salır, məhz bu cığırla da diqqəti cəlb etmədən və ikiqat tez qaydada 
mənzilə çatmaq mümkündür.  

Bəd qauço tipinə bəzi yerlərdə, bir sıra hallarda rast gəlmək olur. Bu qanundan 
kənar, izqoy adamlar, əslində, mizantropdurlar, insana qarşı nifrətləri ilə seçilirlər. Belə 
adamı Bəd qauço adlandırırlar, bu epitet onun üzərinə heç də kölgə salmır. Ondan 
qorxurlar, hətta onun adını yavaşca, ehtiyatla tələffüz edirlər, özü də nifrətlə deyil, daha 
çox hörmət bəsləməklə. Bu sirrli bir adamdır, pampada yaşayır, onun məskəni qanqalla 
örtülmüş səhra əraziləridir. Kəklik və zireh gəzdirən məməlilərlə qidalanır, əgər birdən 
ürəyi öküz dili yemək istəsə, heç kəsin köməyi olmadan, öküzü təkbaşına yıxıb 
öldürəcək, dadlı dilini kəsib götürəcək və qalan öküz cəmdəyini quzğunların şikarı olmaq 
üçün öldürdüyü yerdə də atıb gedəcəkdir.  

Pampa nadir hallarda bu adamı tutmaq üçün onun arxasınca düşür. Hətta 
mühasirəyə alındıqda o, bıçağı ilə polisin bədəninə və sifətinə zərbə vurmaqla özünə yol 
açır, atı ilə qovuşub, onu təqib edənlərin güllə atəşindən yayınmaq üçün pampanın 
genişliklərinə cumur. Beləliklə, onu təqib edənlərdən xeyli uzaqlaşa bilər. Bəzi vaxtlarda 
bəd qauço kənd rəqs meydanına qaçırdığı qızla birlikdə gəlir, o, qızla bir neçə dövrə 
vurur, bir qədər rəqs edir, elə gəldiyi kimi də qəflətən yoxa çıxır. Sabahısı günü o, 
ləyaqəti təhqir edilmiş ailənin evinə gəlir, şirnikləndirib qaçırdığı qızı atdan düşürür və 
qızın valideynlərinin ünvanladıqları lənətlərə məhəl qoymadan sakitcə öz yaşayış yerinə 
– ucsuz-bucaqsız çöllərə üz tutur.  

Bəd qauço heç də qaçaq, quldur deyildir. Dinc sakinlərə hücum etmək də onun 
məqsədi deyildir, necə ki oğurluq, at oğrusunun məqsədi olmayıb, onun adicə peşəsidir. 
Bəli, o, oğurlayır, axı bu, onun sənətidir, onun elmidir, çünki o, yalnız atları oğurlamaqla 
məşğul olur. Qumarbaz kimi isə bəd qauço vicdan barədə ümumiyyətlə, olduqca bəsit bir 
anlayışa malikdir.  

Pampada sivilizasiya ilə barbarlıq arasında mübarizə gedirdi. Bard kimi tanınan 
müğənni – qauço mahnı ifaçısıdır, orta əsrlərin trubadurlarının varisidir. Müğənni bir 
kənddən digərinə keçməklə sərgərdanlıq edir, pampa qəhrəmanlarını vəsf edir. 
Müğənninin daimi yaşayış yeri yoxdur, harada gecələyirdisə, ora onun evi olurdu, taleyi 
onun şeirlərində və onun səsindədir. Müğənni qəhrəmanlıq mahnılarına öz igidlikləri 
barədə həqiqətdən uzaq olan hekayəti də daxil edir. O, ədalət məhkəməsi ilə bəzi hallarda 
barışmır. Adətən, onun hesabına bıçaqlaşmada vurduğu bir neçə yara daxil olur, bir və ya 
iki bədbəxtlik – onun icra etdiyi ölüm olur, at oğurlamaq və ya qız qaçırmaq kimi işlər isə 
ona heç də yad deyildir.  

Biz izçi, bələdçi, bəd qauço və müğənni barədə müəyyən məlumatlara sahib olduq. 
Onlar pampanın, köhnə Argentinanın simvolları sayıla bilərlər. Bir ingilisin yazdığı kimi, 
qauçonun həyatı məhrumiyyətlərlə doludur. Onun yeganə dəbdəbəsi isə azadlığı, 
sərbəstliyidir. Öz nəhayətsiz müstəqillikləri, həyatları kimi özləri də sərt olsalar da, ancaq 
nəcib xüsusiyyətlərə də malikdirlər, xeyirxahdırlar.  

Pulperiyada, (dükan, tavernası olan kənd yeri) maldarların torpaq mülkiyyəti 
müəyyən olunmamışdır, mal-qara nə qədər çoxdursa, daha az işçi qüvvəsi tələb olunur. 
Pulperiyanın çoban əhalisində kişilər heç nə ilə məşğul olmayanlara çevrilirlər, onlar 
əmək və məqsədə çatmaq sevincindən məhrumdurlar, hər cür borc hissindən də 
azaddırlar. Bir qayda olaraq ev mühiti onları əzir, demək olar ki, izqoya çevrir. Onlarda 
hansısa bir süni birliyin zəruriliyinə ehtiyac duyulur, bu, onların ayrılıqda yaşamalarını 
əvəz edir. At üstündə yaşamaq adəti onlarda uşaqlıqdan əldə edilir – evi tərk etməyin bir 
səbəbi də məhz budur.  
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Uşaqların vəzifəsi gün çıxan kimi atları otlağa ötürməkdir və bütün oğlan uşaqları, 
lap balacalar da daxil olmaqla, atları yəhərləyirlər. At – pampada yaşayan argentinalının 
əvəzi olmayan yol yoldaşıdır. Onlar piyada qalmağı bədbəxtlik hesab edirlər. Bu sahədə 
onlar daha çox monqolları yada salırlar. Viktor Hüqonun «Öz atı ilə vahid bütövlüyə 
çevrilməkə o, (qauço), piyada olduqda vuruşa bilmir» sözləri Avropaya tanış olmayan bu 
fenomen haqqında çox dəqiq ifadə idi. Ancaq orta əsrlər Avropasında rıtsarlar yalnız at 
üstündə vuruşa bilirdilər, piyada olduqda isə 40 kq ağırlığında olan zirehli paltarları 
onlara hətta normal hərəkət etməyə də imkan vermirdi.  

Qauço yarıadam, yarıatdır, qədim yunan mifologiyasında olan kentavrları 
xatırladırlar. Qauço üçün özünün fiziki qüvvəsi – at çapmaqda fərasəti, xüsusən igidliyi 
hər şeydən üstündür.  

Qauço həmişə yanında bıçaq gəzdirir, bu, ispanlardan götürülmüş adətdir. Bıçaq – 
silahdır, həm də həyatın hər bir hadisəsi üçün alətdir, qauço bıçaqsız yaşaya bilməz. 
Onun üçün bıçaq fil üçün xortum deməkdir. Axı xortum filə əl, barmaq xidməti göstərir, 
onu yedizdirir, içizdirir. Bıçaq onun qolu, əli, barmaqları, bir sözlə, onun üçün hər şeydir. 
Digər ölkələrdə qatil adam əlinə bıçağı götürür ki, kimisə öldürsün. Argentina qauçosu 
isə bıçağı qınından çıxarır ki, vuruşsun və ancaq yaralasın. Məqsəd ondan ibarətdir ki, 
rəqibə yara vursun, üzünü kəssin, onda silinməyən iz qoysun. Axı yeniyetmə 
Makedoniyalı Aleksandrın müəllimi də ona öyrədirdi ki, «rəqibini dişlə, hökmən çapıq 
qalacaqdır». Ona görə də üzündə rəqibindən «yadigar qalan» və o qədər də dərin 
olmayan çapıqlar qalmış qauçoları tez-tez görmək olardı. Qan bulaq kimi axanda 
tamaşaçılar dalaşanları ayırmağa çalışırdılar. Əgər bədbəxtlik baş versə, rəğbət bunun 
təqsirkarı tərəfində olur, o, yaxşı atın üstündə xilas olur və üzünü uzaq diyarlara tutur, 
orada isə ona, qəribə görünsə də, hörmətlə və dərdinə şərik olmaqla yanaşırlar. Öldürmək 
– bədbəxtlikdir, yalnız “o hallar istisnadır ki, nə vaxtsa qətllər bir neçə dəfə baş verir, bu 
vaxt qatillə ünsiyyət dəhşəti təlqin edir.”  

İri torpaq sahibi Xuan Manuel Rosas siyasi fiqur olmamışdan əvvəl öz 
malikanəsini qatillər üçün sığınacağa çevirmişdi, bu yolla onları himayə edirdi.  

Hadisələr hansısa bir döyüşə səbəb olduqda və bu, qauçoya məşhurluq 
qazandırdıqda o, cinayətkara və ya kaudilyoya (Latın Amerikası ölkələrində şəxsi 
diktaturasını həyata keçirənlər, siyasi lider) çevrilir. Belə növ adətlər həm də cinayətləri 
yatırmağın qəddar metodlarını yaradır, axı vicdansız adamları cəzalandırmaq üçün daha 
vicdansız olan hakimlər lazımdır. O, mühakiməni özü bildiyi kimi aparır, yalnız öz cılız 
vicdanını və quduz ehtiraslarını rəhbər tutur və onun hökmlərindən heç şikayət etmək də 
olmaz.  
 

Argentina kaudilyosu ağlına gəldikdə hakim dini dəyişib, yenisini tətbiq edə bilər. 
Bu sahədə də onlar XVIII əsr Avropasındakı Müqəddəs Roma imperiyasındakı ölkələrin 
hökmdarlarına bənzəyirdilər, hökmdarın sitayiş etdiyi din ərazi sakinlərinin dininə 
çevrilirdi. O, öz əlində bütün hakimiyyəti saxlayır, özbaşınalığı isə qurbanlarına əlavə 
dərd gətirir. Lakin bu, heç də sui-istifadə deyildir, çünki o, qanunsuzluq hüququna 
malikdir, həm də o, zəruri qaydada qanunsuzluq törətməlidir. Hökumət isə bu vaxt daha 
çox təhlükə təlqin edənləri ələ almağa çalışır. Şərti tabeliyində saxlamaq üçün onlara 
vəzifə verir. Bu üsul hər bir zəif hakimiyyətə xasdır, baş verən şərə belələri göz 
yummaqla fikirləşir ki, sabah bu şər daha böyük həcmdə baş verəcəkdir.  

Xatırlatdığımız Rosas şəhərləri özünə tabe etməyə girişəndə, ona öz siyasi 
karyerasında yüksəlməkdə kömək edən bütün hərbi xadimləri məhv etdi və onların 
tutduqları nüfuzlu vəzifələri qabiliyyətsiz adamlara verdi.  
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Qauçonun nüfuzu, göstərildiyi kimi, cəsurluqdan, hədyanlıqdan, çeviklikdən, 
qəddarlıqdan, ədalət məhkəməsinə və şəhərlərin mülki hakimiyyətlərinə müqavimətdən 
irəli gəlir.  

1810-cu il inqilabı Argentinada hər şeyi hərəkətə gətirdi, hər yerdə silah cingiltisi 
eşidilirdi. İnqilabın bəhrəsi isə daha dəhşətli dəyişikliklərdən ibarət oldu. İnqilab yadelli 
ağalığını məhv etsə də, yerli tiranlara, despotlara yol açdı. Hadisələr inkişaf etdikcə 
əyalət döyüş hissələri öz kaudilyoları ilə üstünlük əldə etdilər. Fakundo Kiroqanın 
başçılığı altında pampa şəhər üzərində, onun ruhu, idarəetməsi və əslində, sivilizasiya 
üzərində qələbə çaldı və nəhayət, qaramal malikanəsinin sahibi Xuan Manuel de Rosasın 
başçılığı altında despotik və unitar idarəetmə meydana gəldi. Rosas özünün qauço 
bıçağını savadlı Buenos-Ayresin boğazına soxdu və əsrlərin yaratdıqlarını – mədəniyyəti, 
qanunları və azadlığı məhv etdi. 

 
 
1810-cu il inqilabı və sonrakı biabırçı hadisələr 

 
 
İspan krallığından asılılığın ləğv olunması yalnız Argentina şəhərləri üçün arzu 

olunan və anlaşılan idi, pampa üçün isə o, yad və əhəmiyyətsiz bir hadisə idi. Beləliklə, 
Buenos-Ayresdə inqilabi hərəkat başlandı və bütün əyalət şəhərləri onun çağırışına 
hazırlıqla və həvəslə cavab verdilər.  

Əlbəttə, İspaniyanın özünün Napoleonun işğalına məruz qalması və kralı taxt-
tacdan qovması, ispan müstəmləkələrində milli-azadlıq hərəkatına böyük təkan verdi və 
argentinalılar da bu fürsətdən istifadə edib, inqilabın qələbəsinə nail olmuşdular.  

Səhrada dolaşan saysız-hesabsız atlılar kütləsi şəhərin mütəşəkkil qüvvələri ilə 
döyüşə girdi. Şəhərlərin onlarla mübarizəsi Böyük Kirin massgetlərlə döyüşünü 
xatırladırdı. Axı Persiya çarı, görkəmli sərkərdə Böyük Kirin özü də massagetlərlə 
müharibədə həlak olmuşdu. Burada da şəhər məğlub oldu. Hər yerdə görünən və ələ 
keçməyən pampa atlıları kiçik qruplarla fəaliyyət göstərir, açıq döyüşdə zəif olduqları 
halda, uzunmüddətli hərbi əməliyyatlarda güclü və məğlubedilməz olurdular. Nəticədə 
mütəşəkkil ordu kiçik vuruşlarda, gözlənilməyən basqınlar nəticəsində taqətdən 
düşdüyündən, gücünü itirdiyindən və yorulduğundan həlak olmaq taleyini yaşamalı 
olurdu.  

Rosas, əslində, nəsə düşünüb tapmamışdı, onun istedadı ancaq bir şeyə çatmışdı 
ki, öz sələflərinin təcrübəsini təkrar etsin və cahil kütlənin vəhşi instinktlərini 
soyuqqanlılıqla düşünülmüş və qurulmuş sistemə çevirsin. Döyüşdə hər cür vəhşiliyə əl 
atılırdı. Montoneralar (Montonera – partizan qauçoların atlı dəstəsi. Montonera 
kaudilyoya samuray sədaqəti göstərirdi.) öz düşmənlərini qəddarlıqla öldürürdlər, xüsusi 
üsul hesab edilən jiletə geyindirirdilər. Bu, onları yenicə soyulmuş heyvanların dərisinə 
salıb tikmək və çölə atmaq üsulu idi. Onlar 1836-cı ildə nizami ordunun bir polkovnikini 
də belə dəhşətli edama məruz qoymuşdular.  

Güllələməyi, bıçağın köməyi ilə edam etməyi, baş kəsməyi qaramalı soymaq 
instinkti kimi Rosas qaydaya çevirdi ki, hətta ölümün özü də qauço ruhunda olsun, qatil 
isə tükürpərdən bu səhnədən həzz alsın.  

Argentina Respublikasında vətəndaş müharibəsi uzun müddət çəkdi. Ölkədəki 
inqilab müharibəsi iki cür idi: birincisi, bu, şəhərlərin Avropa mədəniyyətinə cəlb 
edilmək uğrunda pampalara qarşı müharibəsi, ikincisi isə, kaudilyoların şəhərlərə qarşı 
müharibəsi idi ki, onları özlərinin istədiklərinə, meyillərinə və sivilizasiyaya nifrətə cəlb 
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etsinlər. Bu, əslində, barbarlıq, primitiv həyat tərzi ilə sivizlizasiya arasındakı ölüm-dirim 
mübarizəsi idi. Şəhərlər pampalara qalib gəlirdi, pampa isə şəhəri məğlub edirdi. 
Argentina inqilabının sirri yalnız belə izah oluna bilərdi və onun ilk gülləsi 1810-cu ildə 
açılmışdı, istiqlaliyyət uğrunda bəzi mübarizələr sonralar bədbəxtlikdən montoneralara 
başçılıq edirdi. İspan ağalığına son qoyanlar bu vaxt Argentinanın pampaya tabe 
edilməsinə çalışır, şəhərləri viran qoymağa girişirdilər.  

Şəhərlilər bu müharibədə öz sivilizasiyalarının keçmiş şərəfini və şəhərin 
əhəmiyyətini bərpa etməli idilər. Çünki şəhərlər təhsildə və maarifdə, ictimai həyatı təşkil 
etməkdə əldə etdiklərini itirmişdilər. Ağır nəticələr – cəhalət və yoxsulluq quzğunlar kimi 
elə anı gözləyirdi ki, əyalətlərin şəhərləri son nəfəslərini verəcək, və onları adamların 
yaşaya bilməyəcəkləri səhraya çevirəcəklər. Pampanın işğalı heç də ispanların işğalından 
az dəhşətli olmayacaqdı. Əsrlər ərzində meydana gələn, abadlaşan şəhərlər həyat tərzi 
cəhətinə görə məhv ediləcək, şəhər mədəniyyəti pampa ordaları tərəfindən viran 
qoyulacaq, ölkənin hər yerində pampa ruhu hakim kəsiləcəkdi.  

 
 

 
Fakundo və onun eybəcər əməlləri 

 
 
Xuan Fakundo Kiroqa lap uşaqlıqdan hədyanlığı ilə seçilmişdi. O, gücü, fiziki 

qüvvəni hər şeydən üstün tutur, özlüyündə müqəddəs saydığı bu ilahəyə sitayiş edirdi. 
Bir tarixçinin yazdığı kimi, əgər bir adam hələ öz ehtiraslarını boğmağı və gizlətməyi 
bacarmırsa, onların gur təsirinə məruz qalır və onları tam ali gücündə nümayiş etdirir. 
Fakundo isə nəinki ehtiraslarını boğmağa çalışırdı, əksinə, onların nümayişindən 
ilhamlanırdı. Pampa onun xarakterindəki bu xüsusiyyəti daha da gücləndirmişdi. 

O, bircə dəfə qorxduğunu etiraf etmişdi, bu da pələngin ona hücum çəkməsi vaxtı 
baş vermişdi. Dostları pələngi lasso ilə kəməndləyib, öldürmüşdülər və qaçıb ağacın 
başında gizlənən Fakundonu azad etmişdilər. Burada da fərasəti, ağlı ona yaxşı xidmət 
göstərmişdi.  

Fakundonun özünü Pampanın pələngi adlandırdılar və bu ləqəb həqiqətən də, ona 
yaraşırdı. Onların xarakteri bir-biri ilə oxşar idi. Fakundo dolu bədənli, enli kürəkli 
olmaqla, gödək boynu var idi, başı qara, qıvrım saçlarla örtülmüşdü. Saqqalı da qara və 
qıvrım idi.  

Fakundo San-Xuanda kasıb bir ailədə anadan olmuşdu, köçüb yaşadığı pampada 
bir qədər var-dövlət toplamışdı. Onu öz doğma şəhərinə göndərdilər ki, oxumağı və 
yazmağı öyrənsin. Sonralar o, şöhrətə yiyələnəndə onun haqqında çoxlu rəvayətlər 
dolaşırdı, ən az əhəmiyyətli hadisələr də diqqətdən kənarda qalmır və onun sonrakı 
igidlikləri ilə əlaqələndirilirdi. Fakundo haqqında çoxlu əhvalatlar danışılırdı ki, adamlara 
onun nəhəng fiqur olduğu təlqin edilsin. On bir yaşı olanda müəllimi cəza kimi onu 
qamçı ilə döymək istəyəndə – çünki o, dərsini bilmirdi – bu vaxt Fakundo müəlliminə elə 
şillə vurdu ki, o, oturduğu stuldan yıxıldı. Ara qarışdıqda Fakundo məktəbdən qaçdı və 
yabanı üzüm kolluğunda gizləndi. Onu oradan üç gün sonra çıxara bildilər. Bu yolla o, 
elə bil ki, kaudilyoluğa hazırlaşırdı, gələcəkdə bütün cəmiyyətlə də elə öz müəllimi ilə 
olan kimi davranacaqdı.  

Fakundo böyüdükdə onun xarakteri daha qəribə, daha doğrusu, eybəcər 
xüsusiyyətlər qazanırdı. 15 yaşında o, qumarbaza çevrildi. Bu ehtirasından ötrü şəhərlərlə 
əlaqələr yaradır. Bu vaxt ilk dəfə qan axıdır, bir nəfəri güllə ilə vurur, sonralar isə bu, 
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onun adi bir adətinə çevrilir. Bıçaqdan məharətlə istifadə etməklə yanına düşənlərin 
hamısını özünə tabe etdirirdi.  

1806-cı ildə o, bir şəhərdə mal sürüsünü, qulları ilə birlikdə qumarda uduzdu. 
Onun qumarbazlıq fəaliyyəti valideynlərini cana doydurduğundan o, ailəsi ilə əlaqəsini 
üzür. O, ölkənin tufanına çevrildikdə bir yaxın adamı onun uduzduğunu soruşduqda o, iri 
bir məbləği dilinə gətirmişdi.  

Bir dəfə adamları günəmuzd işə götürməsi barədə ondan sənədi soruşduqda o, 
cibində nəyisə axtardığını nümayiş etdirdi, bıçağının zərbəsi ilə bu sualı verən həmin 
hakimi yerə sərdi.  

1810-c ildə o, ordu sıralarına daxil oldu, lakin o, intizam yükünü çəkməyə qadir 
deyildi, kazarma qaydasına da dözə bilmirdi. O, öz taleyini özü qurmaq istəyirdi, bunun 
üçün malik olduğu hər şeyi- igidliyini və cinayəti, hakimiyyətini və iradəsini işə salırdı. 
Onun zabit olduğu qoşunda əsgərlərin xidmətdən qaçması üzündən hərbi dəstənin tərkibi 
xeyli seyrəlməyə başladı.  

Sonralar Kiroqa da, Rosas da dəfnə kölgəsində böyüyən bütün ilanlar kimi 
istiqlaliyyət uğrunda vuruşan ordu zabitlərinə nifrət bəsləmələri ilə seçildilər, onların hər 
ikisi inqilab mübarizələrini qanlı bir hamamda çimməyə qonaq etdilər.  

Atası əclaf oğlunu tutdurmaq istəyəndə, Fakundo ona şillə vurub demişdi: «Sən 
mənim həbsimi istəyirdin? Al, indi isə çöldə küləkləri axtar». Bir il keçdikdən sonra 
atasının yanına gəlib, onunla barışmışdı.  

Onun marşrutu yollar, qumarxanalar, pampa idi, hər yerdə o, cinayətlər törədir, 
yeni qanlı mübahisələri ilə isə hökmən dava əmələ gətirirdi.  

Fakundo dustaqxanaya salındıqda, orada da cinayətkarların arasında idi, onu azad 
edənin başını yarmışdı, keçdiyi küçə isə meyitlərlə dolu idi. Bəziləri onu müdafiə etmək 
üçün deyirdi ki, o, özünə süngü ilə yol açmağa məcbur olmuş, vur-tut üç adamı 
öldürmüşdü.  

Beləliklə, Fakundonun iyrənc xarakterini, gördüyü pis tərbiyəni və qəddarcasına 
qaniçən instinktini açıb göstərən, eybəcərliklərdən xəbər verən hadisələrlə dolu həyatı 
yalnız ikrah hissi doğura bilərdi. O, bir qayda olaraq mərifətli, nəzakətli adamlara nifrət 
bəsləyirdi. Ancaq sərxoş edən içkiləri də heç vaxt içməmişdi. Allaha da sitayiş etmirdi, 
kilsəyə getməmişdi. General olanda özü etiraf etmişdi ki, heç bir müqəddəsliyə inanmır. 
Onu günahlandırmaq da olmazdı, o, məhz belə doğulmuşdu. O, ictimai pilləkənlə qalxırdı 
ki, əmr etsin, hökmünü göstərsin, şəhərlərlə, polislə vuruşsun. Yəhər üstündəki həyat 
təhlükələrlə və həyəcanlarla dolu idi, onun ruhunu möhkəmləndirmiş, ürəyini 
codlaşdırmışdı. Onu təqib edən qanuna qarşı könlü, qarşısı alınmayan bir nifrətlə dolu idi, 
onu cəzalandıran hakimlərə də, bütün cəmiyyətə də nifrət edirdi. Axı o, uşaqlıqdan 
cəmiyyəti özünün kor təbiəti ilə rədd etmişdi, cəmiyyət də ona eyni səviyyədə şübhə və 
nifrətamiz münasibət bəsləyirdi.  

Fakundo – primitiv barbarlığın təcəssümü idi, O, heç bir tabeliyə dözmürdü. Onun 
qəzəbi vəhşi heyvan qəzəbi idi. Bir dəfə hirslənəndə o, təpiyi ilə birinin başını yarmışdı, 
səbəb də ondan ibarət idi ki, həmin adam qumar kartı stolunda onunla mübahisəyə 
girişmişdi. Ondan kiçik məbləğdə – 30 peso pul istədiyinə görə öz məşuqəsinin 
qulaqlarını dartıb qoparmışdı. Səsini kəsə bilmədiyi oğlu Xuanın başını balta ilə əzmişdi. 
Bu hərəkətlərinə görə o, ən azı, psixiatrik xəstəxanada müalicə olunmalı idi.   

O, hərəkətlərinə görə adamları heyran edə və hörmət qazanmağa nail ola 
bilmədiyinə görə, məhz qorxu təlqin etməyə üstünlük verirdi. Dövlət həyatının sükanı 
arxasında dayanmaq imkanına malik olmadığından, bunun əvəzinə o, dəhşət 
səhnələrindən həzz alırdı. Tabeliyində olanlara, sahib olduqları vətənpərvərliyi və 
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fədakarlığı özündən olan qorxu ilə əvəz edirdi. Cahil adam olduğundan özünü sirr və 
əlçatmazlıq haləsinə bürüyürdü. Təbii fərasəti ilə və bənzərsiz müşahidə qabiliyyətindən, 
həm də cahil adamların sadəlövh etibarından istifadə edərək, özünü elə göstərirdi ki, 
gələcək hadisələri qabaqcadan xəbər verə bilir. Bütün bunlar ona sadəcə cahil adamlar 
arasında hörmət qazandırırdı.  

Hər cür fırıldağa əl atmaqla özü barədə yüksək fikir yarada bilirdi. Bir dəfə nəsə 
oğurlanmışdı və oğrunu tapmaq mümkün olmamışdı. O, öz dəstəsini yığıb dedi ki, 
çubuqlar eyni uzunluqda kəsilsin və əsgərlərə paylansın. Əminlik qaydasındakı uca səslə 
dedi ki, sabah səhər kimin çubuğu daha uzun olsa, onun oğru olduğu təsdiq olunacaqdır. 
Səhərisi günü dəstə toplaşdı, çubuqları yoxlamağa, müqayisə etməyə başladılar. Birinin 
çubuğunun başqalarından gödək olduğu gözə çarpdıqda, Fakundo onun oğru olduğunu 
bildirdi. Həqiqətən də, oğru həmin adam idi. Bu sadəlövh, hər şeyə inanan qauço 
çubuğunun böyüyəcəyindən qorxub, onu kəsib gödəltmişdi. Fakundo isə bu primitiv 
əməliyyatları ilə özünü hər şeydən hali olan İsrail çarı Solomon kimi göstərmək istəyirdi. 

O deyirdi ki, əgər qauço ayaqlarını sürtə-sürtə yeriyirsə, deməli, o, aldadır. 
Oğurluqda ittiham olunan bir qauço qamçı zərbəsi altında boynuna aldı ki, bir cüt öküzü 
o oğurlamışdır. Bütün bunlara görə adamlar Fakundonun fövqəltəbii qüdrət sahibi 
olduğuna inanırdılar.  

 
 
 
Pampa sərkərdəsi 
 

 
Düzənliyin sakini bilir ki, o, ən bədbəxt, ən fağır və həm də vəhşi varlıqdır. Dünya 

haqqında heç nə bilmədiyindən, o, əgər yalnız acından əziyyət çəkmirsə, özündən razı 
olmaqla, özünü xoşbəxt hesab edəcəkdir.  

La-Rioxa əyalətinə Kiroqanın gəlməsi ilə bu diyarda çoban stixiyası meydana 
gəldi. Elə bir gün gəlib çıxdı ki, kənardan dəstək zərurətini hiss etdikdə və ya qorxudan 
onlar öz aralarından bir cəsur adamı komandan seçdilər və əslində, bu, bədbəxt kütləni 
məhvə aparan Troya atı rolunu oynadı. Bu məkrin köməyi ilə yunanlar Troyaya daxil ola 
bilmiş və sakinləri məğlub etməklə bu gözəl şəhəri məhv etmişdilər.  

Fakundo heç ordu generallarına da məhəl qoymurdu, sərəncam olmadan döyüşə 
başlayır və özü bildiyi kimi də hərəkət edirdi. Ordunun Ali Şurası generaldan onu 
tutmağı, mühakimə etməyi və güllələməyi tələb etdi. Lakin general bundan imtina etdi, 
bu imtina heç də zəiflikdən irəli gəlmirdi, yalnız ona görə belə hərəkət etdi ki, Kiroqa 
onsuz da, artıq ona tabe deyildir, daha çox onun bir heybətli müttəfiqidir. General Aldao 
hətta bir şəhəri tutmaq üçün ona əlavə dəstə də vermişdi. O, şəhəri tutub hakimiyyət 
nümayəndələrini həbs etdi və əmr verdi ki, öz qarşıdakı ölümlərinə hazırlaşsınlar. O, 
gücünü hiss etdiyindən şəhəri bütünlüklə dağıtdı.  

Fakundo istənilən vasitədən istifadə edərək, öz gəlirlərini artırmaq qayğısına da 
qalırdı.  İki il keçdikdən sonra o, artıq qubernatorlarından qaramal şəklində vergini almaq 
istəmədi, sadəcə olaraq öz damğasını malikanələrə göndərdi ki, onların sahibləri onun 
özünə məxsus olan mal-qaranı orada saxlasınlar, çünki hələ bu qaramal ona lazım 
deyildi. Onun naxırı yeni ianələr hesabına böyüyürdü. On ildən sonra çoban 
əyalətlərindən birinin qaramalının yarısı artıq komandana məxsus idi və onun damğası ilə 
damğalanmışdı. Heç kəsə məxsus olmayan naxır əvvəllər dövlət xəzinəsinə daxil olduğu 
halda, Fakundo belə naxırların özünə verilməsini tələb etdi. Artıq o, ildə 6 min bala verən 
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inək naxırının sahibi idi. Onun qoşunu göründüyü yerlərdə bazarı ətlə təmin etmək 
hüququ da təkbaşına ona məxsus olurdu.  

Axı Fakundo üçün yeganə qoşun onun kobud gücü idi. Həm də o, öz atından başqa 
heç nəyə inanmırdı. Başqalarının rəyi də onun üçün elə bir əhəmiyyət kəsb etmirdi.  

Müharibə də böyük xərclər tələb edirdi və onun bütün ağırlığı əyalət sakinlərinin 
üzərinə düşürdü. Fakundo artıq qırxılmış qoyunları yenidən qırxmağa adət etmişdi. 
Qədim Roma imperatoru Tiberi (b.e. I əsri), azğınlıqla daha çox vergi yığmağa can atan 
öz valiləri haqqında deyirdi ki, mən onlara qoyunları qırxmağı tapşırmışam, onlar isə 
bunun əvəzində qoyunların dərisini soyurlar.  

Fakundonun tamahı heç bir hədd tanımırdı. Ərləri, ataları və qardaşları ondan 
gizlənmiş qadınlardan da təzminat ödəməyi tələb edirdi və bu, ona heç də az gəlir 
gətirmirdi. Meydanda öz bədbəxtliklərinə görə ağlayıb hıçqıran və qışqıran qadınları 
onun banditləri qamçılamaqla və güllələməklə hədələyirdilər. O, nə qədər qəddar və 
qaniçən olsa da, hər şeydən əvvəl sadəcə barbar idi, öz ehtirasının coşmasını saxlaya 
bilmirdi. Bu iyrənc terrorist bir şəhəri tutanda kimisə güllələyir, kimisə qamçılayırdısa, o, 
bunlara elə bir əhəmiyyət də vermirdi. Güman edirdi ki, bu, onun hüququdur, haqqıdır və 
onların icrası yalnız adamların ram etmək üçündür. Qorxu, vahimə heç də tüfəngdən zəif 
silah deyildir.  

Fakundoda, ümumiyyətlə, heç bir mərhəmət hissi yox idi. O, adamları qətlə 
yetirməkdən, edam etdirməkdən yırtıcı heyvanlara məxsus olan bir qaydada həzz alırdı. 
İnsanların taleyi, həyatı ilə oynamaq ona əyləncə təsiri göstərirdi. Bir dəfə ponçosunda 
ağac kölgəsində dincələndə, onun yanına bakirəlik, gözəllik işarələri saçan gənc qızlar 
gəldi. Qızlar qorxur, danışmağa cəsarət etmirdilər. Nəhayət, o, qızlardan nəyə görə 
gəldiklərini soruşdu. Onlar bir ağızdan yalvarmağa başladılar ki, dustaqxanada öz 
edamlarını gözləyən zabitlərə mərhəmət göstərib, onları əfv etsin. Fakundo vaxtı uzatmaq 
üçün onların hansı ailədən olmaları ilə də maraqlandı. Qızlar ruhlandılar ki, o, qərarını 
dəyişəcəkdir. Bir qədər sonra Fakundo onlara dedi ki, «Güllə səslərini eşidirsinizmi?» 
Sonra əlavə etdi: “Gecdir! Artıq onlar güllələnmişlər.” Bu mələk simalı qızlar dəhşətə 
gəldilər. Öz əmri ilə Fakundo 33 zabiti güllələtmişdi. O, edam edilənlərin cəsədlərini 
təhqir etməyi də unutmurdu. Onun süvariləri meyitləri lasso ilə sarıyıb qəbiristanlığa 
sürüyürdülər. Sürünən vaxt itirilən başlar, əllər Tukumanın şəhər meydanında itlərin 
qidalanmasına xidmət edirdi.  

Başqa bir misal. Fakundodan xahiş edildi ki, həbs etdirdiyi nüfuzlu adama öz 
vəsiyyətini yazmağa və bir xristian kimi günahlarını tövbə etməyə vaxt versin. O, həmin 
xahişlə müraciət edənlərin hamısını dustaqxanaya gönərdi, onlar da digər həbs 
edilmişlərlə birlikdə o dünyaya yollanacaqdılar.  

General Lamadrid böyük qəhrəmanlıq göstərib, həlak olmuşdu. O, qeyri-adi igid 
adam idi, 14 yaşı olanda ispanlarla müharibədə vuruşmuşdu. O, süvari zabiti və həm də 
şair idi. Lamadrid Tukumanda Fakundonun dörd dəfə artıq qüvvəsini məğlub etmişdi. 
Döyüş qurtarana qədər Fakundo meydanda görünməmişdi. Ağır döyüşdə Lamadridi güllə 
atəşi və süngü zərbəsi ilə vurmuşdular. Sonra onun cəsədini yandırdılar. Məlum oldu ki, 
bədənindəki 11 yara ilə o, sürüşüb kolluğa çatmış, «Mən təslim olmuram!» sözlərini 
sayıqlamışdı. Həqiqətən də, o, heç vaxt təslim olmamışdı. Fakundo belə cəsur insana da 
hörmətlə yanaşmaq əvəzinə, qələbə qəniməti kimi generalın qılıncını ələ keçirmişdi.  

Fakundonun qəddarlığı ilə yanaşı, bir ehtiras mənbəyi də var idi, bu da qumar idi. 
Qumar onun daimi əyləncəsi olmaqla, həm onu narazı salır, həm də ona həzz verirdi. 
Qumar oyunu onu əsəbiləşdirirdi, canlandırırdı, həm də əzirdi. Oyun ona, əslində 
narkotik təsiri göstərirdi. O, uşaqlıqdan qumarbaz idi. Qumar onun yeganə sevinci. 
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istirahəti, bütöv həyatı idi. Ondan heç kəs böyük miqdarda pul uda bilmirdi. Udan adama 
isə stolun arxasından durmağa icazə vermirdi. O bədbəxt də bütün udduqlarını itirməli 
olurdu. Bir gənc Fakundodan böyük məbləğdə pul udmuşdu, Fakundo artıq oynamaq 
istəmirdi. Lakin həmin gənc oynamağı davam etdirməyi təkid edirdi. Fakundo bütün 
uduzduqlarını qaytardı və bu barbar, gəncə qumarbaz olduğuna görə 2 min qamçı 
vurulmasını əmr etdi.  

Barbarlıq dühası olan Fakundo hökmranlıq etdiyi diyara malik olduqda, idarəetmə 
adətləri bütünlüklə korlandı, iflasa uğradı, qanunlar kobud əllərdə kövrək oyuncaqlara 
çevrildi. Bir qayda olaraq, at ayaqlarının dəfələrlə tapdaladığı düzdə heç nə bitmir.  

Dəlisovluq, bekarçılıq və veyillik – qauço üçün ən yüksək həyat tərzidir. Qauço 
yalnız özünü, özünə məxsus olanları düşünür, digər dəyərlər isə onun üçün heç nədir. O, 
pis adətlərini tərgitmirdi, müqəddəs olanı da qəbul etmirdi. Şəhərdəki heykələ tamaşa 
etmək, ehtiram bəsləmək əvəzinə, ondan atının yüyənini bağlamaq üçün istifadə edirdi.  

Argentina qauçosunun vətənpərvərliyi ölkəsinə ünvanlanmırdı, yalnız öz əyalətinə 
sədaqət çərçivəsində qalırdı. Bütün digər əyalətlər onun gözündə düşmən idi və ona 
yaddır. Onlar elə bil ki, aralarında müharibə gedən ayrı-ayrı tayfalardır. Çingiz xana 
qədər monqol tayfaları da bir-birinə belə münasibət bəsləyirdi. Respublikanın barbarlıq 
əlaməti altında birləşməsi də əyalətlərdə sərgərdanlıq edən həmin bəd qauço əhvalatından 
başlayırdı.  

Pampanın şəhər üzərində qələbəsi nəticəsində rollar dəyişildi, qauço ponçodan 
çıxıb mundir geyinməyə başladı. İstiqlaliyyət uğrunda müharibənin əsgəri isə ponçoya 
keçdi. Birinci qalib olmaqla, ikinnci məhv olurdu. O dövrdə hər bir argentinalıda pampa 
ruhu var idi. Frakın ətəyini azacıq qaldırsan, onun altından qauço görünəcəkdi. Qauço 
çox və ya az şəkildə sivilizasiyalansa da, yenə də qauço olaraq qalırdı. 

Lakin Fakundo epopeyası uzun müddət davam edə bilməzdi, onu daha güclü 
barbar məhv etməli idi. Ölkəni uzun müddət oda yaxan bu alov, nəhayət, söndü. 
Argentinalılar uzun müddət gözlədikləri günə qovuşduqlarını güman etməklə, yenə də 
səhvə yol vermişdilər. Onlar ümid edirdilər ki, torpağı suvaran qan quruyacaq, dərddən 
axıdılan göz yaşları yaddan çıxacaqdır.  

Fakundo kimi yırtıcının qələbələrinin nəticəsi idarəetmə prinsiplərinin kobud 
surətdə pozulması, məhv edilməsi oldu. Onun adı ilə qanunçuluq, azadlıq və şəhər ruhu 
kökündən çıxarılıb atıldı.  Əyalətlərin bütün kaudilyolarını təkbaşına əvəz etdi. Nəhayət, 
Fakundo Kiroqanın da sonu çatdı. Ona tələ quruldu, lakin o, bu xəbərə də məhəl 
qoymadı. Gecə yarısı həyəcan və narahatlıq daha da artdı. Kiroqanı oyadıb, onu dəhşətli 
xəbəri çatdırdılar, lakin onu müşayiət etməyəcəklərini bildirdilər. Fakundo bu sözlərə 
söyüşlə cavab verdi. Səhər tezdən onlar bəla vəd edən yerə gəlib çatdıqda, əsgərlər yalın 
qılıncla hücum edib, bir neçə nəfəri öldürdülər. Bu vaxt onlar Fakundonun arabada 
oturduğunu gördülər. O, komandirin kim olduğunu soruşub, ona yaxınlaşmasını əmr etdi. 
«Bütün bunlar nə deməkdir?!» deyə soruşan Fakundoya cavab əvəzinə, onun gözünü 
hədəf seçən atəş açıldı və bəd qauço ölümcül vəziyyətdə yerə yıxıldı. Bu hadisə 16 fevral 
1835-ci ildə Barranko-Yakoda baş vermişdi.  

Əsgərlər dəstəsinin başçısı qəddarlıqda Fakundodan heç də geri qalmırdı, axı o da 
Kordobadan olan bəd qauço idi. Sonra o, serjantın arabadakı uşağın qohumu olduğunu 
bildikdə, onu da öldürdü, uşağı isə yerə çırpıb, başını kəsdi. Barbarlıq öz qaydalarını 
nümayiş etdirməkdən qalmırdı.  

Fakundo özü çox qaniçən olmuşdu. İndi o, layiqli cavabını almışdı. O, bircə dəfə 
20 nəfər zabiti güllələdiyinə görə kor vicdanının ona daim əzab verdiyini söyləmişdi.  
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Fakundonun qatili də çoxlu cinayətlər törətmişdi, onun özünü də bir gecə 
Kordobada tutdular. O, evində gizləndiyi məşuqəsini döymüşdü, yatandan sonra, bu 
qadın onun tapançasını və qılıncını götürüb, küçəyə qaçmış, patrul çağırmışdı.Zabiti 
Buenos-Ayresə gətirəndə, camaat onu adı ilə adlandırıb, «Santos Peresə ölüm!» deyə 
qışqırırdı. Onu da asdılar. Buenos-Ayres hakimiyyəti biganə qalmayıb, Fakundonun digər 
qatillərini də edam etdi. Fakundonun qanla dolu olan bədnam epopeyası, beləliklə, başa 
çatdı.  

Fakundo qauçoların simvolu idi, bəd qauçoidi. Bəd qauço isə sosial izqoydur, 
adam öldürdüyünə görə hakimiyyətdən daim gizlənir. Onun peşəsi quldurluqdur. Qauço 
laqeyd şəkildə öldürür və ölümü də laqeyd qaydada seyr edir.  

«Qauço» ispan sözüdür. İspaniyada həmin sözlə avaraları və kənd oğrularını 
adlandırırdılar. İspan sözü olan «qauço» «beli bükülmüş, əyilmiş» mənasını verir, məcazi 
mənada «vicdansız», ”pis işlərə meylli” deməkdir. Qauço qarışıq mənşəli etnik adamlar 
olmaqla Argentina pampasının maldar əhalisidir.  

Argentinada XIX əsrin əvvəllərində iri element metislər idi. Metislərin çoxu 
qaramal saxlamaqla dolanırdı, sonra onlardan qauçolar törəndi. Sonralar qauço Birləşmiş 
Ştatların qərbindəki kovboylar kimi, faktiki olaraq öz mövcudluqlarını kəsdilər.  

 
 
 
Unitarilərin idarəçiliyi. Rosas diktaturası 

 
 
Hakimiyyət düşkünləri öz məqsədlərinə çatmaq üçün hər cür vasitələrə, 

cinayətlərə əl atır, dəridən-qabıqdan çıxmaqla öz istədiklərinə nail olur və qanuna məhəl 
qoymadan hökmranlıq edirlər. Fransız şairi Lamartin belə eybəcər adamlar barədə 
yazırdı: “Belə hökmranlığa can atanın yolunda dayananlara dərd olsun! Həmin vəhşi 
heyvan nə qədər ki, qurbanı son nəfəsini vermir, onu buraxmayacaqdır. Bu zəli tamamilə 
doymayana qədər bədəndən ayrılıb düşməyəcəkdir.”  

1835-ci ildə Fakundo artıq ölmüşdü, bu Rosasın hakimiyyətinə gəlməsinə yol açdı. 
Lakin Rosas bu dəfə yalnız diktatura ilə, fövqəladə səlahiyyətlərlə heç də kifayətlənmədi. 
O, ənənələr, adətlər, həyat tərzi, qaydalar, qanunlar, din, ideyalar, şüarlar və məqsədlər 
üzərində ağalıq etmək eşqinə düşdü. Onlar üst-üstə toplandıqda onun axtardığı ictimai 
hakimiyyətin bütövlüyü alınırdı. 5 aprel 1935-ci ildə Nümayəndələr Palatası don Xuan 
Manuel Rosası 5 il müddətinə Buenos-Ayresin baş hökmranı seçdi. O həm də Səhra 
Qəhrəmanı, Qanunların Şərəfli Bərpaçısı, Bütün İctimai Hakimiyyətin Bütövlüyünü 
Saxlayanı adlanmağa başladı.  

Adamlar gözləyirdi ki, iki il müddətinə xalqı cana yığan dəhşətli qayda 
pozğunluqlarına son qoyulacaqdır. Havada isə artıq qorxu küləyi əsirdi. Əlbəttə, hər bir 
xalqın həyatında belə anlar olur. Mübarizədən yorulanlar uzun illər məhrum olduqları 
istirahəti arzu edirlər, buna görə azadlıq və ideyalar hesabına ağır xərc ödəməyə də 
hazırdırlar.  

Onsuz da, heç kəs inanmırdı ki, Rosas özü hakimiyyətdən əl çəkəcəkdir və ya xalq 
cəsarət tapıb, bunu ondan xahiş edəcəkdir. Bədbəxt xalq bir anlıq zəifliyinin qurbanı 
olmaqla, özünü uzun illərin əzablarına və dərd yükünü çəkməyə məcbur edir. 

Rosas 1833-cü ildən başlayaraq, şəhəri daim qorxuda saxlamışdı. O deyirdi: «Xalq 
mənimlə deyilsə, mənim düşmənimdir». Rosası qəzəbləndirən adamı ağır cəza gözləyrdi. 
Hər yerdə Bərpaçının portretləri asılmışdı, hakimiyyətinin bir ili keçəndən sonra bu 
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sədaqət partlayışı şəhərdən kəndlərə də yayıldı. Belə təsəvvür yaranırdı ki, bu bədbəxtlik 
dövrü heç vaxt ötüb keçməyəcəkdir. Sonra Rosasın portreti gündəlik geyimin bir 
hissəsinə çevrildi. Hamı Bərpaçının şəxsiyyətinə alovlu məhəbbət əlaməti kimi döşündə 
onun portretini gəzdirirdi. Təəccüblənməyə ehtiyac da yoxdur. Az qala iki əsr sonra 
Şimali Koreyada hamı döşündə ölkədə əbədi prezident elan edilən mərhum Kum İr Senin 
portretini gəzdirir. Həm də kimsə Rosasa azacıq şübhə ilə yanaşsaydı, onu ya sürgün, ya 
da qəbir gözləyərdi. 

Meydandakı mühafizəçilər hər 15 dəqiqədən bir qışqırırdılar: «Yaşasın donya 
Enkarkasyon Eskura! (Bu qadın Rosasın arvadı idi.)» Yuxudan oyanan uşaq da səhəri 
belə müqəddəs kəlmə ilə salamlayırdı.  

Həmin dövrün digər icadı rəylərin uçota alınması idi, Rosas şəhərdəki və 
kəndlərdəki hakimlərə göstəriş vermişdi ki, bütün sakinlərin adı yazılmış siyahı tutulsun. 
Bu siyahı Qədim Romadakı diktator Sulla dövründəki proskriptsiya siyahılarını yada 
salırdı. Həmin siyahılar Rosasınkından fərqli olaraq kütləvi xarakter daşımırdı və onlara 
düşənlər hökmən ölümə məhkum edilirdi. Argentinadakı vəziyyət fərqli olsa da, heç də 
az dəhşətli deyildi. Xüsusi orqan olan Masorkanın (Rosasın müxalifətə divan tutmaq 
üçün yaratdığı Bərpa Xalq Cəmiyyəti) bıçağı yeddi il ərzində dayanmadan işləyə 
biləcəkdi. Hətta İspaniyadakı İnkvizisiya dövründə də məhv edilməli olan bütün 
yeretiklərin (dilsizlərin) siyahısı tutulmamışdı, onların taleyi bunu xəbər verən 
çuğulçulardan asılı olurdu. 

 Rosas həm valideynlərindən, həm də sonralar yaşadığı kənd mühitindən sərt 
olmağı əxz etmişdi. Onun malikanəsində dəmir qayda hökm sürürdü. Sonra o, bu 
təcrübədən şəhərdə də istifadə etdi. Argentina qauçosu öz anadangəlmə meyllərinə və 
onun üçün doğma olan adətlərə sadiqdir. Əgər qauço öz bıçağını itirdiyini görsə, getdiyi 
mənzilə yaxınlaşsa da, hökmən geriyə qayıdacaqdır, axı onun üçün bıçaq, elə bil ki, nəfəs 
almaqdır, lap elə onun həyatıdır.  

Rosasa öz idarəetməsinin köklərini, ona bütün həyatını sürdüyü mal-qara 
malikanəsi vermişdi. Həm də o, İnkvizisiyanın məşum adətləri əsasında tərbiyə 
olunmuşdu.  

Fakundodan fərqli olaraq, o, mülkiyyət məsələlərinə xüsusi diqqət verirdi, qaramal 
oğrularını inadkarlıqla təqib edirdi. 

Rosas öz ətrafındakıları himayə etsə də, onları da qəddarlıqla cəzalandırırdı. 
Nümayəndələr Palatasının sədri Visente Masa Rosasın karyera xətti ilə yüksəlməsində 
xeyli köməklik göstərmişdi, ondan xidmətinə qiymət verilməsini gözləyirdi. Lakin bir 
gün gördü ki, Masorka onun portretini Tribunal Salonundakı divardan çıxarmışdır. 1839-
cu ildə bu hadisə baş verəndə Masa Rosasa şikayət məktubu yazdı. Üç gün sonra isə 
tutduğu vəzifədən istefa vermək barədəki ərizəsini öz katibinə diktə edərkən, onun 
boğazını kəsən bıçaq bu diktəni yarımçıq qoydu. Belə söhbət gedirdi ki, əgər Rosas onu 
öldürməyə göstəriş vermişdirsə, deməli, bir səbəb var imiş. Rosas özü isə deyirdi ki, 
qocanı öldürmüşlər ki, istəkli oğlunun ölüm xəbəri ilə əlaqədar çəkdiyi əzablardan onu 
xilas etsinlər. Bu, Drakulanın əlil adamları anbara yığıb yedirtməsini və sonra anbarı 
yandırmaqla onları məhv etməsi səhnəsini yada salır. Drakula guya bədbəxt insanları 
çəkdikləri əzabdan qurtarmaq məqsədini güdürmüş. Masanın oğlu isə zabit kimi Rosasın 
əleyhinə olan qəsddə iştirak etmişdi və qəsdin üstü açıldıqda öldürülmüşdü.  

Sonra eyni vəhşiliklə Rosasın katibi də qətlə yetirildi, iclas zalında onun başını 
kəsmişdilər. Qəsd iştirakçılarının hamısının ağzı yumduruldu, onların ağzına soxulan əsgi 
parçasını isə daha etibarlı hesab edilən və torpaqda qazılan qəbir əvəz etdi.  
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Kiroqanın öldürülməsindən sonra Respublikanın birləşməsi baş verdi. Rosas 
ölkədəki unitar hakimiyyətin mütləq başçısına çevrildi. Rosasın Buenos-Ayresdə malik 
olduğu bütün İctimai Hakimiyyətin Bütövlüyü bu vaxt artıq bütünlüklə respublikaya 
yayıldı.  

Rosas Avropaya, onun bəzi dövlətlərinə düşmənçilikdən də əl çəkmirdi. Fransaya 
qarşı mübarizə naminə özünəməxsus müdafiə vasitələri seçirdi. O, universitetlərin 
professorlarını maaşdan məhrum etdi, prezident Rivadavianın vaxtilə ibtidai məktəblərə 
təyin etdiyi bol dotasiyanı kəsdi. Bütün xeyriyyə idarələri bağlandı, kəmağıllı insanlar 
dəlixanalardan küçələrə atıldı və sakinlər bu təhlükəli bədbəxtləri öz evlərində saxlamağa 
məcbur oldular.  

Argentinada mübariz ruhlu insanlarla yanaşı, elə adamlar var idi ki, onlar tiranın 
təpiyi altında da çörək yeməyə hazır idilər. Onlar üçün azadlıq, sivilizasiya və ləyaqət 
marağı qida və başının üstündəki damdan fərqli olaraq, elə bir əhəmiyyət daşımırdı.  

Buenos-Ayresin ədəbi mühiti də zəngin olmamaqla, axsayırdı. Mətbuatda Avropa 
ideyalarına yaxın olan bir neçə əsər çap olunmuşdu. Onlarda da nə siyasət, nə də 
partiyalar barədə heç nə yox idi.  

Amerika dövlətlərində liberallığı ilə seçilən, yüksək intellektə malik olan adamlar 
arasında da Rosas özünə tərəfdarlar tapa bilirdi və onlar tiranın devrilmə ehtimalını 
biabırçı hal hesab edirdilər. Onlar anlamırdılar ki, Rosas yalnız barbarlığı və despotizmi 
təcəssüm etdirir. Bir fransız ziyalısı azmış və səhv hərəkətlərə yol verən argentinalılar 
haqqında haqlı olaraq deyirdi ki, «onlar 1789-cu ilin fransız mühacirləri kimi hər şeyi 
xatırlasalar da, lakin heç nəyi öyrənməmişdilər».  

Bəzi Avropa qəzetləri də Rosasa məddahlıq etmək yarışında yerlilərdən geridə 
qalmırdılar. Onlar yazırdılar ki, Rosas yeganə adamdır ki, Amerikanın yarıbarbar 
xalqlarını idarə etməyə qadirdir. Bu prezident isə ölkəsinin, bir gün də olsun belə, sülh 
şəraitində yaşamasını istəməmişdi. Xalqını, əslində, cana yığmış, pozmuş, qan gölündə 
batırmışdı. Öz quldurluğunun bəhrəsindən faydalanmaqla kifayətlənmək əvəzinə, o, Latın 
Amerikasının üç dövləti – Uruqvay, Paraqvay və Braziliya ilə haqq-hesab çəkmək 
istəyirdi, Çili və Boliviya isə onun siyahısında hələ geridə idi. Müharibə heç vaxt xalqın 
iradəsindən asılı olmur, əsasən, hər bir ictimai vəziyyətə xas olan şəraitlərdən asılıdır. Öz 
xalqı üçün bəlaya çevrilən bir adam nahaq yerə ümid edir ki, sonra xalqı guya bu 
bədbəxtliklərdən azad edəcəkdir.  

Rosas idarəetmə ilə məşğul olmurdu, o, bu sözün ümumi qəbul edilən mənasında 
hökmranlıq da etmirdi. Aylarla evindən çıxmamaqla, heç kəsi görmədən o, yalnız hərbi 
hərəkətlərə, intriqalara, casusluğa rəhbərlik edirdi.  

Masorka vasitəsilə özünün iyrənc siyasətinin bütün qollarını hərəkətə gətirir, nəsə 
müharibənin xeyrinə deyilsə və onun düşmənlərinə zərər vurmursa, bu, onun nəinki 
planına daxil olmurdu, heç onu maraqlandırmırdı da. 

Rosası hakimiyyətə qauço, plebeylər və komprador burjuaziya gətirmişdi. Sonra 
onlar məhv edildilər və Rosasın qoşunları onları yoxa çıxarıb, aradan çıxdı. O, başları 
kəsir, kişiləri xədim edir, öz düşmənlərinə iztirab verirdi. O, mətbuatı da buxovlanmış, 
fikirə cilov geyindirmişdi. Vətənin taleyi barədə mübahisə aparmağa, onu öyrənməyə, 
maariflənməyə qadağa qoymuşdu ki, heç kəs onun törətdiyi cinayətlərdən baş çıxara 
bilməsin. O, başa düşmürdü ki, qurbanının boğazını kəsdikdə, onun səsi kəsilsə də, 
ağrının qışqırığı, harayı bu yaradan qalxır, bu qışqırıq xarici ölkələrə də gedib çatır. 
Avropanın və Amerikanın bir sıra mətbuat orqanları bu əmrlərinə görə Rosası nifrətamiz 
Neron, qəddar Tiran adlandırırdılar.  
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Xalqın ayıq nümayəndələri isə düşünürdü ki, elə bir gün gələcəkdir ki, Rosasın adı 
ilə ağlamağını kəsməyən uşağı qorxudacaqlar, bu ad qaranlıq gecədə yol gedən yolçunu 
titrətməyə salacaqdır. Axıtdığı qanlarda tiran özü boğulanda, Argentina xalqı gözlədiyi 
bol bəhrəni dərəcəkdir.  

O, özünün qauço təbiətinə uyğun olaraq çaylara nifrətlə baxır, çay gəmiçiliyinə 
mane olurdu. Buenos-Ayres limanının olduqca böyük gəlirini də küləyə sovururdu. 
Milyonlarla pul vəsaiti onun öz ağılsızlığına, cinayətlərə və iyrənc bir şəkildə qisas 
almağa sərf olunurdu. Təhsil sistemini dağıtmışdı, məktəbləri maliyyə dəstəyindən 
məhrum etmişdi. Bütün ziyalı adamları təqib və məhv edirdi, öz yekəbaşlığını və qan 
hərisliyini idarəetmə üsuluna çevirirdi.  

Rosas bütün hüquqları məhv etmişdi, cinayəti, qətli, kişiləri xədim etməni və baş 
kəsməyi idarəçilik sistemi kimi tətbiq etmişdi. O, adamları insan təbiətinə xas olan pis 
instinktlərə həvəsləndirirdi, bu yolla öz xəbərçilərini və ardıcıllarını tərbiyə edirdi. O, 
belə bir fikir təlqin edirdi ki, hökumət öz düşmənlərini məhv etmək hüququna malikdir. 
O, qonşu ölkələrlə və Avropa ölkələri ilə ədavəti daim qızışdırırdı. Çili ilə ticarəti 
kəsmişdi, Uruqvayı qana batırmışdı. Braziliya ilə də ixtilaf qaldırdı.  

Heç kəs şübhə etmirdi ki, bir gün bu əjdəha da yıxılacaqdır, barbarlıq, əxlaqsızlıq 
və yoxsulluq arxada qalacaqdır. İki mühüm cəhətə – həyatın və mülkiyyətin 
toxunulmazlığı hüququna təminat veriləcəkdir. Dövlətin siyasi quruluşunu, idarəetmə 
formasını isə artıq tiran deyil, zaman, hadisələr, şəraitlər, proqressiv dünyanın təsiri 
müəyyən edəcəkdir.  

Əgər tiran qatilə çevrilirsə, əslində, qatil olmayan tiran da yoxdur, bu, o demək 
deyildir ki, onun hökmranlığı altında olan xalq da cinayətkarlar kütləsinə çevrilməlidir. 
Belə bir fikir də mövcuddur ki, bu gün fanatizm hərisliyində qana susayan, bəlkə də, 
dünən sadəlövh bir dindar imiş, sabah isə səbəblər, şərait aradan çıxdıqda xeyirxah bir 
vətəndaş olacaqdır. Axı Böyük Fransa inqilabından və onun meydana gətirdiyi Terrordan 
sonra cəmiyyətdə məhz belə bir metamorfoza baş verdi. Rosas isə keçmişdən, tarixi 
təcrübədən dərs götürmək əvəzinə, tarixi qisas alətinə çevirdi.  

Rosasın arvadı bir az əvvəl ölmüşdü və o, bütün vəhşi hərəkətləri ilə qadının 
ölümünü sürətləndirmişdi. Lakin özünə general rütbəsi verilməsini əmr etdikdən sonra, 
şəhərdə və kəndlərdə arvadının ölümü münasibətilə iki il ərzində matəm saxlanması 
qaydasını tətbiq etdi. Hamı baş geyimində onun əvvəldən tətbiq etdiyi qırmızı lent ilə 
bərabər, qara mahuddan olan geniş lent gəzdirməli idi.  

Rosas və ona bənzər olanlar adamlara mənəviyyat dərsi verməyə girişsəydilər, bu, 
bütünlüklə könülün məhvinə aparardı. Cəmiyyətdə dustaqxana kameralarının mənəvi 
cəhətləri üstünlük təşkil edərdi, ruhun yavaş-yavaş zəhərlənməsi baş verərdi.  

Fakundo və Rosas barədəki xatirələrdə hər şey bir-birinə qarışmışdır. Argentina 
xalqının etnoqrafiyası özlüyündə maraq obyekti olduğundan, bu xatirələrsiz keçinmək 
olmur. Onlar cəmiyyətin mənəvi dünyasına da öz mənfi təsirlərini göstərmişdilər. 
İdarəetmə qisas, qəddarlıq üzərində qurulduğundan, çox vaxt düzənlikdən keçən çaylar 
kimi öz məhvərini dəyişib, böyük insan qrupuna, bütün cəmiyyətə ağır zərblər vururdu. 
Burada baş verən hadisələrin tərkib hissələri, əslində, xeyir və şər arasındakı mübarizəni 
əks etdirirdi. Onilliklər ərzində Argentina həyatı qaydasızlıqla, insan haqlarının kütləvi 
qaydada tapdanması ilə müşayiət olunmuş, xalq heç də layiq olmadığı barbarlığın, 
vəhşiliyin, qaniçicliyin hakim kəsildiyi dövrü yaşamağa məcbur olmuşdu.  

Ayrı-ayrı xalqların keçdiyi ağır təcrübələr də ibrətamiz xarakter daşıyır, xəbərdar 
edir ki, çex antifaşisti Yulius Fuçik demişkən, insanlar ayıq olsunlar, çünki şər, zülm 
qüvvələri bir müddət mürgüləsə də, dərin yuxuya dalmır, əlverişli an gələn kimi fürsəti 
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əldən vermir və öz bədbəxtlik leysanını xalqın üstünə tökür. Tarix isə öz təkamülündə, 
irəliyə doğru hərəkətində dayanmaq bilmir. Köhnə sosial və mədəni formalar kənara 
atılır, yeni növlər meydana gəlir. Zülm, istismar, dəhşətlər dövrü də, bütünlüklə olmasa 
da, nisbətən azad ruh, ləyaqətli həyat tərzi ilə əvəz olunmaqla, keçmişi təkrarı 
arzulanmayan bir fenomen kimi bütünlüklə inkar edir. 

25 may 1810-cu ildə Rio-de-la-Platanın paytaxtı Buenos-Ayresdə ispan 
hakimiyyətini ləğv edən inqilab baş verdi. Elə həmin il bütün İspan Amerikasında 
Meksikadan Çiliyə qədər vahid azadlıq müharibəsində birləşən üsyanlar və inqilablar 
dalğası yayıldı. 1826-cı ildə Bernardino Rivadavia hökuməti yeni tip iqtisadi və mədəni 
idarələr, milli bank yaratdı, kilsə islahatı həyata keçirildi. Lakin mühafizəkar qüvvələr bir 
il sonra, 1827-ci ildə B. Rivadavianın istefasına nail oldular.  

Məhz bu vaxt səhnəyə Kaudilyo Xuan Fakundo Kiroqa çıxdı. O, patriarxal 
əyalətin tipik nümayəndəsi idi, Argentina pampasının oğlu idi, çöl qauçoları, muzdurlar 
arasından çıxmışdı. O, üstündə «Din və ya ölüm» sözləri yazılmış bayraq altında, demək 
olar ki, bütün ölkədən keçib getmişdi. Qubernator və ya prezident kreslosuna iddiaçı olan 
digər kaudilyolarda qorxu yaratmaqla, hakimiyyətə doğru irəliləyən maldar-mülkədar, 
Buenos-Ayres əyalətinin kaudilyosu Xuan Manuel Rosasa yol açmışdı. Rosas öz 
müttəfiqlərinin köməyi ilə 1835-ci ildə Fakundonu öz yolunun üstündən götürdü və 
ölkənin faktiki diktatoru oldu. 

Argentina milli ədəbiyyatının banilərindən biri olan şair Estaban Eçeverrianın 
(1805–1851-ci illər) başçılığı altında «1937-ci il nəsli» adlı inqilabi ruhda olan gənc 
intellektlərdən, yazıçı, şair və ictimai xadimlərdən təşkil olunmuş qrup ölkənin burjua-
demokratik əsasda yenidən qurulması proqramı ilə çıxış etdi. Əslində, bu qrup Rosas 
rejiminə qarşı mübarizə apardığından, onun tərəfindən təqib obyektinə çevrildi. Öz həyat 
fəlsəfələrinə görə onlar romantik olaraq qalmışdılar. Rosas Ədəbiyyat salonunu 
dağıtdıqdan sonra, Eçeverria 1838-ci ildə «May assosiasiyası» adlı gizli inqilabi cəmiyyət 
yaratdı. Bu təşkilat italyan azadlıq hərəkatının görkəmli lideri Cüzeppe Madzininin 
yaratdığı «Gənc İtaliya» cəmiyyətinə bənzəyirdi. Bu gənclərdən biri yazırdı ki, «Əgər biz 
öz paxıllığımızı, qısqanclığımızı, ambitsiyamızı, tamahımızı və digər ictimai 
ehtiraslarımızı kiməsə qarşı istiqamətləndirməsəydik, iflic olan adamda sümüklər 
quruyub sıxılan kimi, bizim kökümüzün bir hissəsi də quruyardı. Onları isə Allah eqoist 
hisslər kimi bizim ürəyimizə qoymuşdur. Onlar digər küləklərlə birlikdə həyat 
yelkənlərini doldurur ki, dənizlərdən üzüb keçə bilsin, bu dənizlər isə cəmiyyət, xalq, 
dövlət adlanır». 

Başqa bir qələm sahibi isə mətbuatın cəmiyyətdəki roluna toxunaraq, öz 
məqaləsində yazmışdı ki, «Müasir xalqlar üçün qəzet qədim romalılardan ötəri Forum 
kimidir. Mətbuat tribuna və minbəri əvəz etdi, yazılı söz şifahiyə çevrilir, elə bil ki, 
moizədir. Natiq bu gün minlərlə dinləyici qarşısında çıxış edir, onun sözünü onlar çap 
edilmiş şəkildə görürlər, çünki onları ayıran məsafədən onu eşitmək şəraitində deyillər».  

Rosasla Fakundonu müqayisə etməyi davam etdirsək, pozğunluq yoluna düşməkdə 
ikinci birincidən heç də geridə qalmırdı. Çünki Fakundo baş yırtıcı idi, Rosas isə heyvani 
qəddarlığı və terrorizm ruhunu qanuniləşdirdi, cahil kütlənin qəddar instinktlərini bir 
sistemə və özünü bütöv xalqın mövcudluq formulunun rəmzinə çevirdi.  

İstər Fakundo, istər Rosas Argentina tarixinə daxil oldular, XIX əsrin birinci 
yarısına öz iyrənc əməllərinin möhürünü vurdular. Ona görə də onlar lazım gəldikcə 
xatırlanır, onların özlərini reallaşdırdıqları dövr heç də xırda epizod deyildi, xalqın 
əzablarla dolu olan geniş bir səhifəsi idi. Görkəmli rus tarixçisi V.O.Klyuçevski deyirdi 
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ki, tarix müəllimə deyil, sinif nəzarətçisidir. O, öyrənilməyən dərsə görə sadəcə olaraq 
cəzalandırır. 

 
 
 
Epiloq 

 
Barbarlıq və sivilizasiya bir-biriylə mübarizə apardıqda, bu dramatik prosesdə biri 

zəifləyəndə, digəri daha böyük mövqelər əldə edir. XIX əsr Argentinasının tarixi bunu 
əyani şəkildə büruzə verir.  

1810-cu ilin may inqilabından sonra Buenos-Ayresdə müvəqqəti hökumət yarandı. 
1814-cü ildə ispan kralı taxt-tacı bərpa edildikdən iki il sonra, 1816-cü ildə Argentinanın 
əksər nümayəndələri məclisə toplaşıb, «La-Plata Birləşmiş Əyalətləri» adı altında 
müstəqil dövlətin yarandığını bəyan etdilər. Bu dövlətin ərazi bütövlüyü də problemlərə 
məruz qalırdı, 1814-cü ildə Paraqvayı, 1825-ci ildə Boliviyanı, 1828-ci ildə isə Uruqvayı 
itirmişdi. 

1826-cı ildə artıq Argentina Federativ Respublikası adlanmaqla, burada yaradılan 
prezident vəzifəsini ilk dəfə tutan Bernardino Rivadavia Buenos-Ayres əyalətlərini 
birləşdirsə də, bir il sonra istefaya getməli oldu. Rosas isə bu vaxt Buenos-Ayres lideri 
olan Manuel Darreqonun sözçüsü idi. 1828-ci ildə Uruqvaydakı müharibədən qayıdan 
qoşunlar Dorreqonu devirdilər və general Xuan Lavalı onun yerinə qoydular. Derreqo 
edam edildi. Lakin Laval və onun unitari tərəfdarları olan məsləhətçiləri öz aralarında 
razılığa gələ bilmədilər. Nəticədə Laval Rosasın şərtləri ilə razılaşmalı oldu. Rosas 
Lavalın buraxdığı qanunvericiliyi yenidən topladı və 1829-cu ilin dekabrında bu 
qanunvericilik Rosası yekdilliklə qubernator seçdi. 1835-ci ildə isə yenidən Buenos-
Ayres əyalətinin qubernatoru seçilməklə, ölkənin faktiki diktatoru oldu. 

Rosas rejimi öz sələflərindən daha geniş dəstəyə malik oldu, torpaq sahibləri və 
ixrac-idxal tacirləri yeni qubernatoru müdafiə edirdilər. Belə geniş dəstəyə görə o, daha 
təhlükəli idi. O, düşmənlərinə qarşı çox sərt idi, yalnız 1840-cı il və 1842-ci il 
qırğınlarından sonra ölkədə terror bir qədər azalmışdı.  

Fakundo kimi, Rosasın da sonu çatdı. Gələcək prezident Urgunzanın müttəfiqləri 
Rosasın qoşunlarını Uruqvayın paytaxtı Montovideonun mühasirəsini tərk etməyə 
məcbur etdilər və sonra onun başlıca ordusunu 1852-ci ildəki Monte Kaseros döyüşündə 
məğlub etdilər. 

Rosas Britaniyanın himayəsini axtardığından, o, İngiltərəyə götürüldü. Xusto 
Urgunza isə 1854-cü ildə ilk konstitusiya şərtləri ilə prezident olmaqla, ölkəni 6 il ərzində 
idarə etdi.  

Argentinanın da təcrübəsi göstərir ki, inqilablar atavist instinktləri oyadıb, 
hərəkətə gətirir, qanlı mübarizələrdə insanlar bütün vasitələrə, barbarlığa da əl atırlar. Bu 
ölkədə ispan ağalığı dövründə milli ruh əsasən əsarətə alınmışdı, lakin şərait imkan verən 
kimi, onun kükrəməsi baş verdi. 

Ancaq milli azadlıq uğrunda mübarizə həm də xalqın bir hissəsinin yatmış 
barbarlıq vərdişlərinin yenidən boy atmasına yol açdı. İnqilab sivilizasiyanın bir müddət 
geri çəkilməsinə, arxaizmin hakim mövqelərə çıxmasına şərait yaratdı. Bu dövrdə ölkədə 
Fakundo, Rosas və digərləri kimi monstrlar peyda oldu.  

İnqilab, onsuz da, köhnə qanunları ləğv edib, yenilərini tətbiq etməyə başlayır. 
Argentinada XIX əsrin ortalarına qədər total qanunsuzluq hökm sürdü, ölkə tiraniyanın, 
despotizmin hökmranlığı altında inildəməyə başladı. Öz zülmlərindən xalqın fikrini 
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yayındırmaq üçün hakimiyyətdəki bəd qauçolar başqa dövlətlərlə müharibə aparmaq 
yolunu tutdular, onlara fasilə verməmək kimi bədnam təcrübəni ortaya atdılar, lakin şər 
qəti qələbə çala bilmədi. Argentina həmin əsrin sonunda nisbətən sabitlik və ardıcıl 
inkişaf yoluna qədəm qoydu və yalnız 1976-cı ildəki dövlət çevrilişi və hərbi xuntanın 
hakimiyyətə gəlməsi ölkədə demokratiyanın əslində ləğv edilməsi, müxalifət 
qüvvələrinin təqibi və fiziki cəhətdən məhv edilməsi ilə nəticələndi. Milli Konqress 
buraxıldı, ölkədə siyasi partiyaların fəaliyyəti dayandırıldı. Hərbi xunta Hitler 
natsizminin iyrənc mirasından istifadə edirdi.  

1982-ci ilin aprel-iyun aylarında Folklend adasına sahib olmağa çalışan hərbi 
xunta hökumətinin başçılıq etdiyi Argentina ilə 1833-ci ildən adanı idarə edən Böyük 
Britaniya arasında müharibə getdi. Hər iki tərəfdən min nəfərdən çox adam həlak oldu. 
Argentina məğlub oldu və general Qaltiyerinin vəzifədən getməsi ilə hərbi xunta 
diktaturasına son qoyuldu. Ölkədə demokratiya bərpa olundu. 

İlkin tiranlarla və hərbi diktatura ilə bacaran Argentina xalqı demokratiya və 
azadlıq şəraitində böyük inkişafa nail olmağa qadirdir. Belə tarixə malik olan xalq bir 
daha səhvə yol verməməlidir.  

 
 

SON 
 

Mart 2018-ci il 

 

 

 

 

 

 

 

 
Telman Orucov 

 
 

Tüdorlar sülaləsinin uğurları və 
bədbəxtliklər seriyası 

 
 
 

Ön söz 



145 
 

 
XV əsrin sonundan XVII əsrin əvvəlinədək, 118 il ərzində İngiltərə taxt-

tacında olan Tüdor sülaləsi başlanğıcda uzun illər davam edən vətəndaş 
müharibəsinə (Qızılgüllərin müharibəsi) son qoymuş, ölkənin və xalqın birliyini 
qoruyub saxlaya bilmiş, əcnəbilərlə aparılan müharibələrdə qalib gəlməklə, 
nəticədə İngiltərəni dünya dəniz dövlətinə çevirmiş,Avropa səhnəsində öz 
dövlətinin rolunu xeyli yüksəltmişdi. Tüdor sülaləsinin bünövrəsi Lankesterlərlə 
Yorkçuların müharibəsində, 1485-ci ilin Bosvort döyüşündə qələbə ilə qoyulsa da, 
1603-cü ildə ölkənin tarixdəki ən məşhur kraliçası, ölkəyə qüdrət verməyə və 
nüfuz qazandırmağa nail olmuş I Elizabetin ölümü ilə, dinc qaydada başqa 
sülaləyə, şotlandların Styuartlar nümayəndəsinə verilmişdir. Ölkə dini islahata, 
əslində, inqilab nəticəsində yeni daxili münaqişələrə, katoliklərlə protestantlar 
arasında gərgin mübarizəyə cəlb olunsa da, xalq, əslində, iki hissəyə parçalansa da, 
sınaq anlarıda, xarici müdaxilə təhlükəsi gücləndikdə və reallaşdıqda vahid 
cəbhədən çıxış edərək, düşmənin ümidlərini puç etməyi bacarmışdı.  

Tüdor sülaləsinin hökmranlığı heç də hamar yolla getməmişdir, siyasi 
uçurumlar və yüksəkliklər də olmuşdu, ən başlıcası başlanğıcda sülalə Avropa 
dövlətləri tərəfindən tanınmışdı, sülalənin hökmranlığı  dövründə İngiltərə 
diplomatik üsullardan və matrimonial ( digər kral ailələrinin üzvləri ilə izdivaca 
girmək) əlaqələrdən istifadə etməklə hətta heybətli düşmənləri olan Fransaya və 
İspaniyaya qarşı da öz suverenliyini daim qoruyub saxlamışdı. Sülalənin birinci 
kralı VII Henri İspaniya ilə münasibətlərini yoluna qoymaq və onu öz düşməni 
Fransaya qarşı çevirmək üçün İspaniyanın katolik kralları Ferdinandın və 
İzabellanın kiçik qızlarını böyük oğlu prints Artura almış, o, öldükdən sonra isə 
kiçik oğlu Henriyə nişanlamış, özü öldükdən sonra VIII Henri kimi taxt-taca çıxan 
bu oğlan həmin Katerina Araqonluya evlənmişdi.  

Atasından fərqli olaraq, VIII Henri eşq macəraları və dəfələrlə evlənməsi ilə 
ölkədə və dünyada bəzi problemlərin yaranmasına şərait yaratmışdı. Kral öldükdən 
sonra onu 9 yaşlı oğlu, xəstə VI Eduard əvəz etmiş, bu vaxt dövlətin siyasətində, 
gənc kral üzərində  Nortumberland hersoqu Con Dadli böyük nüfuza malik 
olmuşdu. Altı il davam edən hökmranlıqdan sonra, VI Eduard öləndə onun ən 
böyük bacısı I Mariya taxt-taca çıxmış və ölkədə katolitsizmin əvvəlki mövqeyinin 
bərpa edilməsinə çalışmaqla, yüzlərlə adamın qətlə yetirilməsinə səbəb olmuşdu. 
Buna görə onu «Bloody Mery» – «Qanlı Mariya» adlandırmışdılar. Onun 
hökmranlığı dövründə Kalenin Fransanın xeyrinə itirilməsi ilə İngiltərənin qitədəki 
son ərazisi də əldən çıxmışdı. 1453-cu ildə İngiltərə ilə Fransa arasındakı Yüzillik 
müharibə başa çatanda isə yalnız Kale istisna olmaqla qitədəki ərazilərin hamısı 
itirilmişdi.  

1558-ci ildə I Mariyanın ölməsi ilə onun ögey kiçik bacısı I Elizabet taxt-
taca çıxmış və onun idarəçiliyi 44 il davam etmişdir. Elizabetin hökmranlığı 
dövründə İngiltərə siyasi, iqtisadi və hərbi cəhətdən xeyli möhkəmlənmiş, 1588-ci 
ildə ingilis donanmasının gəmilərinin və dənizçilərinin üstünlüyü hesabına, həm də 
tufanın köməkliyi ilə İspan Armadasının darmadağın edilməsi ilə, müharibəni 
başlamaq və İngiltərəni işğal etmək təşəbbüsü göstərən İspaniyanın ümidləri puç 
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olmuşdu. Bundan sonra İngiltərəyə müdaxilə planları bir daha reallığa 
yaxınlaşmamışdı. Elizabet həm də ərə getməməklə, o qədər də real mahiyyət 
daşımayan «Bakirə kraliça» adını daşımaqla, ingilis taxt-tacının fransızların və ya 
ispanların əlinə düşməsinə imkan verməmişdi, Şotlandiya kralına təhvil verilsə də, 
öz doğma şərəfini qoruyub saxlamışdı.  

Sülalənin siyasi səhnədəki böyük uğurları ilə yanaşı, bədbəxtliklər də onun 
üzvlərini heç də rahat buraxmırdı. Sülalənin banisi VII Henri iki oğlunu, – 
onlardan biri Uels printsi olmaqla taxt-tacın varisi idi – itirmişdi. Arvadı bu itkinin 
yerini doldurmaq üçün yenidən uşaq doğanda, bu qız uşağı da, ananın özü də oldu. 
Çox keçməmiş kralın özü də 1509-cu ildə həyatla vidalaşmalı oldu.  

VIII Henrinin birinci arvadı Katerina Araqonludan olan beş uşağı ölmüş, 
yalnız gələcək kraliça I Mariya sağ qalmışdı. İkinci arvadı Anna Boleynin ona oğul 
varis bəxş edəcəyinə böyük ümid bəslədiyi halda, onun da yalnız bir uşağı – 
Elizabet salamat qalmışdı, üç il sonra isə ərinə xəyanət ittihamı ilə kraliça Boleynin 
boynu vurulmuşdu. Üçüncü arvadı Ceyn Seymur ona oğlu Eduardı doğsa da, özü 
doğuşdan az sonra ölmüşdü. Sonrakı arvadını da boşamış, sonra daha iki dəfə 
evlənmişdi, beşinci arvadı Katerina Hauardı da Anna Boleynə olan ittiham 
əsasında edam etdirmişdi. Sonra Katerina Parra evlənmişdi.  

Eduard uşaq ikən kral olsa da, az yaşamış, xəstə olduğuna görə həyatdan tez, 
16 yaşında getmişdi. Böyük bacısı Mariya kraliça olduqdan sonra ispan printsi, 
gələcək kral II Filippə ərə getmiş, ona uşaq doğmaq istəsə də, arzusu nəticə 
verməmişdi. Hətta qarnındakı şişini o, özünün hamiləliyi kimi qələmə vermiş, uzun 
müddət mamaçalarla əhatə olunmuş, gözləmələr nəticə verməyəndə o, özü 
uşağının olmayacağını elan etmiş və övladı olmadan da dünyadan köçmüşdü.  

Kraliça Elizabet isə uşaqlığında və gəncliyində məşəqqətlərdən keçmiş, 
dustaq edilmiş, lakin iradəsinin hesabına bütün sınaqlardan çıxa bilmiş, həm də öz 
üzərində çalışaraq yaxşı təhsil görmüş, beş əcnəbi dilə – əsas Avropa dillərinə 
yiyələnmişdi. O da ərə getmədiyindən varis probleminin həllinə heç bir köməklik 
göstərməmişdir. Ata və oğul Henrilərdən fərqli olaraq, sonrakı üç taxt-tac sahibləri  
meydana varis gətirə bilməmişdilər. Ona görə də sülalə, nəhayət, davam etdirilə 
bilməmiş, hökmranlıq yeni, şotland mənşəli Styuart sülaləsinə keçmişdi.  

Problemlər təkcə varis məsələsi ilə yekunlaşmırdı, taxt-taca çıxmağın özü 
də, ona olan iddialar da xeyli çətinliklər meydana gətirirdi. Taxt-tacın iki dəfə 
ötürülməsi sakit keçmişdi, çünki ölən krallar varis barədə öz qərarlarını elan 
etmişdilər – bu varislər VIII Henri və VI Eduard idi.  

Düzdür, VIII Henri də Eduardın və Mariyanın varis olacağı elan etmişdi. 
Lakin I Mariyanın taxt-taca çıxması ciddi münaqişə yaratdı. VII Henrinin nəticəsi, 
qızı Merinin nəvəsi, onun övladı olan Fransıezin qızı Ceyn Qrey böyük siyasi 
qüdrətə malik olan qayınatası Nortumberland hersoqunun möhkəm dəstəyinə 
arxalanaraq, taxt-taca iddia ilə çıxış etdi və hərbi münaqişə yarandı. Mariyanı 
müdafiə edənlər qalib gəldiklərindən o, kraliça elan olundu.  

Elizabet də hakimiyyətə ölən bacısının vəsiyyəti ilə gəlsə də, xeyli müddət 
taxt-taca iddia edən Şotlandiya kraliçasının bu mövqeyi real olaraq tutmaq 
təhlükəsi altında yaşamalı olmuşdu. Mariya Styuart VIII Henrinin böyük bacısı 
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Marqaretin nəvəsi idi və onun da iddiasının hüquqi əsasının olmasını heç də inkar 
etmək mümkün deyildi. Həm də bu qadın fransızlar tərəfindən qızışdılımaqla – axı 
o, qısa müddətə də olsa, Fransanın mərhum kralının arvadı olmuşdu, – digər 
tərəfdən katolik olmaqla yanaşı, həm də intriqalar və provokasiyalar aludəçisi idi. 
Onun daha bir provokasiyası baş tutmayanda o, Şotlandiyadan İngiltərəyə qaçmağa 
məcbur olmuş və orada həbs edilərək, 10 il müddətində yaxşı şəraitdə yaşasa da, 
məhbus kimi ömür sürmüşdü. Kraliça Elizabetə qarşı onun iştirak etdiyi üç qəsdin 
üstü açıldıqda, 1587-ci ildə Mariya Styuart edam edilmişdi. 

İngiltərə siyasi tarixinin qəribəlikləri də vardır. Vaxtilə anası, fahişə elan 
edilən Anna Boleynin qızı Elizabet, kiçik vaxtı həmçinin bastard və fahişə 
adlanırdı. Lakin anasının ölümündən 22 il sonra taxt-taca yüksəldi. Mariya Styuart 
kraliça Elizabetin dəhşətli düşməni kimi edam edilsə də, 1603-cü ildə Elizabetin öz 
qərarı və vəsiyyəti ilə onun oğlu, Şotlandiya kralı VI Ceyms I Ceyms kimi 
İngiltərə taxt-tacına sahib olmuşdu.  

Krallara və hökmranlıq edən kraliçalara üz verən bədbəxtliklərdən söhbət 
getsə, sülalənin digər bir sıra üzvləri də heç də xoşbəxt həyat yaşamamış, ilkin 
uğurlarına baxmayaraq, sonralar müxtəlif keşməkeşlərlə, bəxtin üz döndərməsi və 
acı bədbəxtliklərlə üzləşməli olmuşlar. Bu barədə VIII Henrinin kraliçası Katerina 
Araqonludan, Şotlandiya kralı IV Ceymsin kraliçası Marqaretdən və Fransa kralı 
XII Luinin kraliçası Meridən heç biri, onların üstünü kəsmiş talesizliyin 
hücumundan yaxa qurtara bilməmişdi.  

Katerina Araqonlu, mərkəzləşmiş İspaniyanın rüşeymini yaradaraq, əsasını 
qoymuş kral Ferdinandın və kraliça İzabellanın qızı olmaqla Qranadada ərəblərdən 
yadigar qalmış dəbdəbəli Alhambra sarayında böyümüşdü. O, ingilis printsi 
Arturdan bir yaş böyük olsa da, ona ərə gəlmiş, gənc ərinin matəmini yaşamalı 
olmuş, həm öz valideynlərinin və həm də qayınatasının xəsislikləri hesabına 
sarayda ağır maddi şəraitdə yaşamış, özündən 6 yaş kiçik kral VIII Henriyə ərə 
getdikdən sonra kraliça kimi böyük idarəçilik imkanlarına yiyələnmişdi. Bu 
xoşbəxtlik dövrünə də 1531-ci ildə kralın onu tərk etməsi ilə son qoyulmuşdu. 
Katerina ölənə qədər olan beş il ərzində tənha yaşamaqla, dua etməklə məşğul 
olmuşdur. Katerina Henriyə ərə getməsinin qanunsuz olması barədə ona qarşı 
edilən ittihamdan təhqir olunmuş və kraliça titulundan məhrum olmaq tələbinə isə 
boyun əyməmişdi.  

VII Henrinin böyük qızı Marqaret Şotlandiya ilə sülh münasibətini 
möhkəmləndirmək üçün 13 yaşında özündən xeyli yaşlı, Şotlandiya kralı IV 
Ceymsə ərə getmişdi. On il davam edən nikah IV Ceymsin İngiltərəyə müdaxiləsi 
vaxtı aparılan döyüşdə həlak olması ilə başa çatmış, Marqaretin kraliçalığı və kiçik 
yaşında kral elan edilən oğluna regentliyi də olduqca çətin keçmiş, fasilələrə məruz 
qalmışdır. Sonra o, gələcəkdə ona xəyanət edəcək lord Anqusa ərə getmiş, ondan 
ayrıldıqda Henri  Styuartın arvadı olmuşdu. Lakin onun kral oğlu da atası kimi 
dünyadan tez köçmüş, İngiltərə ilə döyüşdəki öz məğlubiyyətindən az sonra, 30 
yaşında ölmüşdü. Marqaretin nəvəsi Mariya Styuart da ağır taleyin qurbanı olmuş,  
Şotlandiya kralına ərə gəlmiş İngilərə kralının bacısının nəticəsi,  Mariyanın oğlu 
isə I Ceyms kimi İngiltərə taxt-tacına sahib olmuşdu.  
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VII Henrinin kiçik qızı Meri uşaqlığında anasız, sonra isə atasız yetim 
qalmış, yeniyetməliyində azyaşlı ispan printsi, gələcək Müqəddəs Roma 
imperatoru V Karla nişanlanmış, lakin sonradan nişan pozulmuşdu və o, Fransa 
kralı, özündən xeyli yaşlı və xəstə XII Luiyə ərə gedərək, Fransa kralının kraliçası 
olmuşdu. Onların izdivacı qısa ömürlü olmuş, əri bir il sonra öldüyündən o, dul 
qalmış və İngiltərəyə qayıtmışdır. Sonra o, sevdiyi Çarlz Brendona gizli qaydada 
ərə getmiş, ondan Fransez adlı bir qızı olmuş, mədəsindəki şişdən əziyyət çəkmiş 
və 37 yaşında vəfat etmişdi. Ölümündən əvvəl də ona sarayda ehtiram 
göstərilmirdi, kral qardaşı hələ Anna Boleynə evlənməmişdən əvvəl onu 
bacısından yuxarı tutmaqla, Merinin mənliyini təhqir etmişdi. Onun qızı Fransez 
isə Ceyn Qreyin anası idi.  

Bu üç qadın – Katerina Araqonlu, Marqaret və Meri bir-birlərini bacı 
adlandırırdılar. Bu bacılar arasında səmimiyyət çox vaxt pərdə maskası rolunu 
oynayırdı. Marqaret, kral ərinin özünün başladığı döyüşdə həlak olmasında 
Katerinanı günahkar sayırdı və onu özünün düşməni hesab edirdi. Doğrudan da, bu 
vaxt VIII Henri Fransada vuruşduğundan, Katerina regentlik edirdi və ordunu 
şotlandlarla döyüşə məhz o, göndərmişdi.  

Marqaret kiçik bacısı Meridən də narazı idi, axı o, dul qalandan sonra ərə 
getməyi planlaşdırdığı Fransa kralına, heç gözləmədiyi halda, kiçik bacısı getmişdi 
və beləliklə, daha böyük dövlətin kralıçası adlanmaq imkanı Marqaretin əlindən 
çıxmışdı.  

Meri isə hər ikisinə yaxşı münasibət bəsləyirdi, lakin əri öldüyündən 
kraliçalığı əldən getmiş, sonrakı əri ilə olan xoşbəxtliyinə isə xəstəlik zəhər 
qatmışdı.  

Çoxlarının həsəd apardığı üç kraliçanın taleyi belə kədərli hallarla dolu idi 
və onlara köks ötürmək deyil, onların sonralar meydana gələn qara bəxtlərinə 
yalnız yazığı gəlmək hissərini ifadə etmək uyğun gələrdi.  

 
 
 

Sülalənin banisi VII Henri 
 
1485-ci ildə Bosvort çölündə kral III Riçard üzərində öz qələbəsi ilə 

Riçmond qrafı Henri Tüdor VII Henri kimi İngiltərənin kralına çevrildi və bununla 
da Lankaster və York evləri arasındakı uzun sürən sülalələr arası vətəndaş 
müharibələrinə son qoyuldu. Bu münaqişələr sonralar Qızılgüllərin müharibəsi 
kimi tanındı. 1485–1509-cu illərdə hökmranlıq etmiş VII Henri hökumətin 
sabitliyini və səmərəliliyini bərpa edə bildi, onun ehtiyatlılığı və qənaətcilliyi 
Tüdor sülaləsinin nailiyyətləri üçün bünövrə rolunu oynadı. 

Riçmond qrafı Edmund Tüdorun və Marqaret Brufortun oğlu olan Henri 28 
yanvar 1457-ci ildə Pembrouk qəsrində, atasının ölümündən üç ay sonra anadan 
olmuşdu. Belə erkən, hətta dünyaya gəlməmişdən əvvəl yetimlik bədbəxtliyi ilə 
üzləcək uşağın gələcəkdə böyük şöhrətə yiyələnəcəyi nümunəsi ilə biz digər böyük 
şəxsiyyətin tərcümeyi –halından və ədəbiyyatdan da tanışıq. XVII-XVIII əsrlərdə 



149 
 

yaşamış dahi ingilis fiziki İsaak Nyuton atasının ölümündən sonra dünyaya göz 
açmışdı. Çarlz Dikkensin məşhur «Devid Kopperfild» romanının qəhrəmanı, 
atasının ölümündən altı ay sonra doğulmuş,  az yaşlı uşaq olarkən atalığının və 
interhat-məktəbdəki müəllimlərin eybəcər zorakılığı ilə üzləşmiş, az sonra anadan 
da yetim qaldıqda, ağır iztirablar hesabına böyük məsafəni qət edərək, uzaq 
qohumu, ailəsi olmayan Betsinin himayəsinə sığınmış, sonra böyük şöhrətə 
yiyələnən yazıçıya çevrilmişdi.  

Henrinin atası Uels skvayrı (mülkədarı) Ouen Tüdorun və kral V Henrinin 
dul arvadı Katerina Fransalının oğlu idi. Onun anası Lankaster hersoqu Con 
Qauntun nəticəsi idi, hersoqun uşaqları Katerina Suilfordan olmaqla, həmin qadına 
hələ evlənməmişdən əvvəl ondan doğulmuşdular. Henri Tüdorun taxt-taca iddiası 
bir sıra amillərə, nəslinin imkanları elə çox böyük olmadığına görə zəif idi və 
1471-ci ildə VI Henrinin yeganə oğlu Eduardın ölümünə qədər elə bir əhəmiyyətə 
malik olmamışdı. Onun nəsli kral olmaq iddiasına o qədər də uyğun gəlmirdi. 
Yalnız onun Byufort xəttindən və VI Henrinin özündən olan nəsli davam etdirə 
bilən iki uşaq qohumu qalmışdı. Onlar qəflətən Lankaster evinin taxt-taca iddia 
səlahiyyətili  kişi cinsindən olan təmsilçiləri oldular.  

Henri dünyaya gələndə anasının 14 yaşı var idi və o, yenidən ərə getdi. 
Henrini öz əmisi, Pembrouk hersoqu Casper Tüdor öz yanına götürdü. 1471-ci ilin 
mayında Taukesberi döyüşündə Lankasterlər bədbəxtcəsinə darmdağın olanda, 
Casper oğlanı kənddə yaşamağa götürdü və 14 yaşındakı bu qaçqın oğlan 
Fransadakı Bretan hersoqluğunda yaşamağı seçdi. York evi möhkəm meydana 
çıxmış kimi görünürdü, ona görə də Henri həyatının qalan hissəsini elə sürgündə 
də keçirməli olacaqdı. Ancaq III Riçardın 1483-cu ildə taxt-tacı uzurpasiya etməsi 
York partiyasını iki yerə böldü və bu, Henriyə əlverişli imkan yaratdı. Bekinqem 
hersoqu Henri Staffordun qiyamına dəstək vermək üçün Lankasterlər yürüş 
edəndə, bu cavan oğlanın köməyinə ehtiyacın yaranması, onun üçün ilk şans oldu. 
Henri İngiltərə sahilinə ayaq basmamışdan əvvəl, qiyam artıq məğlub edilmişdi. III 
Riçarda müxalif olanları birləşdirmək naminə Henri Yorkçu Elizabetə evlənəcəyini 
vəd etdi və bu vaxt Yorkçuların və Lankasterlərin koalisiyası fransızların dəstəyi 
ilə yaranmaqda davam edirdi, çünki III Riçard həmin dövrdə Fransaya müdaxilə 
etmək barədə bəzi söhbətlər etmişdi.  

1485-ci ildə Henri Uelsdəki Milford limanında sahilə çıxdı və Londona tərəf 
irəlilədi. Əsasən öz ögey atası lord Stenlinin kralın yanından qaçıb, onu tək 
qoyması hesabına, Henri 22 avqust 1485-ci ildə Bosvort döyüşündə III Riçardı 
məğlub etdi və öldürdü.  

III Riçard 1452-ci ildə anadan olmuş, 22 avqust 1485-ci ildə Lesterşayədəki 
Bosvort döyüşündə həlak olmuşdu. O, sonuncu Yorkçu İngiltərə kralı olmaqla, 
1483-cü ilin iyununda hakimiyyəti qəsb etmişdi. Müstəsna dərəcədə ziddiyyətli 
şəxsiyyət olmaqla o, tarixçilər tərəfindən və ədəbiyyatda müqayisəsi olmayan 
zorakılığa malik bir monstr kimi təsvir edilir. Müasir alimlər isə digər tərəfdən 
onun yaxşı potensiala malik olması kimi bir rəyə meyil edirlər. Onun reputasiyası 
XVI əsrdən başlayaraq siyasi təbliğat tərəfindən neqativ bir şəxs kimi qələmə 
verilmişdir. Bu,  qədim romalılarda Hannibala nifrət yaratmaq üçün, onun 
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əsgərlərinin insan ətini yeməsi, iyrənc kannibalizm ideyasının uydurulmasını yada 
salır. Riçardın ölümü York və Lankaster nəsilləri, Ağ və Qırmızı Qızılgüllər 
arasındakı 30 illik müharibəyə (bu müharibəni Qızılgüllərin müharibəsi 
adlandırırdılar) son qoydu və Tüdor sülaləsi hökmranlığının başlanğıcı oldu.  

III Riçard1460-cı ildə ölən York hersoqu Riçardın kiçik oğlu olmaqla, böyük 
qardaşı Yorkçu Eduarddan sonra o, 1461-ci ildə Klausester hersoqu oldu, zəif 
Lankaster monarxı VI Henrini taxt-tacdan uzaqlaşdırdı və bu vaxt hakimiyyət IV 
Eduarda verildi. 1470-ci ilin oktyabrında Riçard və Eduard Varvin qrafı Riçard 
Nevil tərəfindən sürgünə qovuldu və qraf VI Henri yenidən taxt-taca oturduldu. 
1471-ci ilin martında Eduardla birlikdə İngiltərəyə qayıdan Riçard Lankasterlər 
üzərində çalınan iki qələbədə avanqard qüvvələrə komandanlıq etmişdi. Bu hadisə 
Eduardın taxt-tacının bərpa edilməsinə səbəb oldu. Belə güman edilir ki, 1471-ci 
ilin mayında LondonunTauer qalasında VI Henrinin öldürülməsində Riçardın da 
əli var imiş. Onun sədaqətinin mükafatı kimi kral ona yüksək vəzifələr və böyük 
torpaq qrantları verdi.  

Riçard həmçinin Varvinin qızı Annaya evlənməklə geniş Nevil irsinin 
yarısına olan öz iddiasını da saxlayırdı. 1480-ci ildə Şimali İngiltərə üzrə general-
leytenant təyin edilməklə o, bu narahat regionu sakitləşdirdi və onun sakinlərinin 
məhəbbətini qazandı.  

9 aprel 1483-cü ildə IV Eduard öləndə Riçard, Eduardın oğlu və varisi, 12 
yaşlı V Eduard üçün səltənətin himayəçisinə çevrildi. Tezliklə o, IV Eduardın dul 
arvadı Elizabet Vudvilin başçılıq etdiyi fraksiya ilə münaqişəyə girdi. Bu qadın isə 
azyaşlı monarxa ağalıq edirdi. Riçard onların liderlərini həbs etməklə və tezliklə 
edam etdirməklə Vudvillərin qüvvəsini dağıtmağa müvəffəq oldu. Riçard həm də 
kralın özünü və onun 9 yaşlı kiçik qardaşını məhbəsə saldı. Bu vaxt London 
moizəçiləri inandırıldı ki, onlar elan etsinlər ki, IV Eduardın nikahı qanunsuz 
olmuşdur və onun uşaqları da qanuni övladlar deyillər və buna görə də Riçard öz 
qardaşının birbaşa varisi hesab olunmalıdır. 25 iyunda lordlar və Nümayəndələr 
Palatası üzvlərinin məclisi bu iddiaları təsdiq etdi. Sabahısı gün isə kral III Riçard 
öz hökmranlığına başladı.  

1483-cu ilin avqustunda iki gənc prints yoxa çıxdıqda, belə şayiə gəzməyə 
başladı ki, onları öz əmiləri Riçard öldürmüşdür. Güclü bir güman da mövcud idi 
ki, şayiə fakta əsaslanır və həm də digər bir şübhə də Riçardın yaxın yoldaşı 
Bekinqem hersoqu Henri Staffoldun üzərinə düşürdü. Bekinqem gizli qaydada 
kralın əleyhinə çevrildiyindən, onu nüfuzdan salmaq üçün printsləri öldürə bilərdi. 
1483-cü ilin oktyabrında Bekinqemin Cənubi İngiltərədə qaldırdığı qiyam ilk 
anlarda Riçard rejiminə qarşı ciddi təhlükə olsa da, tezliklə yatırıldı və qrafın özü 
edam edildi. Riçard öz keçmişinə ört-basdır etmək və özünə olan dəstəyi 
genişləndirmək üçün bu vaxt diqqətini bütünlüklə kral vəzifəsinin icrasına verdi.  

O, ticarəti inkişaf etdirdi və maliyyə islahatlarını həyata keçirdi. Lakin 
zaman onun tərəfində deyildi, kübarlıq və kiçik torpaq sahibləri, – onların dəstəyi 
isə kral üçün çox vacib idi – onu legitim hökmdar kimi qəbul etməyin çətin olduğu 
qənaətinə gəldilər.  
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Bu vaxt Riçardın öz ətrafındakı düşmənləri onun rəqibi, Riçmond hersoqu 
Henri Tüdorla birləşdilər. Henri Tüdor Fransada sürgündə yaşamaqla, Lankasterlər 
tərəfindən taxt-taca iddiaçı idi. 7 avqust 1485-ci ildə Henri öz ordusu ilə Cənubi 
Uelsdə sahilə çıxdı, şərqə doğru irəlilədi və 22 avqustda Bosvort çölündəki 
döyüşdə Riçardla vuruşmağa başladı. Riçardın qüvvələri Henrininkindən böyük 
idi, lakin kralın daha qüdrətli kübarlarından bəziləri döyüşün həlledici anlarında 
çox zəif çıxış etdilər. Bu, b.e.ə. 31-ci ildəki Aktsi dəniz döyüşündə Kleopatranın öz 
gəmisi ilə üzüb, Mark Antonini tək qoyub qaçmasını yada salır. Onun arxasına 
düşən Antoni nəticə etibarilə Oktavian Avqust tərəfindən baş verən ağır 
məğlubiyyətlə üzləşdi və b. e. ə. 30-cu ildə Mark Antoni və Misir çariçası 
Kleopatra özlərini intihar etməyə məcbur oldular. Qaçmaqdan imtina edən Riçard 
isə güclü qüvvələrə qarşı igidliklə vuruşaraq həlak oldu.  

Şekspir isə özünün «III Riçard» pyesində kralı döyüş meydanından qaçmaq 
cəhdində ittiham edərək yazır ki, Riçard qışqırıb yalvarırdı ki, «Mənə at verin, 
əvəzində səltənətimin yarısını verərəm». 

Henri Tüdor bu vaxt kral VII Henri kimi taxt-taca çıxdı və IV Eduardın qızı 
Yorkçu Elizabetə evlənməklə, Yorkçuların və Lankasterlərin iddialarını birləşdirdi. 

Şekspirə və başqa müəlliflərə görə Riçard qozbel idi, doğrudan da, onun heç 
bir portreti qalmamışdır. Lakin başqa bir şəhadət də vardır ki, onun bir çiyni 
digərindən hündür idi. Bu cəhət isə P.M.Kendalın Riçardın tərcümeyi-halı barədə 
yazdığında göstərilirdi. 

Şekspir döyüşdə tək və ümidsiz vəziyyətdə qalan kralın haray çəkib qaçıb 
canını qurtarmaq üçün hətta səltənətinin yarısını vermək hesabına ona at verilməsi 
yalvarışını təsvir etsə də, lakin ona nə at verildi, nə də kral xilas ola bildi, digərləri 
kimi döyüşdə həlak olmaqdan da yaxasını qurtara bilmədi.  

Öz irsi titulu hesabına, həm də döyüşdə Allahın ədaləti ilə taxt-taca iddia 
edən Henri oktyabrın 30-da taclandı, noyabr ayında isə parlament kral VII 
Henrinin titulunu tanıdı. Öz hüququna görə kral olmaq iddiasını həyata keçirməklə 
o, 18 yanvar 1486-cı ildə Yorkçu Elizabetə evləndi.  

Ancaq Henrinin taxt-tacı təhlükəsizlikdən çox uzaq idi. Çox nüfuzlu 
Yorkçular mülkiyyətdən məhrum olmuş, rejimin dəyişilməsi nəticəsində 
vəzifələrindən uzaqlaşdırılmışdılar. Sağ qalan yaddaşda isə yalnız taleyin çoxsaylı 
dəyişikliklərə uğraması qalmışdı, axı Bosvort qərarı bir zərurət kimi meydana 
çıxmamışdı. Narazı Yorkçular İngiltərənin şimalında və İrlandiyada gücdənirdilər 
və III Riçardın bacısı, Burqundiyanın dul hersoginyası Marqaretin şəxsində güclü 
bir müttəfiqə malik idilər. Avropanın bütün dövlətləri Henrinin kral taxt-tacında 
baş çıxaracağına şübhə edirdilər, çoxu da ona qarşı olan iddiaçılara sığınacaq 
verməyə hazır idi. O vaxtdan etibarən öz hökmranlığının sonuna qədər gizli 
qəsdlər kralı cana doydururdu.  

III Riçardın saray rəisi lord Lovel ilk dəfə 1486-cı ildə qiyam qaldırdı, lakin 
qiyam pis hazırlandığından elə bir əhəmiyyətə malik olmadı. 1487-ci ildə Lambert 
Simnelin daha ciddi qiyamı baş verdi: «O, özünü III Riçardın böyük qardaşı, 
Klarens hersoqu Corcun oğlu, Varvik qrafı kimi qələmə verirdi. Həm də Linkoln 
qrafı Con de la Polun nəhəng köməyinə arxalanırdı və onun 2 min nəfər alman 
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muzdlu əsgərinə Burqundiyalı Marqaret pul ödəmişdi. Qiyamçılar 1487-ci ilin 
iyununda Stokdakı çətin döyüşdə məğlub oldular. Henriyə məlum oldu ki, Simnel 
sadəcə aldadılmış bir adamdır, ona görə də sonralar onu kral mətbəxində işlətdi.  

1491-ci ildə isə daha ciddi təhlükə meydana gəldi. Fleminqin qəşəng gənci 
olan Perkin Uorbel üzə çıxdı, onu Marqaret qızışdırıb ortaya atmışdı ki, IV 
Eduardın gənc oğlu Riçardın rolunu oynasın. Bu və ya digər vaxtlarda Fransanın, 
Niderlandın regenti Avstriyalı Maksimilianın, Şotlandiya kralı IV Ceymsin, 
həmçinin İrlandiya və İngiltərənin qüdrətli adamlarının dəstəyi ilə Perkin üç dəfə 
İngiltərəyə müdaxilə etdi, ancaq 1497-ci ildə əsir götürüldü. İspan monarxları 
Ferdinand və İzabella Henrinin salamat qalacağına hələ də şübhə edirdilər. Ona 
görə də qızlarını İngiltərə printsi Artura ərə verməyə razılıq verməmişdən əvvəl 
bədbəxt qraf Varvikə sığınacaq vermişdilər.  

Hətta bundan sonra da Henri Saffolk qrafı Edmund la Polun xəyanətindən 
təşviş keçirirdi, o, IV Eduardın bacısı Elizabetin sağ qalan oğlu idi, 1499-cu ildə 
Niderlanda qaçmışdı və Maksimilian tərəfindən dəstəklənirdi. Şübhəsiz ki, 
qəsdçilər Henrinin oğullarının ölümündən cəsarətləndilər. Onlardan körpə Edmund 
1500-cü ildə, gənc Artur isə (onu əfsanəvi ingilis kralı Arturun şərəfinə belə 
adlandərəlmışdı)  1502-ci ildə ölmüşdülər. Henrinin arvadı Elizabet isə bir il sonra 
1503-cü ildə oldu. Yalnız Saffolk 1506-cı ildə Londondakı Tauerdə həbs 
edildikdən sonra Henri axırıncı dəfə artıq özünü təhlükəsiz hiss edə bilərdi. 21 
aprel 1509-cu ildə isə Henrinin özü öldü və onun həyatda sağ qalan yeganə oğlu 
VIII Henri, müxalifət nəfəsinə çəkməyə heç imkan tapmamışdan atasını taxt-tacda 
əvəz etdi.  

Hakimiyyətinin erkən illərində VII Henri əbəs cəhd edirdi ki, Breton 
hersoqluğunun Fransaya qovuşmasının qarşısını alsın. Henri İspaniya və həmçinin 
Müqəddəs Roma imperatoru ilə Fransaya qarşı müharibəyə qoşuldu. Lakin tezliklə 
başa düşdü ki, müharibə öz krallığını yoxsulluğa və təhlükəyə düçar edir və 1492-
ci ildə Fransa ilə sülh müqaviləsi bağladı. Şərt də belə oldu ki, onun sülaləsi 
tanınsın və ona xeyli pensiya ödənilsin.  

Hətta Fransanın İtaliyanı işğal etməsi də dinc münasibətləri mümkün etdi, 
lakin Maksimilianın və IV Ceymsin Yorbekə dəstək verməsi, Niderlandla 
Şotlandiya arasında ciddi sözləşməyə səbəb oldu. İngiltərənin Niderland üçün 
iqtisadi əhəmiyyəti Henriyə imkan verdi ki, 1496-cı ildə sülh müqaviləsi bağlasın 
və azad ticarət qaydası qoysun. Bunun hər ikisi ölkə üçün faydalı idi.  

Uzun müddətli düşmənçilik ənənəsinə görə Şotlandiya ilə münasibəti 
dəyişdirmək çətin idi. Lakin Henri 1499-cu ildə sülh müqaviləsi bağlamağa 
müvəffəq oldu. 1502-ci ildə Henrinin qızı Marqaret ilə IV Ceymsin nikahının 
bağlanması baş verdi. Ceyms nikahın real olaraq tez baş tutması ilə də razılaşdı, 
Şotlandiya kralı hələ 1501-ci ildə prints Arturla Katerina Araqonlunun toyunda 
iştirak etmək üçün İngiltərəyə gəlmişdi.  

İspaniya qəflətən Avropa dövlətləri arasında birinci dərəcəli dövlət 
səviyyəsinə yüksəldi. İspaniya ilə nikah ittifaqının meydana gəlməsi də Tüdor 
sülaləsinin nüfuzunu qaldırırdı. 1501-ci ildə ispan monarxlarının nikahın baş 
tutmasına icazə verməsi Avropa dövlətlərinin gözündə Tüdor rejiminin gücünün 
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artmasına yönələn bir plan idi. Ümumiyyətlə VII Henri matriomonial (kral ailə 
üzvlərinin bir-birilə izdivaca girməsi) əlaqələrə böyük diqqət verirdi axı o, özü də 
bundan faydalanmışdı, məehum kral IV Eduardın qızı Elizabetlə evlənməklə taxt-
tacı ələ keşirməkdə və nisbəeən təhlqkəsiz etməkdə uğur qazanmışdı 

1502-ci ildə Arturun ölümündən sonra kral Henrinin güclü mövqedə olması, 
ona Katerinanın öz sağ qalan oğlu Henri (sonralar kral VIII Henri) ilə evlənməsini 
israr etməsinə imkan verdi. O vaxtdan Henri həm şəxsən Katerinanın özünə, həm 
də onun cehizinin yarısına sahib oldu. Həmin dövrdə İspaniyanın özü də Fransaya 
qarşı ingilislərin dəstəyinə ehtiyac duyurdu. Həqiqətən də, onun hökmranlığının bu 
son illərində Henri öz mövqeyi üçün elə etimad qazandı ki, o, bir sıra qeyri-adi 
matrimonial diplomatiya sxemlərinə əl ata bildi.  

Ömrü boyu o, ehtiyatlılığı hesabına ölkəsini müharibəyə cəlb olunmaqdan 
kənarda saxlaya bilirdi və onun xarici siyasəti bütünlüklə sonrakı yanlışlıqlar, yolu 
azmalar üçün heç də əsas verməmişdi. O, öz diplomatiyasından təkcə şəxsi sülaləsi 
üçün deyil, həm də öz ölkəsinin varlanması üçün istifadə edirdi, hər bir imkandan 
yapışırdı ki, ingilis ticarətini inkişaf etdirsin. Bu məqsədlə çox sayda kommersiya 
müqavilələri bağlayırdı. Belə müqavilələr İspaniya ilə, Niderland, Florensiya və 
Danimarka ilə imzalanmışdı. O, öz ölkəsini inkişaf yoluna çıxarmışdı və onu 
qüdrətli etmişdi. Bu isə imkan verirdi ki, o, öz qızı Merini ershersoq Karla 
(sonralar imperator V Karl) nişanlasın. Bu izdivac həmin dövrün ən böyük ittifaqı 
olmalı idi.  

Vətənindəki işlərdə isə Henri ənənəvi metodlar vasitəsilə təəccüb doğuran 
nəticələr qazanırdı. IV Eduard kimi, Henri görürdü ki, zaman tələb edəndə, tac 
onun sahibinə əla mükafat olmaqla yanaşı, həm də güc mənbəyi ola bilər. Bu vacib 
var-dövlət kralı, Parlamentdən və kreditorlardan olan utandırıcı asılılıqdan azad 
edirdi. Haqqında qərar verilən xərc ölkə iqtisadiyyatından irəli gəlir, beləliklə, 
müharibədən uzaqlaşmaqla administrasiyada səmərəliliyi yüksəltmək və gəliri 
artırmaq bir vəzifə kimi ön plana keçirdi. Gömrük rüsumlarından gəliri 
artırmaqdan ötəri Henri çalışırdı ki, ixracı həvəsləndirsin, ölkəsindəki sənaye 
sahələrini inkişaf etdirsin, zamanın şərəfləndirdiyi naviqasiya metodları vasitəsilə 
əmin olunsun ki, ingilis əmtəələri, əsasən, ingilis gəmilərində daşınacaqdır.  

Məşhur səyyah Con Kabotun və onun oğlunun köməyi ilə yeni bazarlar 
tapılırdı. Sarayın leqal cərimə kimi fiskal hüquqlara cəsarətlə yiyələnməsi daha 
bəhrəli oldu. Yorkçu metodlarının davam etdirilməsi ilə, əsasən buna nail olundu. 
Henrinin maliyyə metodları çox səmərəli və rəhmsiz idi, xüsusən hökmranlığının 
son illərində Henri öz varisinə taleyin bir hökmü şəklindəki, öz maliyyə 
köməkçilərinə isə nifrət olunmaq irsini qoyub getdi. 

Vətəndaş müharibələrindən sonra qaydanı bərpa etməkdə Henri yenicə 
düşünülənlərdən daha çox ənənəvi metodlardan istifadə edirdi. Yorkçu krallarına 
bənzər qaydada saray şurasına özü sədrlik edirdi, şuranın tərkibindəki 
hüquqşünaslar, din xadimləri və kiçik torpaq sahibləri onun fəal üzvləri idi. Şura 
hüquqi məsələlərə də baxırdı. Qanunsuz silah gəzdirən adamların üzərinə ağır 
cərimələr qoyulurdu. Şura çalışırdı ki, Uels və ölkənin şimalı inkişaf etdirilsin, 
oralarda şuranın xüsusi iclasları keçirilirdi. Ordunun və cəmiyyətin çox hissəsi 
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vassal tituluna mövcud rütbənin təbii əlavəsi kimi hesab etdiyindən, Henri 
vassallar institutunu ləğv edə bilmədi. Buradan göründüyü kimi, Henri hökuməti 
konservativ idi, onun Parlamentlə və kilsə ilə əlaqələrində də bu, belə idi.  

Henrinin bütün cavanlığı düşmənçilik şəraitində, çox hallarda xəyanət 
edilməsi və ölüm təhlükəsində və adətən, yoxsul vəziyyətdə keçmişdi. Onun 
hökmranlığının sabitliyə əmin olmaması ilə birlikdə, bu təcrübələr onu məxfi 
hərəkət etməyə və ehtiyatlı olmağa öyrətmişdi. O, öz ehtiraslarını və özünü 
nümayiş etdirməsini iradəsinə tabe etməyi hesablamaqla davranırdı, onun siyasəti 
daim səbirli və sayıq olurdu. Belə şəhadətlər vardır ki, o, alimliklə maraqlanmışdı, 
qan tökülməsini və sərtliyi sevmirdi, onun bütün emosiyaları salamat qalmaq 
ehtiyaclarını nəzərə almağa istiqamətlənmişdi.  

Portretində və onun haqqındakı yazılarda VII Henri yorğun və qayğılı bir 
adam təsiri bağışlayır. Onun kiçik mavi gözləri var idi, dişləri xarab idi, nazik ağ 
saçları var idi. Təcrübələri və ehtirasları onu çox şeyi mənimsəyən bir adam 
etmişdi. Münasibəti də yaşına və uğurlarına uyğun olaraq yaxşılaşırdı və bu həm 
taxt-tac, həm də səltənətin özü üçün əlverişli və faydalı idi. 

 
 
VII Henrinin saray üzvlərinin həyatı. 1501-ci ilin noyabrı 
 
Kralın iki qızı və bir oğlu qalmışdı. Marqaret həm qardaşı, adətən, Harri 

adlandırdıqları Henridən, həm də bacısı Meridən böyük idi. Printsessaların sarayda 
müəyyən davranış qaydaları var idi, buna vaxtsız vəfat etmiş anaları, həm də Ledi 
nənələri nəzarət edirdi. Tüdor printsessası ağ və yaşıl rəngdə paltar geyinməli idi. 
Balaca qız Merini isə süd anası götürüb aparırdı ki, onu yeni gəlinə – Arturun 
arvadı Katerina Araqonluya göstərməsinlər. Yeganə printsessa kralın böyük qızı 
Marqaret idi. Kralın Uels printsi Arturdan başqa, gələcəkdə kiçik oğlu Harri də var 
idi. 

Merinin yalnız beş yaşı var idi. Marqaret isə 12 yaşında idi. O, özünün nişan 
məclisində öz rolunu oynamalı idi, çünki bu məclis onun iştirakı olmadan 
yekunlaşa bilməzdi. Onun nənəsi, kralın anası özü haqqında da onlara çox şeyləri 
söyləmişdi.  

Marqaretə artıq məlum idi ki, əgər o, yetişmiş qız kimi görünsə və nəhayət, 
ərə getmək üçün kifayət qədər böyüsə, şotland lordları, yəqin ki, onu müşahidə 
edəcəkdilər. Qız özü əmin idi ki, artıq o, bu mərhələyə çatmışdır, həqiqətən də, o, 
iri sümüklü bir qız idi, Uels ponisi kimi əndamlı, süd dayəsi kimi isə sağlam idi. 
Onun da kiçik qardaşı Harri kimi mavi gözləri var idi.  

Londondakı Beynard qəsrində nənəsi ona dedi ki, «Növbəti köçən gəlin sən 
olacaqsan. Onlar deyirlər ki, bir toydan sonra başqa birisi baş verəcəkdir». Qız 
nənəsinə cavabında dedi: «Mən istəmirəm ki, printessa Katerina kimi uzağa səfər 
edim. Belə olsa, mən evimizə qonaq kimi gələcəyəm». Nənə dedi: «Belə olacaqdır. 
Sən qonşumuza ərə gedəcəksən və sən onu bizə yaxşı dost və müttəfiq edəcəksən».  

Printessa Katerina, həqiqətən də, İspaniyadan İngiltərəyə böyük yol gəlməli 
olmuşdu. Vaxtilə İngiltərə sarayı Fransa ilə mübahisədə idi, ona görə də qız dəniz 
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yolu ilə gəmidə üzməklə gəlməli olmuşdu, yolda dəhşətli tufana düşmüş, az qala, 
ölümcül qəzaya uğramışdı.  

Marqaret ərə gedəndə isə Vestministerdən Edinburqa gəlib çatmaq üçün 400 
mil məsafə qət etməli idi. O, dənizlə üzməyəcəkdi. Printsessa Katerinaya gəldikdə 
o, bir daha öz vətənini və valideynlərini görməyəcəkdi. Belə deyirdilər ki, o, ilk 
dəfə Arturu görəndə ağlayıbmış. Bu, bir qədər gülməli görünmüşdü, elə bil ki, 
gəlin Meri kimi lap körpə imiş.  

Marqaret nənəsindən soruşurdu: «Toyda mən rəqs etməliyəmmi?» Nənə 
bildirdi ki: «Sən və Harri birlikdə rəqs etməlisiniz. Sonra isə İspaniya printsessası 
və onun lediləri bizə ispan rəqsini göstərməlidirlər. Sən isə ona ingilis 
printsessasının nəyə qadir olduğunu göstərməlisən». Qız bildirdi ki, «Yaxşı, onda 
biz məşq etməliyik».  

İspan printsessası Kastiliyalının və Araqonlunun, kraliça İzabellanın və kral 
Ferdinandın qızı idi. Marqaretin anası və atası isə Plantagenet və Tüdor idilər. 
Katerina, yəqin, düşünürdü ki, guya yeni ailəsinin üzvlərinin hamısı onun gəlişinə 
sevinir. Ancaq Marqaret heç də özlüyündə istəmirdi ki, sarayda başqa bir 
printsessa da olsun.  

Katerina və onu müşayiət edənlər qoşa qapıdan müdaxiləçi ordu kimi daxil 
oldular, onların geyimi, nitqi, saçları ingilislərinkinə heç cür bənzəmirdi. Mərkəzdə 
onların «İnfanta» adlandırdıqları, gözəl paltar geyinmiş bir qız dayanmışdı, onun 
15 yaşı var idi, Artur da elə o yaşda idi. Harri ona xüsusi rəğbətlə baxırdı, gözünün 
ifadəsi bildirirdi ki, onun könlündən bu qıza vurulması keçir. Axı bu oğlan qəribə 
əhvalatları sevirdi. Katerinanı ilk dəfə görəndə qız ona çox böyük təsir 
bağışlamışdı.  

Katerina o qədər də gözəl deyildi. O, Marqaretdən 3 yaş böyük idi, lakin 
uzunluqda heç də ondan seçilmirdi. Onun qəhvəyi saçları var idi, Marqaretinki də 
bir qədər tutqun rəngdə idi. Onun da mavi gözləri var idi, qaşları və kirpikləri çox 
yaxşı idi. Onun qaymaq kimi solğun dərisi məftunedici idi. O, nazik bədənli idi. 
Beli olduqca nazik idi, ayaqları da xırda olmaqla, gülməli bir tufli geyinmişdi, ayaq 
barmaqları qızılla bəzənmişdi və tuflisinin qızıl bağları var idi. Marqaretin ağlına 
da gələ bilməzdi ki, Ledi nənəsi ona qızıl bağı olan çəkmə geyinməyə icazə versin.  

Belə görünürdü ki, Katerina buraya gəlməsinə görə özünü xoşbəxt hesab 
edir, axı kral VII Henri onu öz böyük oğlu Artura ərə almaq üçün seçmişdir. 
Katerina, yəqin ki, Allahın ona təyin etdiyi yeri heç kəsə verməyəcəkdir.  

Gəlin əvvəlcə qayınanasını, sonra isə Ledi nənəni görməli oldu. Tezliklə ona 
məlum oldu ki, hamıdan əvvəl Ledi nənəyə ehtiram göstərməlidir. Sonra o, böyük 
baldızı ilə öpüşdü, lakin baldız onu ürəkdən sevməyə heç də hazır deyildi. Katerina 
özü üç bacıya malik olmaqla doğulmuşdu və böyümüşdü, sarayda rəqabətin heç 
vaxt kəsilmədiyini və rəqibliyin nə olduğunu bilirdi. Marqaret ona fransızca 
müraciət etdi: «İngiltərəyə xoş gəlmisən!» O da ingilis dilində bəlağətli şəkildə 
dedi: «Mənə öz bacımla görüşmək xoşdur».  

Ledi ana ilk dəfə idi ki, öz gəlinini görürdü. Onlar bir-biri ilə latınca 
danışırdılar. Ana sonra musiqiçiləri dəvət etdi və Harri ilə Marqaret ingilis saray 
mahnısı altında dövrə vurmağa başladılar.  
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Katerina Merini qucağına aldı, lakin qız latınca və ispanca bir sözü də başa 
düşmürdü, ancaq gözlənilmədiyi halda qızcığaz əlini Katerinanın boynuna saldı və 
öpüb, onu «bacı» adlandırdı.  

Hamı belə qənaətə gəldi ki, Katerina İspaniya kralı və kraliçasının sadəcə ən 
kiçik qızı olaraq qalmır, ingilisə ərə getməklə Tüdorlar sulaləsinə daxil olmasına 
da şaddır. O, real printsessa idi, gələcəkdə kralın arvadı olmaqla, təbii olaraq kral 
ailəsinin üzvü olacaqdı. Bu, o deməkdir ki, bu qız İngiltərə kraliçasına 
çevriləcəkdir.  

Katerina vətənindən çox uzaqda idi, iri bir ailəyə adət etməyi öyrənməli idi. 
Onun, yəqin ki, hansısa bir dosta, rəfiqəyə ehtiyacı var idi. O, özünə rəfiqələr, 
həqiqi qadın dostlar, bacılar tapmalı idi ki, gələcəyə ümidlə baxa bilsin.  

Anası güman edirdi ki, oğlu Artur və onun xanımı sarayda qalacaqlar, lakin 
atası düşünürdü ki, onlar Arturun knyazlığına getməli və Ladlouda yaşamalıdırlar. 
Ledi nənə isə deyirdi ki, «Uels printsi Uelsi də idarə etməlidir».  

Marqaret nədənsə Katerinaya qısqanclıqla yanaşırdı, elə bilirdi ki, onun da 
atası və anası öz atası kimi taxt-taca bir az əvvəl gəlmişlər və bundan iftixar hissi 
keçirməkdən əlavə heç nəyə malik deyildi. «Onlar bizdən heç də yaxşı deyillər. 
Onların da qədim nəsil xətləri yoxdur?» 

Lakin Artur bu mülahizə ilə razılaşmırdı, arvadı barədə deyirdi: «Onun 
valideynləri İspaniyanı işğal etmiş mavrlardan onu geri almışlar. Onlar dünyadakı 
ən böyük səlibçilərdir. Onun anası hərbi kraliçadır. Onların qeyri-adi var-dövləti, 
sərvəti vardır və hələ xəritəyə salınmamış bir dünyanın sahibidirlər. Həqiqətən də, 
onlar üçün fəxr etməkdən ötəri çox sayda səbəblər vardır». Artur sözlərinə davam 
edərək əlavə etdi ki, bizim atamız anamın bütün əmisi oğlanlarını döyüşdə 
öldurmüşdür və yalnız bir iddiaçıdan savayı onların hamısını məhv etmişdir. İki il 
əvvəl isə o, bizim öz əmimiz oğlu Eduardı da edam etmişdi. Məgər bunlarla fəxr 
etmək olarmı?»  

İngilis dilini bilmədiyinə görə Katerinanın utancaqlığına gəldikdə, Marqaret 
bildirdi ki, «Axı nəyə görə o, utancaq olmalıdır? O, ərə getməyə hazırlaşır, 
İngiltərənin kraliçası olmağa hazırlaşır». Artur onun bu sözlərinə güldü və bacısını 
qucaqladı: «Sən düşünürsən ki, dünyada İngiltərə kraliçasından başqa heç nə 
yoxdur?» 

  Bacısı dedi: «Heç nə. O da bu qənaətə gələcək və minnətdar olacaqdır». 
Artur isə bacısına belə cavab verdi: «Sən də Şotlandiya kraliçası olacaqsan. Bu da 
həmçinin böyük məsələdir. Sən bunu səbirsizliklə gözləməlisən. Kral Ceyms belə 
bir gəlinə malik olmağına görə yəqin ki, xoşbəxt olacaqdır».  

Marqaretin Katerinaya münasibəti dəyişmirdi, paxıllıqdan onu Araqonluya 
yaxın olan «Arrogant (həm latın, həm də ingilis dilində bu söz “lovğa, təkəbbürlü” 
mənasını verir) Katerina» adlandırırdı, beləliklə, gəlinlərini xoşa gəlməyən, həm də 
elə bir ciddi əsası olmayan  sözlə   «mükafatlandırmışdı».  

Arturla Katerinanın toyu çox gözəl keçdi, mərasimi Ledi nənənin özü təşkil 
etmişdi. Fəvvarələrdən şərab tökülürdü, bütöv öküz cəmdəyi qızardılmışdı. 
Adamlar toy xalçasından kəsib götürürdülər ki, Tüdor sülaləsinə aid olan şərəfin 
kiçik bir hissəsinə də olsa, sahib olsunlar.  
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Gəlin toyda çox gözəl görünürdü. Onun uzun saçları qızılı rəngdə idi və 
çiyinlərindən belinə qədər tökülmüşdü. Bayram başa çatanda qoşa qapılar açıldı və 
Tüdor kraliçasının rəqqaslarından ibarət dəstə içəri daxil oldu. Baş rəqqasə ispan 
printsessası kimi geyinmişdi. Katerina Araqonlu əl çalırdı və minnətdarlıq rəmzi 
kimi krala təzim edirdi.  

Sonra Artur anasının ledilərindən bir ilə rəqs etməyə başladı. Harri və 
Marqaret isə qalmoard rəqsi üçün ortaya atıldılar. Ata və ana onlara əl çalırdı. Rəqs 
sona çatanda Harri ilə Marqaret əl-ələ tutub adamlara baş əydilər. Marqaret bu vaxt 
ətrafdakı şotland lordlarına göz dikmişdi. Şotlandiya kralının qohumu olan Ceyms 
Hamilton qızın layiqli kraliça olacağı qənaətinə gəldi, axı onun əmisi oğlu kral 
Ceyms də həm rəqsi, həm də bayramları sevirdi və yəqin ki, Marqaretin şəxsində 
özünə yaxşı bir sirdaş tapacaqdı.  

 
 

1502-ci ilin başlanğıcı 
 
Bu hadisələr İngiltərədəki Riçmond sarayında cərəyan edirdi. Marqaretin 

dualarına cavab verildi, çünki guya Allah daim Tüdor dua edənlərini eşidir, 
Şotlandiya kralı öz səfirinə göstəriş verdi ki, qızın atasının müşavirləri ilə danışıq 
aparsın. Onlar Marqaretin cehizlərini, nökərlərinin xərcini, ona vaxtaşırı veriləcək 
məbləğ və Şotlandiyada gələcəkdə ona mənsub olacaq torpaq sahələri barədə 
razılaşdılar. Ledi nənə nəvəsinə dedi ki, «Printsessa Marqaret, bunu demək mənə 
xoşdur ki, Allahın iradəsi ilə sən ərə getməlisən». Ledi nənə öz hökmünü 
yekunlaşdırmaqda heç vaxt uğursuz olmurdu, heç bir kəs də onun sözünü kəsə 
bilməzdi.  

Qız isə soruşdu ki, o, nə vaxt və harada ərə gedəcəkdir? Anası təntənəli 
qaydada dedi ki, «Bu, elə bu ay baş verəcəkdir. Kral öz nümayəndələrini 
göndərəcək və sən vəkalətli şəxsin vasitəsilə nişanlanacaqsan». Qız isə vəkalətli 
şəxsin olmasını istəmirdi və ona görə də soruşdu: «Bəs niyə kralın özü yox?» Ledi 
nənə bildirdi ki, «Sən Edinburqa gedəndə orada başqa mərasim keçiriləcəkdir. O 
vaxt sənin 14 yaşın olacaqdır». Qız, az qala, qışqırdı: «Lakin mən gözləmək 
istəmirəm. Gözləməyə mənim ehtiyacım yoxdur».  

 
 
1502-ci ilin yazı 

 
Marqaret özünün səlahiyyətli nüamyəndələr vasitəsilə baş tutacaq toyu 

barədə qardaşı, Uels printsi Artura məktubla xəbər verdi və onun evə qayıtmasını 
xahiş etdi. Marqaret Qrinviç sarayında anası ilə bir süfrə arxasında nahar edirdi, 
artıq hər ikisi kraliça olduqlarından eyni boşqabdan yeyirdilər.  

Məktubunda həm də qardaşının yadına salırdı ki, Şotlandiyaya öz toyuna 
getməyi planlaşdırır və ölkəni tərk etməmişdən əvvəl onunla görüşmək istəyir. 
Yəqin ki, İngiltərədən uzaqlaşdıqdan əvvəl onu görməyi çox arzulayır. Həm də 
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yaxşı olar ki, qardaşı onu təzə paltarda görsün. Onu da bilirdi ki, onun baqaj 
karvanı yüzlərlə arabadan ibarət olmalı idi.  

Bacısı Artura yazdı ki, sarayda biz sənin üçün çox darıxırıq. Mən tezliklə 
uzağa, Şotlandiyaya gedəcəyəm ki, kral mənə cehiz torpaqlarını verməklə, öz 
nikahını təsdiq etsin. Artur da evə dönməli idi ki, ona «yaxşı yol» arzulasın. 
Məktub Ladlouya göndərildi.  

Marqaretə izah etdilər ki, artıq o, kraliçadır və həm öz valideynlərinə, həm 
də ərinə itaət etməlidir. Elə bu vaxt onlar Arturun ölüm xəbərini aldılar. Ladlouda 
olan Artur və Katerina ağır xəstələnmişdilər. Xəstəliyin tif olduğu güman edilirdi. 
Toyundan beş ay sonra ərini itirən Katerina isə sağala bilmişdi. Marqaret 
qardaşının ölümünə heç cür inanmaq istəmirdi. Ona dəhşətli xəbəri anası çatdırdı 
və qız təkrar-təkrar deyirdi: «Bu, Arturdur? O, ölmüşdür?» 

Danışırdılar ki, o tərləyəndən sonra ölmüşdür, bu, bütün Tüdorlar üçün 
böyük faciə idi. Bu xəstəlik, çox güman ki, atasının həbsdə olmuş əsgərləri ilə 
Fransadakı dustaqxanadan gəlmişdi. Ordu Uelsdən keçmişdi ki, Londona gəlsin. 
İngiltərə heç vaxt bu xəstəliyi görməmişdi. VII Henri Bosvort döyüşündə III 
Riçarda qalib gəlmişdi, Riçardın adamları üzərində törədilən dəhşətə görə özünə 
tac qoyulmasını da ləngitmişdi. Adamlar bunu “Tüdor lənəti” adlandırırdılar və 
deyirdilər ki, onun hökmranlığı da tərləməklə başlamışdır və göz yaşları ilə sona 
çatacaqdır. Bədbəxtlikdən, tərin və göz yaşlarının ağırlığı və müdaxilə edən 
ordunun da lənəti məhz günahsız, bədbəxt Arturun üzərinə tökülmüşdü.  

Kral və arvadı böyük oğullarının itkisini olduqca çətin keçirirdilər, axı onun 
hələ heç 16 yaşı da yox idi. Onlar öz varislərini itirmişdilər, bu oğlan növbəti kral 
olmaq üçün hazırlanırdı. VII Henri öz taxt-tacı üçün vuruşmuş və sonra da onu 
müdafiə etməli olmuşdu. Plantagenet əmi oğlanları bu vaxt bir-birinə Avropada 
açıq düşmənçilikdə idi. Adamlar Arturu Tüdor qızılgülü adlandırırdılar, o, iki qızıl- 
gülləri – qırmızı Lankaster və ağ York gülünü birləşdirməli olan bir kol idi.  

Tüdorun dörd uşağından bu vaxt yalnız üçü qalmışdı, ilk doğulan və ən 
yaxşısı artıq həyatdan getmişdi.  

Bu vaxt Harri ölən qardaşının yerində Uels printsi olmaqla, gələcəkdə 
İngiltərə kralı olmalı idi. Atası isə qorxurdu ki, yeganə varisini də itirə bilər. 
Harrini öyrədirdilər ki, kral olmaq üçün lazım olan hər şeyi bilsin, ona görə də 
onunla artıq daha yaxşı davranırdılar.  

Marqaretin “Arrogant” adlandırdığı Katerina bu yeni ada heç də layiq 
deyildi, çünki heç də lovğa, təkəbbürlü adam təsiri bağışlamırdı. O, bənizi solmuş 
şəkildə Ladloudan bağlı təxti-rəvanda gəlmişdi. Ledi qayınanası ona çox 
mərhəmətlə yanaşdı, baxmayaraq ki, o, bu ailə üçün hələ heç nə etməmişdi və 
Arturu, onun ömrünün son aylarında ailə üzvlərindən “oğurlayıb”, kənara 
aparmışdı.  

Katerina böyük xərc hesabına Darhem hauzda yaşayırdı. Onu vətəninə, 
İspaniyaya göndərmədilər. Kral da ona dul qadın kimi malikanə və ya başqa 
mülkiyyət verməyə hazır deyildi, çünki gəlin kimi onun bütöv cehizini o vaxta 
qədər almamışdı. Nəticəsi olmayan toyun özü də minlərlə funta başa gəlmişdi. Bu 
vaxt İngiltərənin xəzinəsi də boş idi.  
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Katerina vaxtını matəmdə keçirməklə, tənha yaşayırdı. Bu qız İspaniyadan 
gəlib, ərini saraydan uzağa aparmış və onun ölümünü müşahidə etmişdi. O deyirdi 
ki, Artur öləndən əvvəl onunla özəl bir söhbət aparmışdır: “Mən də ona söz 
verdim. O, məndən vəd verməyi xahiş etdi və mən də həmin vədi verdim». O, 
böyük baldızına dedi ki, səni əmin edə bilərəm ki, mən onun son arzularına əməl 
edəcəyəm. Mən daim onun arzuları ilə hərəkət edəcəyəm. Mən and içmişəm.” Və 
əlavə etdi: «Təəssüf ki, bizim üçün bu, heç vaxt baş verməyəcəkdir». Baldızı isə 
nəyin heç vaxt baş verməyəcəyini başa düşmürdü. 

 
 

1503-cü ilin qışı 
 
Londondakı Vestminister abbatlığı bu vaxt bəzi hadisələrin şahidi oldu.  
Ailə üçün Arturu itirməkdən artıq böyük dərd ola bilməzdi. Arvadı kral ərinə 

başsağlığı vermək istəyirdi. Bu yeganə dəhşətli itki isə öz ardınca üç əlavə itkiyə 
çevrildi. Əvvəlcə Artur, sonra kralın arvadı öldü, daha sonra  isə anasının yenicə 
dünyaya gətirdiyi körpə uşaq öldü. Katerina Araqonluya gəldikdə, o, yenə də kral 
ailəsi ilə bir yerdə idi.  

Marqaret özünə sual verirdi ki, ailə niyə bu üçlüyü itirdi və axı nəyə görə əri 
ölmüş gəlini biz ailəmizdə saxlayırıq. Anası Arturun yerini doldurmaq üçün ərinə 
və ölkəyə oğul doğmaq istəmişdi, lakin amansız ölüm ana ilə körpənin hər ikisini 
haqlamışdı.  

Matəm çox təntənəli keçdi. Şotland kraliçası kimi Marqaret mərhum 
anasının otağını tutdu və sarayı idarə etməyə başladı. Anası qızına vaxtilə demişdi 
ki, hər bir şadlıqda kədər vardır. Bu dünyada yeganə yararlı şey taxt-tacdır və 
taledir.  Qədim yunanlarda isə tale, fatum allahlardan da yuxarıda olmaqla, daha 
qüdrətli idi. 

Marqaret hər şeyi unudub, özü barədə düşünürdü ki, ərə getməyi ilə ona 
nəhəng bir tale qismət olacaqdır. Bu tale isə onu daimi xoşbəxtliyə 
qovuşduracaqdır.  

O, yayda İngiltərəni tərk etməli idi. Şotlandiya kralı Ceyms, nikah 
müqaviləsində yazılmış sözdə olduğu kimi vədindən dönmədi və Marqaret alacağı 
rentalar vasitəsilə öz taleyinə sahib olacaqdı. Ona çatan torpaqları icarəyə verməklə 
ildə 1 min şotland funtu məbləğində pul qazanacaqdı. Həm də o, özünün 24 
nökərinə maaş verəcək, sarayının xərclərini ödəyəcəkdi. Əri əgər bir bədbəxtlik 
nəticəsində ölsə, – əlbəttə ki, o, çox yaşlı olduğuna görə belə perspektiv mümkün 
idi, – bu vaxt Marqaret varlı dul qadına çevriləcəkdi. Nyüark qəsri və Ettrik meşəsi 
də onun olmaqla, başqa daha çox şeylər də ona mənsub olacaqdı. Tale və taxt-tac 
da nəzərə alınmalı idi. Hər şey, hətta anasına olan məhəbbəti də həmin gecə 
ərzində yaddan çıxdı.  

Marqaret Harrinin yanına gəldi, onlar tək qaldıqda, qardaşı ona dedi:  
«Sən bilirsən ki, bir gün mən İngiltərənin kralı olacağam və Katerinaya 

evlənəcəyəm. O, heç vaxt real olaraq Artura ərə getməmişdir. O, mənə ərə 
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getməlidir. Əlbəttə, bu tezliklə olmayacaqdır. Biz, mənim 14 yaşım olana qədər 
gözləyəcəyik. Lakin biz nə vaxtsa nişanlanacağıq».  

Marqaret dedi:  
«Axı o, Arturun dul arvadıdır». Harri cavab verdi: «Təəssüf ki, real olaraq 

heç də yox». Harri günahsız bir qaydada dedi: «Bu atamın planıdır. Bu məsələ 
Ledi ananın yanında o, ölməmişdən əvvəl razılaşdırılmışdır».  

Marqaret bildirdi ki, yəqin ki, bu, Katerinanın planıdır. O, Artura öləndən 
əvvəl nəsə vəd etmişdi, bu, yəqin ki, həmin məsələdir.  

Harri işıq saçan mələk kimi gülümsədi: «Belədirsə, mən qardaşımın xeyir-
duasını almışam. Əgər iki nəfər evlənib, bir yerdə yaşayırsa və onlardan biri övladı 
olmadan ölmüşdürsə, ölənin arvadı başqasına ərə getməlidir. Ancaq ərinin qardaşı 
onu özünə götürməlidir və öz qardaşı üçün toxumu səpib, cücərtini böyütməlidir».  

«Bibliya belə demirmi?» Harri özünə sual verərək, dedi: «Deyteronomi» 
(Bibliyanın «İkinci qanun» kitabı – müəllif) belə məsləhət görür. Bu, Allahın 
iradəsidir ki, mən Katerinaya evlənim». Nikah yatağında nə baş vermişdi? Bəlkə 
də, o qız qorxmuşdu və ya onun toy gecəsi ağrısı baş vermişdi. Katerina deyirdi ki, 
onlar heç vaxt birgə yatağı bölüşməmişdilər. 16 yaşındakı cəlin və 6 aya yaxın ər-
arvad olasan, özü də intim yaxınlıq etməyəsən. Bu necə işdir, indi o deyir ki, heç 
vaxt bir yataqda olmamışlar. O, israr edir ki, əl dəyməmiş bir bakirə qızdır. Təzə 
evlənmiş ər-arvad arasında intim yaxınlığın baş verməməsi halları mümkündür və 
tarixdə bunu təsdiq edən misallar da vardır.. Fransa printsi, dörd il sonra ölkənin 
kralı olan XVI Lui 1770-ci ildə Avstriya printsessası Mariya-Antuanettaya evlənsə 
də, 7 il ərzində onunla cinsi münasibətdə həqiqi ər rolunu oynaya bilməmişdi. 
Yalnız Avstriya printsi, gələcək imperator İosifin kəskin tələbindən sonra Luiyə 
sünnət edilmiş, bununla o, arvadının bədəninə yaxınlaşdıqda baş verən kəskin 
ağrıdan xilas edildikdən sonra, ər funksiyasını yataqda da icra etməyə başlamışdı. 
Deməli, cinsi yaxınlıqda da problemlər mövcuddur və onları tam inkar etmək də 
ağılsızlıqdır.  

Marqaretə isə Katerinanın bakirə gəlin olması şübhəli gəlirdi və o, Harrinin 
bu qıza evlənməsini istəmirdi. Ledi nənə də bu izdivaca razı deyildi. 

 
 
1503-cü ilin qışının sonu 

 
Katerina öz vətənindəki Qranadada yerləşən ərəblərdən yadigar qalmış 

Alhambra sarayının dəbdəbəsini yaddan çıxarmaq istəmirdi. Doğrudan da, 
Alhambra insan əli ilə yaradılmış bir möcüzə idi. Sarayın tikintisində hind, mavr 
arxitektura üslublarından istifadə nəzərə çarpırdı. Gözəl fəvvarə və sarayı əhatə 
edən güllü-çiçəkli bağ bu əraziyə xüsusi gözəllik verirdi. Fəvvarənin suyu tökülən 
iri mərmər vazanı isə dörd kiçik fil fiqurları bellərində saxlayırdı. 1492-ci ilin 
yanvarında Qranadanın alınması ilə İspan Rekonkistası başa çatmış, Alhambra da 
ispanların əlinə keçmişdi. Mavrlarla düşmənçiliyə görə ispanlar onların bütün 
izlərini məhv etməyə çalışırdılar. Lakin katolik krallar Ferdinand və İzabella 
Alhambranı gördükdən sonra onun füsunkarlığına valeh olmuş, sarayın 
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dağıdılmasına imkan verməmiş, üstəlik özləri də orada yaşamağa başlamışdılar: 
Alhambranın gözəlliyi kiçik qız olan Katerinaya da böyük təsir göstərmişdi, axı 
adətən, gözəllik yaddaşlardan silinmir, yuva saldığı xatirə məkanını heç vaxt tərk 
etmir. 

Əlbəttə, İngiltərə artıq onun vətəni idi və o, Uels printsinin dul qadını kimi 
orada yaşamağa məcbur olmuşdu. Marqaret Londondakı Darhem evində olarkən 
ondan soruşdu:  

«Sən həm də kraliça olmaq istəmirsənmi?» 
«Mən əgər sənin qardaşına ərə getsəm, əlbəttə ki, kraliça olacağam».  
«Sən istəmirsənmi, elə atama ərə gedəsən?» 
«Yox. Bu nə qəribə ideyadır? Mənim heç bir belə niyyətim yoxdur və anam 

da heç vaxt buna razı olmaz».  
Marqaret dedi: «Lakin həm də onlar sənin öz evinizə qayıtmağını da təkid 

etmirlər».  
«Mən gözləyirəm ki, valideynlərin cehiz pulunu bütünlüklə ödəyəcəklər və 

mən Harriyə nişanlanacağam». 
«Əgər onlar bunu etməsələr?» 
“Bu, heç vaxt sənin başına gəlməsin. Əri sevmək və itirmək dəhşətli qəm-

qüssədir. Mən İngiltərənin kraliçası olacağam”.  
Marqaret dedi: «Bu, mənim üçün heç vaxt baş verməyəcəkdir. Əgər baş 

versə, mən Şotlandiyada qalmayacağam, mən İngiltərədəki evimə dönəcəyəm». 
«Sənin atan mənim gəlinlik cehizimi almayana qədər mənə dul qadına 

çatacaq irsi də verməyəcəkdir. Mən iki dəyirman daşının arasındayam və onlar 
məni əzirlər. Mən dözəcəyəm. Mən onların hər ikisindən çox yaşayacağam. Ona 
görə də mən İngiltərənin kraliçalığını vəd edən öz taleyimə inanıram».  

 
 
1503-cü ilin yazının sonu 

 
Roma Papasının təlimatına görə, qardaş öz mərhum qardaşının gəlini ilə 

evlənə bilər və Katerina Araqonlu bakirə qızın ağ paltarını geyindi, bürünc rəngli 
saçlarını çininə atdı. Bu, qarşıdakı digər toy hadisəsinin əlaməti idi. Bu, nişan 
qoyulma idi, toy deyildi, belə bir vəd idi ki, Harrinin 14 yaşı olanda o, Katerinaya 
evlənəcəkdir. Katerina isə 19 ay əvvəl də Londondakı Yepiskop kapellasında 
beləcə gəzmişdi. İndi isə özündən 6 yaş kiçik olan oğlana ərə getməklə özünü 
xoşbəxt hesab edirdi. Elə bil ki, nə Artur, nə onların toyu, nə də gənc ər-arvadın 
bir-birlərinə əhd-peymanı olmamışdır. Artıq o, Harrinin gəlini idi və bir daha Uels 
printsessası kimi tanınmalı idi. Qadın öz mərhum ərini inkar etməklə yenidən 
əvvəlki tituluna qayıtmışdı.  

 
 

1503-cü ilin yayı 
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Riçmond sarayında Marqaret artıq Katerinaya məhəl qoymurdu və bacısı 
Meriyə də yol göstərib deyirdi:  

«Mən Şotlandiyaya, ərimin yanına getməyə hazırlaşıram. Böyük kraliça 
olmalıyam, kraliça taleyinə malik olacağam. Sənə yazacağam və sən də cavab 
verməlisən».  

 Marqaret düşünürdü ki, Katerinaya desin ki, printsessa heç də kotançı qızına 
bənzəmir. Həm də «bacını itirmək onun üçün çətindir, o bacı ki, yenicə anasını və 
qardaşını itirmişdir». Sonra Meriyə dedi: «Kiçik printsessa Meri, bir bacı səni tərk 
edir, lakin digəri sənin yanına gəlir. Bizim hamımız bir-birimizə yazacağıq». Meri 
təntənəli qaydada cavab verdi: «Əbədi və həmişəlik dostlar». Katerina əlavə etdi:  
«Biz Tüdor bacılarıyıq. İki printsessa və bir kraliça». Və gülümsəyərək əlavə etdi 
ki, «Mən əminəm ki, bizim hər birimiz nə vaxtsa bir gün kraliça olacağıq».  
         Kral atası qızı Marqareti Şotlandiya kraliçası kimi yeni vətəninə yola salırdı. 
O, özü kral ştandartının arxasınca atını çapırdı, qızı isə onun arxasınca gedirdi. 
Onların atları ən yaxşı olanlardan seçilmişdi. Marqaret yastıq yəhərin üstündə 
oturmuşdu, yəhər Şotland emblemi olan qanqal gülü şəkli ilə bəzədilmişdi. O, 
yorulanda qatırların çəkdiyi təxti-rəvanda otururdu, pərdələri çəkir və çox 
silkələndikdə isə yatırdı.  

Atası daim şübhə içərisində idi, köhnə kralın sülaləsinə loyallığını saxlayan 
pis, səfeh adamlardan qorxurdu. Ona görə də onların ətrafında ovçularla birlikdə iri 
tazılar – canavar və maral tazıları dolaşırdı. Lakin dəstə qarşıdakı bayrama və ya 
rəsmi «xoş gəldin» mərasiminə doğru çapmaqda davam edirdi və hətta ov etmək 
üçün də dayanmırdı.  

Yarım düjün araba gəlinin paltarlarını aparırdı, bir araba isə xüsusi qaydada 
qorunmaqla, onun daş-qaşlarını daşıyırdı. Gəlinin ev mühafizəçisi və onun 
nökərləri arxayın olmaq istəyirdilər ki, heç nə yoxa çıxmasın və itirilməsin.  

Marqaret düşünürdü ki, Katerina Arrogant atasını özünə evlənməyə məcbur 
etsə, bu, onun Harriyə ərə getməsindən daha yaxşı seçim olardı. O, Harrinin ağası 
olmağa hazırlaşır, atası isə onu işləməyə vadar edərdi.  

Karvan Riçmond sarayından səfərə başlayıb. Kollivestondakı Ledi nənənin 
evinə gəlib çatanda onlar ayrıldılar, ata geri qayıdacaqdı, Marqaret isə şimal 
istiqamətində Şotlandiyaya getməli idi. Qız bundan sonra geri, İngiltərəyə qonaq 
kimi gələnə qədər, bir daha atasını görməyəcəkdi. Ata öz itkilərini qızından daha 
çox, daha ağrılı qaydada hiss edəcəkdi. O, öz həyatını Fransada, sürgündə 
keçirmişdi, bütün maneələrə baxmayaraq, sonra İngiltərəyə gəlmişdi. Ata keçmişi 
xatırlayaraq, hər bir adam barədə pis düşünürdü və potensial düşmənlərini həbs 
etməyi planlaşdırırdı.  

O, qızına nəsihət verməyə başladı: «Sən nə etməli olduğunu bilirsən. Əmin 
olmağa çalış ki, ərin sülhü qoruyub saxlasın. Əgər Şotlandiya düşmən olsa, 
İngiltərə heç vaxt təhlükəsiz olmayacaqdır və Şimal torpaqlarımıza can atacaqdır. 
Sən əminlik yaratmalısan ki, Daimi Sülh Müqaviləsi, həqiqətən də, daimi olsun».  

«Mən nə bacarıramsa, onu edəcəyəm, ser».  
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«Heç vaxt unutma ki, sən İngiltərə printsessasısan. Əgər Harrinin başına bir 
iş gəlsə, bu, Allahın iradəsidir, sən İngiltərənin sonrakı kralının anası olacaqsan». 
Bu sözlərə nənə əlavə etdi ki: «Bu isə dünyada ən böyük şeydir».  

Sonra Marqaret əlini çarmıxa çəkilmə obrazının üstünə qoydu, boğazının 
quruması onu göstərirdi ki, onu Müqəddəs Marqaret kimi London ilə Edinburq 
arasındakı əjdaha udacaqdır, ona görə də buna tam hazır olmalı idi. Nənəsi də 
«Allah sənə yar olsun» sözlərini dedi. Axı o, sülalənin banisi idi, o, yalnız oğlan 
uşaqlarına möhtacdır. «Sənin oğlunun taxt-taca çıxmasına isə heç bir söz ola 
bilməz».  
          Karvan Yorkdan Edinburqa tərəf irəliləyirdi. Marqaretin əhval-puhiyyəsi 
qarışıq xarakterli idi, həm ərə getməyinə sevinir, həm də keçən il ərzində sevimli 
qardaşını, sonra anasını, onunla birlikdə yeni doğulan bacısını itirməyinin qüssəsini 
çəkirdi. O düşünürdü ki, Katerina İngiltərə kraliçası, özü isə Şotlandiya kraliçası 
olacaqdır və adamlar onları bir-biriylə müqayisə edəcəklər. O görürdü ki, Şimali 
İngiltərə boşdur, ümumiyyətlə, işləyən heç kəs yoxdur. Bura boş bir ölkədir, 
kimsəsizdir, hətta xəritəyə düşməmişdir. Onlar kasıblıqlarına görə Cənubdakı hər 
şeyə nifrət edirdilər.  

Atası yaxın silahdaşı Tomas Hauarda etibar etdiyindən, ona qızını 
Edinburqadək müşayiət etmək tapşırığını vermişdi. Axı o, bu qızın atasının 
Bosvort çölündəki bataqlıq ilə addımlayıb, taxt-tacı necə götürdüyünü görmüşdü 
və düşünürdü ki, bir gün bu adam onu itirməli idi. Ona görə də qız inana bilmirdi 
ki, bu kişi onun atasını və özünü sevir.  

Nəhayət, onlar şotlandların sərhədinə çatdılar, Bervikdən isə onlar iki saat 
bundan əvvəl çıxmışdılar. Marqaret ər-arvad Hauardlardan cana doymuşdu və 
qərara gəlmişdi ki, öz sarayına çatan kimi onları geri göndərsin. Onlar Katerinanın 
sarayında xidmət edə bilərdilər. Nəhayət, sərhəd keçildi və axır ki, onlar artıq 
Şotlandiya ərazisində idilər.  

Yolda dayandıqları qəsrdə Morton qrafinyası gəlinin qulağına pıçıldadı: 
«Kral gəlmişdir». Gəlin səbirsizliklə gözləyirdi, qapı açıldı və o, içəri girdi, bu kişi 
onun əri idi. Onun iri, bir qədər gülməli, tülküyə bənzəyən kürən saqqalı var idi və 
bu saqqal elə tülkü ölçüsündə də idi. Qız ayağa qalxdı. Aqnes Hauard ona sərt 
qaydada baxdı. Kral məhəbbət trubaduru olmağına görə özünə güldü, sonra 
təbəssümlə onun ledilərinin hamısını salamladı. Kral Aqnes Hauardın əlinə tərəf 
əyildi və Tomas Hauardı dostu kimi salamladı. O unutmuşdu ki, Tomas əvvəllər 
iki dəfə Şotlandiyayaya qarşı yürüşdə iştirak etmişdir. 

Kral qəşəng kişi idi. Əlbəttə, o, çox yaşlı idi, otuz yaşı var idi. Qaranlıq 
düşəndə kral artıq onları tərk etdi.  

Tomas Hauard Marqaretə elə bil ki, Roma Papası kimi dedi: «Kişi Allahın 
obrazında yaranmışdır, qadın yox, Allah öz ən yaxşı yaradıcılıq işini bitirdikdən 
sonra onu meydana gətirmişdir, Bu iş isə tənqidə layiq idi».  

Marqaretin Edinburqa girdiyi gün onun Tüdor printsessalığının son günü idi 
və o, yeni krallıqda taclanacaqdı. Kral onu atının tərkinə götürdü, elə bil ki, onu 
əsir götürmüşdü və evinə apardı.  
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Şəhər çox yaxşı qapıları olan divarlarla əhatə olunmuşdu. Bütün pəncərələr, 
otaqlardakı tüstünü qovmaq üçün soyuq hava olsa da açılmışdı. Kral və onun gəlini 
dar küçələrdən keçirdilər, təpənin aşağısındakı Holiruudhauz sarayına gəlib 
çıxdılar. 
          Edinburqdakı Holiruudhauz sarayında da Marqaret taclandı, buna qədər o, 
heç vaxt taclanmamışdı, sadəcə printsessa olmuşdu. O, indi iki mərasimdən keçdi: 
ərə getmişdi və sonra isə kraliça kimi taclanmışdı. Onun isə vur-tut 13 yaşı var idi. 
Bütün günü kralın əli onun belində idi, bu vəziyyət, elə bil ki, əbədi davam 
edəcəkdi. Sonra əri öz otağına, etiraf və dua etməyə getdi, bu vaxt qızın lediləri 
onu aparıb, yatağa uzandırdılar.  

Aqnes Hauard ona nəzarət edirdi, onun xalatının bağını açdılar. O, gecə 
paltarı kimi sətin xalata malik idi. Sonra yatağa uzatdılar. Aqnes dedi ki, sən gözəl 
gəlinsən. «Sən ən gözəl Şotlandiya kraliçasısan. Ərinə də səninlə xoş olacaqdır». 

Kral əri içəri girəndə ledilərə «gecəniz xeyirə qalsın» dedi, onların hamısı 
təzə bəy və gəlini tərk etdi. Qız, əlbəttə, ər yatağı üçün hazırlanmışdı. Ceyms özü 
paltarını soyundu, gecə köynəyində qaldı, sonra onu da əynindən çıxardı. Güclü 
ayaqları qalın, tutqun rəngli tüklərlə örtülmüşdü, belindən muncuq kimi metal 
pulcuqlar asılmışdı. Gəlinin «Bu nədir?» sualına cavab verdi ki, «Bu, mənim 
kişiliyimin əlamətidir. Mən sənə xətər toxundurmayacağam, ehtiyatlı olacağam».  

Qız dedi: «Mən bu barədə hər şeyi bilirəm. Bəs sənin belindən asılan nədir?» 
«Mən onu gəzdirirəm ki, mənim səfeh və günahkar olduğumu daim 

xatırlatsın». 
«Əgər sən mənim yanımdasansa, heç kəs səni məzəmmət edə bilməz. Sən 

sadəcə günahını etiraf etməlisən. Etiraf etmək cəza almaq deməkdir».  
«Mən cavan olmadığıma görə bağışlana bilmərəm. Sən isə elə etməlisən ki, 

heç vaxt səfehlik etməyəsən və ya günah işlətməyəsən. Mənim günahlarıma görə 
sən əziyyət çəkməməlisən. Mən onu səninlə olduğum müddətdə kənara 
qoyacağam. Ona görə də onların sənə xətər toxundurması üçün heç bir əsas 
yoxdur».  

Sonra kral bu gecədə ilk dəfə üçün nəzərdə tutulan ər vəzifəsini yerinə 
yetirməyə başladı. Əri ona dedi: «Mələfədə azacıq qan görünəcək. Ledi Aqnes isə 
onu nənəyə xəbər verəcəkdir. Bəzi həkimlər düşünür ki, bu uşaq əmələ gətirmək 
üçün xoş bir əlamətdir. Ancaq mən özüm buna şübhə edirəm».  

Kral IV Ceyms səhv edirdi, həqiqətən də, bakirəliyin pozulmasında meydana 
gələn qan həddi-buluğa çatan qızlardakı aylıq kimi onların artıq uşaq doğmağa 
qadir olan qadına çevrildiklərini sübut edir. 

Sonra o, gənc arvadına öz günahını etiraf etməyə başladı:  
«Mən kral olan atama qarşı qiyam qaldırdım, bu vaxt 15 yaşım var idi. Mən 

düşünürdüm ki, o, məni öldürmək və qardaşımı mənim yerimə qoymaq istəyir. 
Lordlara qulaq asdım və xaincəsinə onların ordusunu qiyama cəlb etdim. Mən 
düşündüm ki, onu əsir götürəcək və bundan sonra o, daha yaxşı məsləhətçilərlə 
ölkəni idarə etməyə başlayacaqdır. Məni görəndə o, irəli gəlmədi, öz oğluna qarşı 
yürüş etmədi. O, mənə qarşı çox sədaqətli ata idi, nəinki mən ona yaxşı oğul idim. 
Beləliklə, qiyamçılar və mən döyüşü udduq və o, qaçdı. Onlar onu tutub 
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öldürdülər». «Sən öz atana qarşı qiyam qaldırmışdın və onu öldürdün? Sən öz atanı 
qətlə yetirmisən?» 

Kral dedi: «Və beləliklə, qiyamçı, uzurpator və öz kralını öldürən adam kimi 
mən lənətlənmişəm. Bir oğul ki, öz doğma atasını öldürdü. Mən ata qatiliyəm. Mən 
böyük günaha batmışam».  

Qız dedi: «Sən ziyarətə gedə bilməzsənmi? Sən məgər səlib yürüşünə gedə 
bilməzsənmi?» 

O, sakitcə dedi: «Mən ümid edirəm ki, belə də edəcəyəm. Bu ölkə heç vaxt 
kifayət qədər dinc olmayacaqdır ki, mən onu təhlükəsiz bir şəraitdə tərk edim. 
Lakin mənə səlib yürüşünə getmək xoşdur. Ümid edirəm ki, bir gün Yerusəlimə 
gedim – həmin şəhər mənim ruhumu yuyub təmizə çıxaracaqdır».  

Sonra kral əlavə etdi:  
«Sənin öz atan da taclanmış krala qarşı qiyam qaldırmışdır. Və o, ananın 

iradəsi əleyhinə ona evlənmişdir və onun qohumlarını, kral qanından olan gənc 
adamları öldürmüşdür. Taxt-tacı ələ keçirmək və onu qoruyub saxlamaq üçün 
bəzən dəhşətli şeylər etməli olursan». Sonra da bu qatil öz arvadına dedi: «Günah 
günahdır» və sonra da yuxuya getdi.  

Sabahısı günün səhəri Marqaretin həyatında ən yaxşı an idi. Ənənəyə 
görə,şotland kralları öz gəlinlərinə toydan sonrakı günün səhəri onların cehiz 
torpaqlarını verirlər. Kral ona tərəf çevrilib, gülümsəyərək dedi: «Mən eşitmişəm 
ki, əlahəzrət, saqqalım sənin xoşuna gəlmir. Sənin göstərişin kifayətdir. Seyr edin, 
mən iradəli Samsonam, məhəbbət naminə onu qırxacağam». Bu sözlər qızı 
təəccübləndirdi: «Sən qırxacaqsan?»  “Əgər Samson saçını qırxmaq qərarına 
gəlibsə, kim ona mane ola bilər?” 

 
 

1503-cü ilin payızı  
 
Şotlandiyada ağaclar bürüncdən tutmuş qızılıya qədər bütün rənglərdə idi. 

yarpaqlar soyuqlar başlaması ilə rəngini dəyişməyə başlamışdı. Maral sürüləri 
ağacların arasında qeybə çəkilmişdi, gecələr bəzən canavarların ulaşması eşidilirdi.  

Ceymsin poeziyaya marağı heç yox idi, nahardan əvvəl şərab içmək xoşuna 
gəlirdi və danışmağa da xüsusi iştahası var idi. O deyirdi ki, onların adamlarının 
nitqini ingilis dilinə çevirə bilmirlər. İngilislər bizim kimi düşünmürlər, onlar 
torpağı və şotlandların seçdiyi xalq yolunu sevmirlər. Arvadı etiraz etdikdə o, dedi 
ki, uzaq şimaldakı adamlar yalnız öz dillərində danışırlar, uzaq adaların adamları 
isə yarımdanimarkalı dilində danışırlar.  

O deyirdi: «Əgər bizə xeyir-dua verilmişdirsə, biz beş elmi şeyi tapacağıq, 
bunlar od, su, torpaq və havadır, daha nəsə vardır. Onlar həyatın əsl mahiyyətidir. 
Əgər mən onları tapa bilsəm, filosof daşını düzəldə bilərəm və öz həyatım üzərində 
qüdrətə malik olaram». Filosof daşı isə adamların inamına görə istənilən metalı 
qızıla çevirə bilirdi.  

Ceyms təzə gəlinə məşuqələrindən olmuş uşaqları göstərib dedi ki, onlar 
mənim uşaqlarımdır. Uşaqlarına müraciət edərək dedi: «Mənim kiçik lordlarım, 
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ledilərim, bu, Şotlandiyanın yeni kraliçasıdır. Bu, mənim kraliçam Marqaretdir. 
Mənim arvadım olmaqla, məni şərəfə çatdırmaq üçün bütün İngiltərədən keçib 
gəlmişdir və sizin yaxşı ananızdır».  

Uşaqların hamısı nəzakətlə kraliçaya təzim etdilər. Marqaret soruşdu: 
«Onların anası varmı?» 

«Bir neçəsinin» – deyə Ceyms cavab verdi. «Düşünürəm ki, onlarla 
görüşmək sənə xoş olacaqdır».  

Marqaret özündə güc tapıb deyə bildi: «Yox, mənə xoş olmayacaqdır».  
Beliləklə, onun bastard (haramzada) uşaqlarla təsadüfi görüşü baş verdi.  
Kralın yaşı 30-dan azacıq yuxarı idi. O, oğlan uşağı yaşında olarkən 

Şotlandiyanın kralı olmuşdu.. O, zorakılıqla taxt-taca gəlmişdi. O deyirdi: «Atamın 
yalnız bizdən ibarət uşaqları var idi. Onun heç vaxt məşuqəsi olmamışdı».  

Marqaretin ərinin isə yarım düjün sevgilisi olmuşdu. O həm də öz uşaqlarını 
sevirdi.  

Marqaret fikrə daldı. Bacısı, printsessa Meri, yəqin ki, ispan printsinə ərə 
gedəcəkdir. O, heç də bastardlarla və yarım qana malik olanlarla və ya fahişələrlə 
qarşılaşmayacaqdır.  

Əri Marqaretə dedi ki, bu kiçik uşaqların anaları heç də sənin rəqibin 
deyillər. Sən onların hamısı üzərində kraliçasan və mənim bircə və yeganə 
arvadımsan. Sənin oğlun Şotlandiya printsi olanda, həm də İngiltərənin varisi 
olacaqdır». Marqaret isə nə vaxtsa doğulacaq oğluna hansısa rəqibin şərik olmasına 
imkan verməyəcəkdir. O, özünün də rəqibinin olmasını heç cür istəməzdi.  

Əri onu buna görə səfeh adlandıranda, Marqaret çox incimişdi, başa düşə 
bilmirdi, axı o, necə buna cəsarət etmişdi. Bastardlarla qəsri dolduran və öz vicdanı 
üzərində atasının qatilliyi olan bir adam necə ona səfeh deyə bilərdi? Tüdor 
printsessaları öz hüquqlarını kraliça kimi müdafiə edirlər. Və ya o, belə bir 
adamdır ki, gündüzlər filosoflarla, gecələr isə fahişələrlə görüşməyə üstünlük 
verir..  

Marqaret haqqında, bir qədər irəli gedərək daha ətraflə danışmağa ehtiyac 
vardır. Marqaret Tüdor (1489–1541-ci illər) Şotlandiyalı IV Ceymsin kraliçası 
olmaqla, İngiltərəli VII Henrinin qızı idi. O, IV Ceymsə 1503-cü ildə ərə getmiş, 
Fransaya qarşı ingilis partiyasını dəstəkləmişdi. 1513-cü ildə isə əri İngiltərəyə 
müdaxilə vaxtı döyüşdə öldürüldüyündən, öz azyaşlı oğlu V Ceymsin regenti və 
mühafizəçisi rolunu oynamışdı. 1514-cü ildə Anqus qrafı Arçibald Duqlasa ərə 
getmişdi. Mərhum ərinin əmisi oğlu, Olbani hersoqu Con Styuarta bir il sonra 
regentlik verilməsini rədd etməyə məcbur edilmişdi və İngiltərəyə qaçmalı 
olmuşdu. Şəraitlərə müvafiq olaraq dəfələrlə bir tərəfdən digərinə keçmişdi. 1527-
ciildə Anqusdan boşandı, bir il sonra isə Birinci Metvi baronu olan Henri Styuarta 
ərə getmişdi. Anqusun 1528-ci ildə məğlub edilməsində kral oğlu V Ceymsin baş 
məsləhətçisi olmuşdu.  

Lakin 1534-cü ildə, Ceymsə, onun dövlət sirlərini öz qardaşı VIII Henriyə 
satması məlum olduqdan sonra kral sarayının xoş münasibətini itirmişdi.  

Gələcək Şotlandiya kraliçası Mariya Styuartın nənəsi olmaqla, Elizabeti 
taxt-tacda əvəz edən İngiltərə kralı İ Ceymsin isə anasının nənəsi idi. 
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1503-cü ilin qışı 
 
Edinburq qəsrində yaşayan Marqaret öz Ledi nənəsindən məktub aldı. 

Məktubda yazırdı ki, «Ərini elə yola döndər ki, gələcəkdə daha yaxşı davransın. 
Unutma ki, sən nikah andında ona tabe olacağını vəd etmisən. O. isə sənə heç bir 
vəd verməmişdir.  

Sənin üçün onun təhlükəsizliyindən və gələcəyindən əhəmiyyətli olan heç nə 
yoxdur. Katerina Araqonlu, ümumiyyətlə, saray üçün narahatçılıq deyildir və onu 
nadir hallarda görürük. Bizim ona borcumuz yoxdur. Cehizinin son məbləği 
ödənənə qədər biz onu İspaniyaya buraxmayacağıq, onlar da bunu, biz dul qadın 
üçün olan cehizi verməyənə qədər etməyəcəklər. Sən özunun oğul doğmağın 
haqqında fikirləş, bastardlar barədə narahat olma».  

Katerina isə printsin nişanlısı olsa da, pul barədə korluq çəkirdi. Özünə 
paltar almaq üçün daş-qaşlarını satmışdı. Pulu olmadığından həm də pis 
qidalanırdı. O,  adətən nişanlısı Harrinin yanında oturur və onunla rəqs etməklə 
vaxtını keçirirdi.  

 
 

1504-cü ilin yazı 
 
Ceymsin kiçik qardaşı Ross hersoqu yanvar aynda, Milad bayramı 

qurtaranda öldü. Bu, kral üçün kədərli hadisə idi, lakin Arturun itkisi ilə 
müqayisədə Marqaret üçün heç nə idi. Qardaşı kralın varisi idi, kral bildirdi ki, 
yalnız sülhsevər adam arxasındakı ordu ilə bu ölkəni birlik şəklində saxlaya bilər. 
«Heç bir qadın bunu edə bilməz». Sən kraliça titulunu sevirsən. Lakin başa 
düşmürsən ki, bu, necə daimi və vacib səbəbdir».  

Arvadı ona möhkəm cavab verdi: «Sən elə danışırsan ki, elə bil dəmirçisən».  
«Bəli, mən dəmirçiyəm. Mən klanlar ölkəsini krallıq səltənətinə dəyişmişəm, 

onu bir bədəndə təmsil olmağa gətirmişəm. Sənin atan da tacı götürəndə eyni şey 
etməli idi, onun işi daha çətindir. Heç kəs bilmir ki, o, Riçmond qrafını sürgün 
etmişdir. Ən azı, mən kral kimi doğulmuş və tərbiyə olunmuşam. Sənin atan da 
mənim kimi lordlarla mübarizə aparır. Mən səni də öyrətməliyəm».  

Ceyms sözünə davam etdi: “Şotlandiya lordları heç vaxt ingilis kralını qəbul 
etməyəcəklər. Biz öz kralımıza malik olmalıyıq. Məndən sonra sülalə xətti üzrə 
əmim oğlu, Olbani hersoqu Con Styuart kral olmalıdır. Sən onu görməmisən, o, 
Fransada yaşayır, orada böyümüşdür və atamın sevimlisi idi. Sən mənə oğul 
doğana qədər, bunun yaxşı və pis olmasından asılı olmayaraq, o, mənim varisim 
olacaqdır. Bu vaxt ərzində mənim oğlum Ceymsi dünyaya gətirsən, mən onu öz 
varisim adlandıracağam. Mən istəyirəm ki, ikimizin birlikdə oğlumuz olsun. Mən 
istəyirəm ki, bu oğlan mənim adımı və xeyir-duamı daşısın. Mən Ceymsi legitim 
etməyə hazırlaşıram.” Bu söhbət Edinburq qəsrində gedirdi.  
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Marqaret görmüşdü ki, atası oğlan uşaqlarını, Plantagenet oğlanlarını 
saxlayır, onlardan biri hətta özünü Plantagenet printsi adlandırmışdı. Hər bir prints, 
hər bir printsessa bircə şeyə can atırdı, bu da yalnız taxt-taca sahib olmaq idi.  

 
 

1506-cı ilin yazı 
 
Marqaretin 16 yaşı olanda kral Edinburqdakı Holiruudhauz sarayında onu 

hədiyyələr leysanına tutdu. Çoxlu qızıl və daş-qaş verdi. Onlar üç ilə yaxın idi ki, 
ər-arvad kimi yaşayırdılar, lakin heç bir uşaq əlaməti görünmürdü.  

Atası evlərində isə Merini ispan dilini öyrənməyə sövq edirdilər. Meri 
yazırdı ki, o, Karla ərə getsə, Müqəddəs Roma imperatriçəsi olacaqdır. Onda bizim 
üçümüz də kraliça olacağıq. Meri Katerinanı, Marqareti və özünü nəzərdə tuturdu. 
Marqaret bacısını parlaq gələcəyinə görə təbrik etdi.  

Nəhayət, Marqaret yazda öz şadlığını və ana olacağı xəbərini Ledi nənəyə 
yazdı.  

 
 
1507-ci ilin qışının sonu 

 
Adamlar Merinin gözəlliyini və istedadını tərifləyirdilər, lakin onun Karla 

nişanlanmağı baş vermədi, çünki Karl hələlik uşaq olmaqdan başqa bir şey deyildi. 
Onun atası I Filipp yenicə Kastiliya kralı olmuşdu ki, öldü və 6 yaşındakı bu uşaq 
artıq Müqəddəs Roma imperatorluğuna varis idi. Axı o, imperator Maksimilianın 
və katolik kralları Ferdinandla İzabellanın nəvəsi idi. Lakin o, balaca uşaq 
olduğundan bu yükü hələ daşıya bilməzdi.  

Marqaretin Edinburqdakı Holiruudhauz sarayında hamiləliyi başa çatanda 
oğul doğdu, bu, az qala, onun həyatı hesabına başa gəlmişdi. Ölümcül xəstə 
olduğundan hamı güman edirdi ki, kraliça həyatla vidalaşacaqdır. Əri də bu vaxt 
ziyarətə yollanmışdı.  

Onların uşağı həm də İngiltərə taxt-tacına varis idi. Əgər Harrinin başına bir 
iş gəlsəydi, Marqaretin körpəsi anasına görə İngiltərə taxt-tacına da varis olacaqdı.  

Marqaretin atası gözləyirdi ki, onun Allahı sülh gətirəcək və bu sülh 
İngiltərə və Şotlandiya arasında əbədi davam edəcəkdir.  

 
 
 

1507-ci ilin Milad bayramı 
 
Holiruudhauz sarayında Marqaretə xəbər çatdı ki, bacısı Meri kastiliyalı 

Karla rəsmən nişanlanmışdır. O, 250 min qızıl kron məbləğində cehizə malik 
olmalı idi. Meri böyük bacısına yazırdı: «Mən printsin 14 yaşı olanda ona ərə 
gedəcəyəm, bundan sonra hələ 7 il keçməlidir və mən ağlıma da gətirə bilmirəm ki, 
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ümumiyyətlə, bunu gözləyəcəyəm. Bu, bir ömürə bərabərdir, çünki mən evdə 
oturmalı və ispan dilini öyrənməliyəm. Katerina deyir ki, məni öyrədəcəkdir. 
Valideynləri onu heç də dəstəkləmirlər və biz də onun dul qadın cehizini vermirik, 
nə qədər ki, onlar onun cehizini tam ödəməmişlər».  

İngilis səfiri Ceymsə demişdi ki, hər kəs qızıl boşqabdan yeyir. Meri üçün 
qızıl boşqab barədəki ideyanın özü tam gülməli idi.  

 
 
1508-ci ilin yazı 

 
Sterlinq qəsrində pis bir hadisə baş verdi. Marqaretin oğlu körpə Ceyms – o, 

Şotlandiya printsi idi – yuxuda olarkən öllmüşdü. Bu vaxt o, kral beşiyində idi. 
Marqaret artıq Şotlandiyanın sonrakı kralının anası deyildi. Onun bətni növbəti 
uşağı bəsləyirdi, lakin doğduğu körpənin boş qalan beşiyi gözünün qabağında 
dururdu və o düşünürdü ki, heç vaxt ağlamasını dayandırmayacaqdır.  

O, ərinə dedi ki, mən çox bədbəxtəm, özümə ölüm arzulayıram. Kral 
arvadının ledilərinə onları tərk etmək göstərişini verdi və Marqaretə dedi: «Mən 
istəyirəm ki, sən mərd olasan. Sən fikirləşirsən ki, görən, sənin lənətlənməyin 
mümkündürmü? Sənin atanın üç oğlu var idi və onlardan ikisi ölmüşdür. Son üç ilə 
yaxın sən qısır idin, indi isə bizim oğlumuz ölmüşdür. Bu anlaşılmalı olan bir 
məsələdir».  

O, sözünə davam etdi:  
«Prints Riçard özü mənə demişdi ki, Tüdorlar lənətlənmişlər. O, sənin 

dayındı. O, iki prints oğlanlardan biri idi ki, III Riçard onu Londondakı Tauer 
qəsrinə saldırmışdı. Riçard İngiltərəyə müdaxilə etməmişdi. O, mənim sevgili 
dostum idi, biz kral qardaşlar kimi bir yerdə yaşayırdıq. Mən əmim qızını ona 
verdim. Və o, mənə dedi ki, kimsə onu öldürməyə cəhd etmişdi və onun qardaşı 
Eduard lənətə tuş gəlmişdi. Sənin ananın anası, ağ rəngli cadugər kraliça Elizabet 
Vudvil and içmişdi ki, kim gənc kralı ölümə məhkum etsə, o, özünün oğlunu, onun 
da oğlunun oğlunu itirəcəkdir və bütün xətt üzrə hər şey övladsız bir qızla başa 
çatacaqdır». 

Marqaret əlini fəxr etdiyi qarnının üstünə qoydu və dedi: «Mən heç də qısır 
qız deyiləm, mən yeni uşağa hamiləyəm». 

Kral davam etdi: «Biz bir az əvvəl oğlumuzu itirmişik. Sən düşünmürsənmi 
ki, biz oğlumuzu sənin Tüdorlarının lənətlənməsinə görə itirdik». Marqaret qəzəblə 
ona dedi: «Yox. Mən düşünürəm ki, onu ona görə itirdik ki, sənin üfunətli ölkən 
çox çirklidir və doğulan uşaqların yarısı ölür, çünki tüstülü otaqlarda nəfəs ala 
bilmirlər və onlar məhvedici soyuq havada da küçəyə çıxa bilmirlər. Bu, sənin 
çirkli ölkəndir, bu, sənin səfeh mamaçalarındır, bu, sənin xəstə dayələrindir və 
onların südüdür. Bu, mənə edilən lənət deyildir, təkcə onların da hamısı deyildir. 
Bir sözlə, mən bətnimdə uşaq gəzdirirəm, heç də qısır qız deyiləm». 

Əri dedi:  
«Bizim oğlumuz göylərdədir. Biz bilməliyik ki, o, günahsızdır. O, yarılıqda 

sənin ola bilərdi. Uşaqları öldürən uzurpatorun xəttindən idi, yarılıqda isə mənim 
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idi. Kralı və atasını öldürənin oğlu idi, biz hər ikimiz günahkar valideynlər 
cütlüyüyük». 

«Mən arzu edərdim ki, mən də onunla göylərdə olaydım» deyə Marqaret 
söhbəti yekunlaşdırdı.  

Marqaret Katerinaya məktubunda yazırdı ki, Meri mənə deyir ki, sən çox 
kasıb yaşayırsan və qardaşımla sənin toyun barədə heç bir plan yoxdur. Mən sənə 
görə xəcalət çəkirəm. Kim nə vaxtsa düşünür ki, nəsə bizim üçün belə pis gedə 
bilər, bu, Allahın mərhəmətində olmamalıdır».  
          Marqaretin atasından Tomas Uolsi başda olmaqla, emissarlar gəldi. Onlar 
Holiruudhauz sarayında qəbul edildilər. Uolsi deyirdi ki, Fransa çalışır ki, Ceymslə 
ənənəvi müqaviləni təzələsin, VII Henri isə Şotlandiya ilə Daimi Sülh 
Müqaviləsini qoruyub saxlamaq istəyir. Marqaraetin əri öz nikahına görə bu 
müqaviləyə hörmətlə yanaşmalıdır. O, ərini inandıracaqdı ki, fransızlardan 
uzaqlaşsın və İngiltərə ilə ittifaqı təsdiqləsin. O, israr edirdi ki, bizim möhtac 
olduğumuz yeganə ittifaq İngiltərə ilədir. «Ümid edirəm ki, sən unutmayacaqsan 
ki, mən Şotlandiya kraliçası olmamışdan əvvəl ingilis printsessası kmi 
doğulmuşam!» 

Katerina Marqaretə nəsihət verirdi ki, Allahın oğul və varis vermək iradəsinə 
ümidvar olaraq qalsın. Sən məhsuldar və xoşbəxt olacaqsan. Mən bilirəm ki, heç 
nə Tüdorlar əleyhinə deyildir.  

“Atam mən printsə ərə gedənə qədər cehizimin qalan hissəsini mənə 
göndərməyəcəkdir, sənin atan isə mənim cehizimi bütünlüklə almayana qədər 
mənə dul qadın əmlakını verməyəcəkdir. Mən iki böyük kral arasında şahmat 
piyadasıyam və mənim nə pulum, nə də kiçik bir məclisim vardır, baxmayaraq ki, 
mən sarayda yaşayıram, mən Londonda kasıblıq tələsinə düşmüşəm və nə dul 
qadınam, nə də gəlinəm. Geyinməyə donum olmadığından, nikah məclisinə gedə 
bilmirəm və yatmağa ac olan vəziyyətdə gedirəm, mətbəxdən otağıma nəsə 
göndərməyi də unudurlar”.  

 
 

1508-ci ilin yayı 
 
Hər kəs bilirdi ki, tiran III Riçard Tauer qəsrində printsləri öldürmüşdür, 

məhz bu yolla o, öz qardaşı uşaqlarının taxt-tacını tuta bilərdi. Hər kəs bilirdi ki, 
VII Henri gəlib İngiltərəni monstrdan xilas etdi. Tüdorlar buna görə xeyir-dua 
qazanmışlar, bu, heç də lənət deyildir.  

1485-ci ildəki Bosvort döyüşü göstərdi ki, Allahın Tüdorlardan xoşu gəlir. 
Marqaretin anası Plantagenet olduğuna görə Henri Tüdora ərə getmişdi, qırmızı 
qızılgül ağ qızılgüllə çəpərlənmişdi və Tüdor qızılgülünü əmələ gətirməklə, onların 
əvvəlcə oğlu Artur və qızı Marqaret dünyaya gəlmişdi. Bu Allahın mərhəmətinin 
sübutu idi.  

Marqaret Holiruudhauz sarayında yaşayırdı, doğmaqdan qorxurdu, lakin 
ikinci doğuş olduqca asan keçdi. Xoşa gəlməyən bir məsələ isə o idi ki, uşaq 
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printsessa idi. Lakin az sonra, Marqaret yuxudan oyananda uşaq yenə də əvvəlki 
oğlu kimi ölmüşdü.  

Əri ona nəvaziş qaydasında dedi:  
«Mənim yazıq məhəbbətim». 
Arvadının iki uşağı olmuş, hər ikisi bir-birinin ardınca ölmüşdü. Yəqin ki, 

Katerina Marqaretdə nəinsə pis olduğu barədə düşünəcəkdir. Ərinə isə bildirdi ki, 
«Sən mənə lənət haqqında demişdin».  

«Mən bunu kədərdən və qorxudan demişdim. O sözləri sənə deməkdə səhv 
etmişdim. Sən çox cavansan və özün barədə səhv etməyini düşünməklə 
böyümüsən».  

 
 

1509-cu ilin Milad bayramı ərəfəsi 
 
Sterlinq qəsrində yaşayan Marqaret yenə də hamilə idi. Bu vaxt əri ona 

atasının ölməsi xəbərini verdi və əlavə etdi ki, sonra Harri VIII Henri kimi kral 
olacaqdır. “Sənin qardaşın heç də tanınmır, atan ona heç bir hakimiyyət 
verməmişdi, o, öz atasından idarəetmə yollarını öyrənməmişdi.”  

«Axı atam daim Arturu nəzərdə tuturdu». Sonra əlavə etdi: «İndi mən 
yetiməm».  

Əri cavab verdi: “Burada sənin ailən vardır. Əgər Harri sülhü qoruyub 
saxlasa, o, taxt-taca çıxanda sən ona qonaq gedə bilərsən. Biz sənin atanla 
müdaxiləçilər və dəniz quldurları barədə daim sözləşirdik və o, mənə Fransa ilə 
dostluğu qadağan etmək istəyirdi.” Harri barədə isə soruşdu ki, sənin ona hansısa 
bir təsirin varmı?  

«Mən əminəm ki, onu inandıra bilərəm. Əminəm ki, ona vəziyyəti izah edə 
bilərəm. Mən Londona gedəcək və nə lazımsa, ona deyəcəyəm». 

Atasına gəldikdə o, olduqca varlı adam kimi dünyadan köçmüşdü. Əri ona 
dedi:  

«Sənin qardaşının gözlənilən ilk hərəkəti, güman ki, atasının xalqa ağır 
vergilər qoymağı məsləhət görən müşavirləri cəzalandırmağı həyata keçirməsidir. 
İkinci hərəkəti isə, nəhayət, Katerina Araqonlu ilə evlənməsi olmalıdır.. Bu qız 
yeddi ildir ki, onun qapısı ağzında gözləyir. Güman ki, onlar artıq evlənmişlər».  

Marqaret dedi: «O, İngiltərə kraliçası olacaqdır. O, elə bil ki, qumar 
oynayırdı, atamı məğlub etdi. Bu saxta qız qalib gəldi. O, kasıb və bədbəxt olanda, 
mənim üstümdə zəfər çalandan artıq qaydada, təbii olaraq, mən onu sevirdim. O, 
öz mükafatı üçün kifayət qədər çox gözlədi. Belə danışırdılar ki, son vaxtlara qədər 
o, aclıq çəkirmiş. Katerina bir neçə il Harridən böyükdür. Bu nikah tamamilə 
yararsızdır.Yaş fərqi yalnız altı ildir və o, qardaşının dul arvadı idi. Onlar həm də 
Papadan öz nikahlarına icazə almışlar».  

Harri öz qardaşının arvadını oğurladı. Katerina İngiltərə varisini özünə əsir 
götürdü. Bu hadisə 1509-cu ildə Harri, VIII Hehri kimi taxt-taca çıxdıqdan sonra 
baş verdi.  
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Bir qədər sonra Ledi nənənin ölüm xəbəri gəldi. Katerinanın bəxti gətirdi ki, 
Marqaretin anasından fərqli olaraq, o, qayınanasız kraliça olacaqdı. O, öz 
hüququna görə kraliça kimi davranacaqdı, öz anası İzabellaya bənzəyəcəkdi. O, 
zəfər çalacaq, hər şeydə özünü qalib sayacaqdır. Onun anası özünü 
«konkistadora»-“qalib” adlandırırdı. Marqaret bacısı Meriyə Katerina haqqında 
yazırdı ki: «Əlbəttə, mən onun hakimiyyətə qeyri-adi qaydada qalxmasına görə 
şadam, lakin əgər Tüdorlardan doğulmuşlarla rəqabət aparsa, biz yaxşı bacılar 
olmayacağıq».  

 
 

VIII Henri 
 
1509-cu ildən 1547-ci ilə kimi İngiltərə kralı olan VIII Henri ingilis 

Reformasiyasının başlanğıcına rəhbərlik etmişdi, hətta Roma katolik dininin 
əsaslarını heç də tərk etməsə də, öz matrimonial problemini özgə bir təsirdən azad 
etmişdi. Parlaq köməkçilərinin uğuru hesabına müstəsna dərəcədə yaxşı idarəetmə 
xidmət göstərsə də, sonralar o, onların hamısına qarşı çevrildi. Onları o, əvvəlcə 
yuxarı qaldırır və sonra üzüaşağı atırdı.  

Humanist biliklərə meyil etməklə və özü də müəyyən intellektə malik 
olmaqla. o, eyni zamanda həmin dövrün ən görkəmli ingilis humanistlərinin ölümü 
üçün məsuliyyət daşıyırdı.  

VIII Henri altı dəfə evlənmişdi, lakin az varis qoyub getmişdi və taxt-taca 
vərəsəlik problemini təhlükəli qaydada mürəkkəbləşdirmişdi. Onun altı arvadından 
ikisi xəyanət bəhanəsi ilə edam edilmişdi, həm də onun rejimi Torpaq qanunlarını 
xüsusilə çətin qaydada həyata keçirirdi.  

Fiziki görünüşündə heybətli olmaqla, xatirələrdə və şüurda əhval-
ruhiyyəsinin qorxulu olması ilə seçilirdi. O, dövlət işinə həqiqətən özünü həsr 
etməyə meyl edirdi və adamları necə ovsunlamağı da bacarırdı. Dəhşətli qaydada 
monstr təbiətli olması ilə, özünü məddahlıqla, təriflənməklə əhatə etməklə yanaşı, 
buna baxmayaraq, əslində, ağlabatan imkanlardan istifadə etməyi bacarırdı.. 
Siyasətdə daim saxta addımlar atsa da, o, mahiyyətcə məğlub olmamışdı və demək 
olar ki, etmək istədiyi hər şeydə səthi qaydada da olsa, uğurlu olurdu.  

O özü şəxsən monarxiyanın təcəssümü idi, onun toxunduğu hər şey çox 
qarışıq idi, hətta öz ölümündən sonra da onun barəsindəki rəylər bölünürdü və 
onun bir çox xüsusiyyətləri üzərində çoxlu müzakirə gedirdi.  

Henri 28 iyun 1491-ci ildə Qrinviçdə anadan olmuşdu, VII Henrinin ikinci 
oğlu idi, Tüdor xəttinin və York xəttinin az yaşamış ilk kralı olan IV Eduardın qızı 
Elizabetin taxt-tacdakı ilk nümayəndəsi idi. Onun böyük qardaşı 1502-ci ildə öldü 
və Henri taxt-taca varisə çevrildi. Bütün Tüdor krallarından təkcə o, öz uşaqlığını 
taxt-tacı gözləmək iddiasında keçirmişdi. Bu, onda eqoistik və qaynar xarakterinin 
böyüklüyünə və möminliyinə bir əminlik yaratdı. Hazırcavablılıq bacarığına malik 
olan uşaq kimi o, kübar cəmiyyətində davranmaqda, kitabları oxumaqda, həm də 
fiziki məşqləri icra etməkdə fərqlənirdi və 1509-cu ildə isə artıq taxt-taca qalxdı. 
Ondan böyük şeylər gözlənilirdi, 6 fut uzunluğunda güclü bədənə malik olmaqla, 
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həm də o, yorulmayan atlet, ovçu və rəqqas kimi, İngiltərəyə VII Henri 
hökmranlığının qışından sonra şən bir bahar gətirməyi vəd etdi. Onu süd və 
qızılgül kimi gözəlliyini, onun iti ağlını və hər şeyə nəzər yetirməsini izafi 
tərifləyənlər, arxasında isə kiçik gözlərinin və hətta əhval-ruhiyyəsindən qızarmağa 
hazır olan kiçik yanaqlarını xüsusilə qeyd edirdilər.  

Müşahidələr həmçinin onun davranışının cəhətlərini qeyd edirdilər, bu 
davranışda onun erkən populyarlığı siyasi məqsədlərinin istifadəsinə yönəlmişdi. 
Henri və onun köməkçiləri özünü qurban vermək hesabına, atasının kral 
hüquqlarını güclü surətdə icra etməsindən ilhamlanan bəyənməni gözləyirdilər. 
Bunu da düşünürdülər ki, qeyri-populyar olan institutların bəziləri və bir sıra 
adamlar məhz onun sələfinin vaxtında xidmət etmişdilər. Səltənəti idarə etmək 
üçün qeyri-populyar hesab edilənlər tezliklə yenidən meydana gəldilər. Çünki belə 
hal zəruri idi. Onun taxt-taca qalxmasından az sonra Henri qardaşı Arturun dul 
arvadı Katerina Araqonluya evləndi və saray izafi əyləncələrə məruz qaldı.  

Henrinin qətiyyətliliyi üçün daha ciddi olanı isə hərbi macəralar idi. Avropa 
mühiti fransız və ispan kralları arasındakı rəqabətdən qıcqırmaqda davam edirdi. 
Onların hər ikisi başlıca olaraq İtaliyaya sahib olmaq iddiası ilə və onların köhnə 
müşahidələrinin məsləhəti əleyhinə çıxış edirdi. Henri 1512-ci ildəki təsadüfdən öz 
qayınatası II Ferdinand Araqonlu ilə qədim düşməni olan Fransaya qarşı ittifaq 
səhifəsinə girdi. Fransanı isə təhlükədə olan Papa dəstəkləyirdi, ona sitayiş edən 
kral uzun müddət Papaya, demək olar ki, qul ehtiramı göstərmişdi.  

Müharibə bir qədər fars xarakteri daşıyırdı. Henrinin hərbi komandanlıqda 
bacarığı olmadığı açıq görünürdü. Kampaniyanın özü də fransız qüvvələri üzərinə 
təsadüfi bir yürüşü büruzə verirdi. Şimali Fransadakı Turnenin işğalı 1518-ci ilə 
qədər davam etdi, bu vaxt həqiqi qələbə Sarray qrafı tərəfindən 1515-ci ildə 
şotland müdaxiləsinə qarşı Floddendə qazanılmışdı. Tomas Uolsi Fransadakı ilk 
kampaniyanı təşkil etmişdi. Bu vaxt onun şəxsində Henri öz ilk görkəmli 
köməkçisini aşkara çıxardı. 1515-ci ildən Uolsi Yorkun baş yepiskopu idi, 
İngiltərənin lord-kansleri və kilsənin kardinalı idi. Daha əhəmiyyətlisi isə Uolsinin 
kralın yaxın dostu olması idi. İşlərlə məşğul olmağı kral ona həvalə etmişdi. 

Henri heç vaxt, ümumiyyətlə, krallığın pozitiv işlərindən kənarda qalmırdı 
və çox hallarda hər bir işə müdaxilə edirdi, baxmayaraq ki, dünya düşünə bilərdi 
ki, İngiltərə kardinal tərəfindən idarə olunur. Kralın özü isə bilirdi ki, istənilən vaxt 
o, dəqiq nəzarət hüququna malikdir, onlardan baş çıxarmağa qayğı göstərir və 
Uolsi yalnız nadir hallarda dünyanın rəyini düz olan kimi qəbul edəndə səhvə yol 
verirdi.  

Buna baxmayaraq, 1515-ci ildən 1527-ci ilə kimi olan dövr Uolsinin 
yüksəlməsi ilə əlamətdar idi və onun təşəbbüsləri daim səhnəni zəbt edirdi. 

Kardinal, Papa tiarası üçün bəzi vaxtlarda öz ambitsiyasını göstərirdi və 
bunu Henri dəstəkləyirdi. Uolsi Roma üçün ingilis əllərində saxlanılan qüdrətli bir 
kart idi. Fakt ondan ibarət idi ki, Henrinin imperial taxt-taca seçilməsi 
maraqlarından artıq bir şans heç vaxt baş verməmişdi. Bu, 1519-cu ildə qısa 
müddət üçün baş verdi, həmin vaxt imperator I Maksimilian ölmüşdü, onun varisi, 
oğul nəvəsi V Karl imperator olmalı idi. Bu hadisə Avropanın vəziyyətini 
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dəyişdirdi, İspaniya, Burqundiya (Niderlandla birlikdə) və Avstriya taxt-tacları 
qüvvənin kompleksini aşırmaq üçün birləşdilər və bu, Fransa istisna olmaqla, 
Avropanın bütün sülalələrinin daxili mövqelərdəki imkanlarını zəiflətdi. 1518-ci 
ildə London universal sülh müqaviləsi bayram ediləndə Uolsi ingilis təşəbbüsünü 
səmərəli icra etməyə qadir idi. Bir il sonra isə vəziyyət büsbütün başqa idi. 
Henrinin artıq müstəqil rolu ekspertlərin inandırmasını dayandırdı. Fakt qısa 
müddətdə maskanı atdı. 1520-ci və 1521-ci illərdə açıq və özəl danışıqlar seriyası 
gəldi, buna Fransa kralı I Fransisklə Kale yaxınlığındakı görüş də daxil idi.  

Belə görünürdü ki, Henri özünü Avropanın malik olduğu ən böyük krallara 
bərabər olan bir monarx olduğunu göstərmək istəyir. Lakin bunu nəzərə çarpdıran 
az şey var idi. 1521-ci ildən Henri V Karlın imperial hakimiyyətinin avanpostu idi, 
İspaniya 1525-ci ildə Paviada rəqib güc olan Fransanı bir müddətə darmadağın 
etdi. Bu ağalıqdan qaçmaq cəhdi ilə Uolsi çalışdı ki, bu proporsiyasız anda 
müttəfiqlərini dəyişsin. Bu siyasət Niderland ilə həyati əhəmiyyətə malik olan 
ingilis ticarətinə qarşı cavab zərbəsinə və Pavladakı qalibin malik olduğu ilə 
ittifaqın gətirdiyi faydanın itirilməsinə gətirib çıxardı. Bu, İngiltərədə seriya 
reaksiyalar əmələ gətirdi və Henrinin Uolsidən məsləhət almasının qarşısını 
kəsmək barədə ilhamlanmasına kömək etdi. Bununla Uolsidən istifadə olunması 
sona çatmalı idi.  

Avropada İngiltərənin böyüklüyü saxta kimi göründükdə, rejim həmçinin öz 
ölkəsində də populyarlığını itirdi. Əvvəlki günlərin sevincli gözləmələri, əlbəttə ki, 
dözülən deyildi. Reallığın bəzi ölçüləri məcburi sırınmaqla bağlı idi. Pozitiv 
rəylərin təsirinin ölçüləri – jurnalistlər və yazıçılar – krala tam ümidlə baxmalarını 
davam etdirirdilər.  

1517-ci ildən kral yeni müşavirlərin xidmətindən istifadə etdi. Ser Tomas 
Mor həmin dövrün ən görkəmli zəkalarından biri idi. Lakin Mora tezliklə məlum 
oldu ki, Henrinin savadlı adamlarla söhbət aparmasından fərəh duyması ilə yanaşı, 
bunu siyasətlə əlaqələndirmir. Həmin dövrdə heç nə Uolsinin gücünün qalxmasına 
mane ola bilməzdi. Onu dəstəkləyən krala bu bir sıra hallarda mane olurdu. Ölkə 
keşiş idarəçiliyinə dözməyə hazır olmadığının artan əlamətlərini göstərirdi. Din 
xadimləri, əcnəbi tacirlər, vergi yığanlar və istismarçı torpaq sahibləri əleyhinə 
buntlar baş verirdi. Və Uolsinin narazılığı ləğv etmək cəhdləri yalnız adamların, 
kasıbların tələblərini ödənilmədiyindən, təsir meydanından uzaqlaşdırırdı.  

1520-ci illərin erkən dövrlərində taun xəstəliyi və ticarət depressiyası ölkəyə 
möhkəm təsir göstərdi və Uolsinin daim baha başa gələn xarici siyasəti 1522-ci 
ildə Fransaya göndərilən ekspedisiyanı geyindirmək üçün ağır xərc məbləğlərinə 
səbəb oldu, həm də real olmayan müttəfiqlərə iri məbləğdə subsidiya verildi. 
1523–1524-cü illərdə narazılıq hissiyyatı qaynamaq dərəcəsinə gəldi. Uolsinin 
parlamentdən xoşu gəlməsə də, 1523-cü ildə onun çağırılması ilə razılaşdı, çox 
çətinliklə vergi qanununa səs verildi. Lakin məbləğ tələb olunandan aşağı idi. 
Sonrakı ili xüsusi vergi yığılması cəhdi qızğın müqavimətə səbəb oldu və Henri 
onu ləğv etdi. Kral və kardinalın hər ikisi vəziyyəti yüngülləşdirməklə etibar 
qazanmaq istədi, lakin onların qoyulmasına bilavasitə cavabdeh idilər. O, Uolsidən 
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biabırçılığı öz üzərinə götürməyi tələb etdi, çünki o, özü belə fiaskoya dözürdü, 
kardinal isə dözə bilmirdi. 

1527-ci ildən hökumət siyasəti Uolsininki kimi görünməsinə baxmayaraq, 
əslində, kralınkı olmaqla iflasla üzləşmişdi, xaricdə səmərəsiz, vətəndə isə qeyri-
populyar olmaqla, yenisinin pozitiv niyyətdən uzaq olduğu kimi görünürdü, faktiki 
olaraq isə pozitiv idi. Bu nöqteyi-nəzərdən kral səhvsiz olaraq işlərin içərisinə 
girdi, çünki başa düşürdü ki, XVI əsrin siyasəti monarxların fərdi işləri ətrafında 
fırlanma ilə bağlıdır. Onun uğursuzluqları içərisində özünün və ya Katerinanın 
taxt-taca kişi cinsindən olan varis əmələ gətirməyi bacarmaması da daxil idi. Bir 
neçə uşağın tələf olması və erkən ölümləri baş vermişdi, yalnız qızı printsessa 
Mariya (1516-cı ildə anadan olmuşdu) sağ qalmışdı.  

O, öz xəttini davam etdirəcəkdir və adamlar qız varisin olması fikrinin 
özünü heç də yaxşı qəbul etmirdilər. Çünki bu, bütün sülaləyə aid olmaqla, siyasi 
cəhətlərdən də bir qeyri-müəyyənlik gətirəcəkdi. Henri bir kişi olmaqla, heç də 
bunu özünün uğursuzluğu hesab etmirdi. O, sürətlə Katerinaya qarşı döndü, bu 
qadın onun özündən 6 yaş böyük idi. Onun başını gicəlləndirən qüdrətli 
köməkçilər meydana gəldi. Bu saray qadınlarının arasında olan biri, onun ilk 
məşuqələrindən birinin bacısı Anna Boleyn idi. Henri heç də pozğun deyildi və 
onun şəhvət əhvalatları geniş qaydada şişirdilmişdir. O, həm də əvvəlki fiziki 
şəraitlərində ehtiraslı kişi idi və öz nikahından təsadüfi bir yüngüllük axtarırdı. 
Layiq olan arvada malik olmaq istəyirdi ki, ona prints doğsun. Annada məhz o, 
özünün belə arvadını görürdü. Bu 20 yaşlı qız saray intriqasının kobud məktəbinə 
götürülmüşü, özü də kralın sadəcə məşuqəsindən artıq olmalı idi. Bunu da Henri 
anladı, istənilən səbəbə görə onunla evlənməli idi ki, gözlənilən nəticə varis 
problemini həll etsin. 

Onların birləşmək niyyətləri altı il çəkdi. Elan etmədən, kral inqilab baş 
verməsinə səbəb oldu. 1527-ci ildən Henri «Kralın böyük işi» kimi tanınan bir 
niyyəti həyata keçirdi. O, Katerinanı boşamaq qərarına gəldi, özünü inandırdı ki, 
onun ilk nikahı qanuna zidd imiş, Henri həqiqətən də mömin adam idi, Bibliyanı 
böyük həvəslə öyrənirdi. Bibliyanın müddəası («Levitlər» kitabı) kişinin öz qardaşı 
arvadına evlənmməsini qadağan edirdi. Katerina ilə onunuşaqlarının ölümü də 
cinsi ittifaq barədə Allahın ədalətini sübut edir. Xarakterik olan hazırlığı ilə o, 
özünün arzularını dəyişdirməyi Allahın qanununa daxil edirdi. Henri çox tezliklə 
özünü inandırdı ki, o, Katerina ilə ölümcül günahda yaşamışdır və əgər yenidən 
Allah tərəfindən qəbul ediləsi olsa, özündə yüngüllük tapacaqdır. 1527-ci ildə 
Henri bunları Katerinaya dedi və əlavə etdi ki, ər-arvad olmaqla bütün bu illərdə 
biz günah işlətmişik. Lakin Katerina vaxtilə ələ keçirdiyi və sevdiyi ərini boşanma 
yolu ilə itirmək istəmirdi, ona görə də kralın qərarına təslim olmaqdan imtina etdi. 
O, bi əsas kimi bunu irəli sürürdü ki, Arturla bir yataqda yatmışdır, lakin onunla 
heç bir intim yaxınlığı olmamışdır, deməli faltiki olaraq Henrinin qaraşının arvadı 
olmamışdır. 

Kral dəyişilməyən bir mövqeyə  tezliklə gəldi və Uolsinin məsləhət 
şəklindəki qeydinə məhəl qoymadan öz narahatlığını ağrısız qaydada həll etdi. O, 
nikahın ləğv edilməsini bəyan etmək barədə Romaya müraciət etdi. Papalar, 
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adətən, belə məsələlərdə krallara borclu olurdular, lakin Henri mövcud vaxta görə 
məsələsinə ilk cavab aldı. O, Papa VII Klementdən xahiş etmişdi ki, imperatorun 
xalasını boşamaqda (Katerina imperator V Karlın anasının bacısı, özünün doğma 
xalası idi) ona kömək etsin. Lakin Klement 1527–1528-ci illərdə imperatorun 
dustağı olduğundan, ondan sonra heç vaxt Karla müqavimət göstərməyə cəsarət 
etməmişdi. Karlın ailə şərəfi barədə qüdrətli hissiyyatı və ictimai müdafiə Henrinin 
istəklərinə güzəştə getməyi qadağan edirdi. Buna baxmayaraq, müsbət həll 
variantına həvəssiz olması bir faktla da böyüdü ki, Henri xahiş etmişdi ki, əvvəlki 
Papa hakimiyyətinin bu məsələ barədəki qərarını qanunsuz hesab etsin. Çünki o, 
Henriyə icazə vermişdi ki, öz qardaşının arvadına evlənsin. Buna görə də Papa 
xəzinəsinə xeyli pul keçirilmişdi.  

Beləliklə, Henrinin qanunu yolu qəbul etməsi ilə dilemmanı həll etmək cəhdi 
əvvəldən məhvə məhkum idi. Uolsi, belə pis dilemmada o vaxtdan ki, uğur yalnız 
qeyri-mümkün idi, özünün vəzifədə qalması naminə məsələnin İngiltərədə 
mühakimə olunmasına nail oldu. Lakin onun hakim sirdaşı kardinal Kampeccio 
tərəfindən 1929-cu ildə Romanın göstərişinə əsasən kədərlənməli oldu. Həftə 
ərzində Uolsi vəzifədən kənarlaşdırıldı. 15 illik yüksək fəallıq onun əleyhinə 
çevrildi, baxmayaraq ki, kral öz həyatını qoruyub saxlaya bildi. Kardinal vəzifədən 
və mülkiyyətdən uzaqlaşdırıldı, sonrakı təqib üçün Londona gətiriləndə, bir il 
sonra öldü. Lakin Uolsinin yoxa çıxması heç nəyi həll etmədi və onu əvəz edən 
məsləhətçilər öz krallarını azacıq kömək göstərdilər, kral isə yalnız özünün nə 
istədiyini bilsə də, onu necə əldə etməyi heç də bilmirdi.  

Kanslerlik Tomas Mora keçdi, o, Henriyə dedi ki, boşanmanı heç də 
bəyənmir və özünü Lüteran yeretikliyinə qarşı mübarizəyə həsr etmək istəyir. 
Onun siyasəti yepiskoplara kömək etməklə yanaşı, millətin təsirli olan hissəsinin 
(kübarlığın, xırda torpaq sahiblərinin və merkantil marağın) düşmənçiliyi ilə əhatə 
olunan kilsənin imtiyazlarını dəstəkləyirdi. Bu vaxt onlar Parlamentdə səmərəli 
qaydada təmsil olunurdular. Henri isə 1529-cu ilin noyabrında Papa ilə özünün 
döyüşündə böyük qüvvəyə arxalanmağa nail olmaq üçün Parlamentin sessiyasını 
çağırdı. İcmalar palatasının, din xadimləri əleyhinə olan mövqeyi Romaya olan 
təzyiqini artırdı, hakimiyyətin əvəz edilməsi imkanını meydana çıxardı. Lakin Mor 
tərəfindən bu, həyata keçirilən fanatik ortodoksiyanı da təzələndirdi. Üç il ərzində 
qarışıqlıq hökm sürdü, bu vaxt kral ümid edirdi ki, Roma məcbur ediləcəkdir ki, 
onun ilk nikahının Londonda aparılacaq rəsmi mühakiməsinə imkan versin və daha 
radikal təbiətli tədbirə əl atsın – Romanın hüququnu tam rədd etsin. Lakin 
baxmayaraq ki, o, təsadüfən bunu etmək barədə danışanda nə özü, nə də hansısa 
başqa bir adam bilmirdi ki, onun bu sözləri hərəkət inqilabı demək idi, Roma ilə 
əlaqədə geniş yarıq əmələ gəlməsi ilə nəticələnəcəkdir. İnqilab elə bir adamı tələb 
edirdi ki, o, buna inansın və bunu icra etsin. Bu adam Tomas Kromvel oldu, 1532-
ci ilin aprelində o, şuraya nəzarət etmək uğrundakı döyüşü uddu və bundan sonra 
səkkiz il ərzində nadir xüsusiyyətli bir narahatlıq yaradan komandanlıq vəzifəsini 
öz üzərinə götürdü. İnqilab belə bir qərardan ibarət idi ki, ingilis kilsəsi Romadan 
ayrılacaqdır. Yer üzərində Allahın köməkçisi olan kralın idarəçiliyi altında dövlət 
bir başa ruhani departamentə çevriləcəkdi.  
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1533–1536-cı illərdə bu, Parlament qanunvericiliyinin kütləvi partlayışına 
gətirib çıxardı.  

Əslində, inqilab heç də birbaşa kralın arzu etdiyi niyyəti güdmürdü. 1533-cü 
ilin yanvarında o, Anna Boleynə evləndi, mayda yeni arxiyepiskop Tomas 
Kranmer formal olaraq mühakiməyə başçılıq etdi ki, birinci nikah ləğv edilir.  

Katerina Araqonlu (1485–1536-cı illər) İngiltərə kralı VIII Henrinin birinci 
kraliçası, İspaniyalı Katolik krallar Ferdinand və İzabellanın qızı idi. Katerina 
1501-ci ildə Uels printsi Artura ərə getmişdi, lakin əri 1502-ci ildə öldü. 1503-cü 
ildə isə Papanın da razılığı ilə prints Henriyə nişanlandı, lakin VII Henri onun 
atasına yeni təklif irəli sürüb, ondan əlavə cehiz pulu almaq istədikdə, nikah hələ 
baş tutmadı. 1509-cu ildə Katerina kral olan VIII Henriyə, nəhayət ki, ərə getdi, 
Mariyanın (sonralar kraliça I Mariyanın) anası idi. 1513-cü ildə Henri Fransaya 
müdaxilə edəndə Katerina regent idi. 1527-ci ildə isə Henri ona bildirdi ki, 
qardaşının arvadı ilə onun nikahı qanuniliyinin olub-olmaması barədəki qərar 
onların ər-arvad kimi yaşamasına son qoya bilər. 1529-cu ildə Kardinallar 
Kampeccionun və Uolsinin leqat məhkəməsinə kral müraciət etdi. Bundan sonra iş 
Romaya çatdırıldı. 1531-ci ildə Katerina Henrini tərk etdi və öz qızı printsessa 
Mariyadan ayrıldıqda, 1533-cü ildə arxiyepiskop Kranmerin onun nikahının ləğv 
edilməsini elan etməsindən sonra dul printsessa adlanmaq üçün kraliça titulundan 
məhrum olmağa razılaşmadı. Ömrünün qalan hissəsini dinə həsr etdi, dustaq kimi 
yaşadı.  

Sentyabrda Anna Boleyn printsessa Elizabeti doğdu. Papa isə Henrinin 
kilsədən xaric edilməsi hökmünü verdi, lakin bu, heç kəsi narahat etmədi.  

İngiltərə kilsəsi üstündə Yer üzərində olan başçının olması, bxmayaraq ki, 
bu kralın məqsədi deyildi, ancaq Henrinin başlıca nailiyyətlərini təmsil edirdi. Bu, 
geniş qəzəb doğuran nəticələrə səbəb oldu, ləngimədən kralın razılaşdığı iki şey 
baş verdi. Birinci yerdə yeni titul onun krallığa layiq görülməsini, onun yer 
üzərində heç bir başqa ali qüvvənin tanınması barədəki inamını (bir dəfə o, özü 
bunu demişdi) möhkəmləndirirdi. Kral idarəçiliyi yüksək ilahilik imici ilə 
çevrələnmişdi. Bu, Henrinin daimi ambitsiyası idi ki, özünü qorxaq və tabe olan 
dünyaya təqdim etsin. Lakin ikinci yerdə bu, kral üçün həqiqi şəxsi problem 
yaradırdı. 1521-ci ildə o, Lüterə qarşı öz kitabında Papalığa özünün dərin 
sədaqətini ifadə etmişdi və Roma Papası tərəfindən dinin Daimi Müdafiəçisi titulu 
ilə mükafatlanmışdı. İndi isə o, Papanı kənara atmışdı və onun barəsində də 
təhqiramiz sözlər işlədirdi, əvvəllər isə Papaya ünvanlanan sözlər çox ehtiramlı idi. 

1530-cu illərdə Papaya qarşı çevrilmək Protestant Reformasiyasını 
həvəsləndirmək demək idi. Bu da Kranmer və Kromvel üçün cəzbedici bir şey idi. 
Henrinin özü üçün isə belə deyildi, o, Martin Lüterin ona qarşı kəskin nifrətini heç 
vaxt yaddan çıxarmamışdı. Yeni müstəqil kilsənin dini onun başını qatmalı idi. O, 
harada dayanacaqdı? Ömrünün qalan hissəsində Henri vaxtının çoxunu və 
düşüncələrini həqiqi dinin təbiətini öyrənməyə verirdi. Papanın aliliyi istisna 
edilməklə o, heç vaxt dinin başlıca ehkamlarından imtina etmirdi, axı o, belə bir 
mühitdə böyümüşdü. Paradoksal görünsə də, Roma kilsəsindən ayrılsa da, o, özü 
katolik olaraq qalırdı, bəzən protestantlığın təbliğinə yeretiklik kimi baxırdı. Lakin 
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o, detallar barədə öz ağlını dəyişdi, onları eklektik amalqamaya bürüdü. Xristian 
dinindəki çörəyin və şərabın Müqəddəs Dini ibadətdə istifadə olunması Xristin 
bədəni və qanı ilə əvəz olundu. Kilsənin dünyəvi hakimiyyəti barədəki radikal 
nöqteyi-nəzəri və insanın keşişlərin köməyi olmadan xilasını axtarmaq qabiliyyəti 
ilə birlikdə din xadimlərinin tselibatı (nikahsızlığı) ilə qarışdırıldı.  

Kromvelin dekadası, 1530-cu illər yeganə dövr idi ki, siyasətin iki orqanı öz 
niyyətləri qaydasında onu icra edirdi. Kromvelin işi Henrinin hakimiyyətini böyük 
dərəcədə yüksəltmişdi, xüsusən monastırların var-dövləti tacın sərəncamına 
keçmişdi. 1530–1540-cı illərdə monastırlar ləğv edilmişdi və yeni dini vergi 
qoyulmuşdu. Bunlar da həmçinin qanunla kralın tabeliyində idi. Henri o vaxtdan 
bilirdi ki, parlamentlərlə necə işləmək lazımdır. Faktiki olaraq qanunun idarəçiliyi 
kralın iradəsinin sadəcə nəzarətində qalmışdı. Kübarlıq belə bir faktı vurğulayırdı 
ki, bütün inqilablar öz qurbanlarına malikdir. Başlar kəsildikdə, kralın aydınlıq və 
öyrənmə tərəfdarı olması barədəki əvvəlki reputasiyası onun qan tökən bir adam 
kimi tanınması altında həmişəlik dəfn edildi.  

Mor kimi köhnə dostlar yeni qaydanı qəbul etməkdən imtina etməklə qəzəbli 
bir hücum qarşısında çökdülər və 50 nəfər digər şəxs xəyanət ittihamları əsasında 
axtarılırdı. 1538-ci illə 1541-ci il arasında Poul və Kartenau ailələri İngiltərədəki 
hadisələr xəttinin dəyişilməsini xaricə ötürməyə meyil etdiklərinə görə xəyanətdə 
ittiham olunub, balta zərbəsi altında məhv edildilər. Başlıca olaraq ona görə ki, 
onlar özlərinin kral qanına məxsus olmalarını iddia edirdilər və faydalı olmayan 
Tüdor xəttinə qarşı başqa bir sülalənin təhlükəsini təmsil edirdilər.  

Kral bu vaxt matrimonial macəralar seriyası ilə bağlı idi, bu da onu həm 
monstr, həm də gülüş hədəfi etmişdi. O, tezliklə Annadan cana doydu, arvadı ona 
oğul varisi doğa bilməmişdi. 1836-cı ildə Anna Boleyn arvad xəyanətinə görə 
sarayın digər üzvləri ilə birlikdə edam edildi. Katerina Araqonlu rədd edilsə də, 
lakin boyun əyməməklə yaşasa da, Annadan bir az əvvəl ölmüşdü. Nəhayət, azad 
olan Henri qəflətən Ceyn Seymura evləndi, qadın ona 1537-ci ildə Eduard adlı 
oğul doğdu, lakin doğuşdan 12 gün sonra Ceyn özü öldü. O, təkcə öz sirdaşları 
olan arvadların taleyindən qaçmadı, həm də kralın xatırlanan bir hissi bağlılığı 
kimi yadda qaldı. Kral isə bundan sonra daha üç dəfə evləndi.  

Sonrakı üç il Ceynin  yerini doldurmaq cəhdləri edildi və gəlin kimi 
Kromvel siyasətinin şahmat piyadası olan Kleves hersoqunun bacısı Anna saraya 
daxil oldu. Lakin Henri ilk baxışdan ona nifrət etdi və nəhayət, onu boşamağa nail 
oldu.  

Anna Kleves fiaskosu Kromveli məhv etdi, onun çox sayda düşmənləri 
qadına qarşı olmaqla, krala tərəf döndü və 1540-cı ilin iyulunda Kromvelin başı da 
edam kötüyü üstündə kəsildi. Burada heç bir şübhə yox idi ki, Henri bu vaxtdan 
etibarən əsl təhlükəli adama çevrildi. O, həmişə sirli və şübhəli olmağı sevirdi, heç 
kəsə inanmırdı və qərara almışdı ki, bütün digər adamların nə fikirləşdiklərini 
bilsin. Bu vaxt o, paranoyya meyillərini göstərməyə başladı. Hər bir adama nəzarət 
etdiyinə inanıb, onu şübhə ilə qidalandırmağı bilənlər tərəfindən faktiki olaraq 
kralın bu zəifliyindən istifadə olunurdu. Avropada ən yaşlı kral olmaqla, onun 
böyük təcrübəsi var idi və idarəçilik üsullarından baş çıxarmağı da artmışdı. O 
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düşünürdü ki, baxışları onu böyük adam edəcəkdir. Özünün layiq olmadığı 
bədbəxtliyindən və pis səhhətindən onun əhval-ruhiyyəsinin qüsurları böyüyürdü. 
Hətta 1536-cı ildə axırıncı turnir döyüşündə yıxıldıqdan sonra da baş ağrısından 
əziyyət çəkirdi. 1530-cu illərin sonunda o, ayağındakı xoradan əzab hiss edirdi, bu 
xəstəlik qalan ömrünün əksəriyyətində onu aqoniyada saxlayırdı. Artıq o, özünün 
hündür boylu bədənini müxtəlif məşqlərə tabe edə bilmirdi. Həm də artıq ağrıya 
öyrənmişdi, çox kökəlmişdi, çəkisi 177 kq idi Olduqca çox yeyir və spirtli içki 
içirdi.  

XVI əsrdə 50 yaş yaxşı yaş idi, lakin hətta Henri çox sürətlə yaşa dolurdu. 
Lakin onun ağlı zəifləmirdi, burada heç bir qocalıq əlaməti yox idi. Lakin onun 
narahatlığı artırdı, çox vaxt melanxoliyaya tutulur, depressiyaya qapılırdı, daha çox 
səbirsiz olurdu.  

1540–1542-ci illərdə 20 yaşlı Katerina Haurda evlənməklə qısa müddətə də 
olsa, öz cavanlığını qaytardı. Bu qız öz eşq macəralarını hətta krala ərə gələnə 
qədər də davam etdirmişdi və bu, onun ifşa olunmasına gətirib çıxardı. Kral onu 
zinakarlığına görə edam etdirdi. Edamdan əvvəl Katerina gəncliyində dəfələrlə 
əxlaqsızlıqla məşğul olduğunu etiraf etdi.  Lakin zərbə Henrini sona çatdırdı. Bu 
hadisə olmasa da, o, həqiqətən də, kədərli və qəzəblənmiş qoca adam idi, lakin 
buna məhəl qoymayaraq o, bir daha yenidən evləndi ki, dinc həyatın ölçüsünü sakit 
və itaətli Katerina Parrla birlikdə tapsın. Katerina artıq iki dəfə ərdə olmuşdu. 
Krala ərə getməmişdən əvvəl sevdiyi Tomas Seymurla ailə qurmaq istəyirdi, lakin 
kralın izdivac təklifinə etiraz edə bilmədi. Kralın fiziki cəhətdən sıradan çıxması 
yekunlaşmışdı və şıltaq avtoritarizm tələsinin arxasında isə yalnız getdikcə 
tənəzzülə uğrayan xəstə adam vuruşurdu.  Katerina Parr kralın dul arvadı kimi 
galmaqla, az sonra Ceyn Seymurun qardaşı Tomas Seymura ərə getdi. 

Lakin o, hələ də kral idi və Kromvelin yıxılmasından sonra (sonralar o özü 
buna peşman olmuşdu) siyasəti yeganə planlaşdıran adam özü idi. Xəstə, bədbəxt 
zorakı adamın əlində siyasət hiss olunan və ya çiçəklənən deyildi və beləcə də bu, 
sübut olundu. Özünə qaldıqda Henri səltənəti birləşmiş şəkildə saxlayırdı, 
baxmayaraq ki, daim fraksiyaların arasında mübarizə böyüyürdü. Bu, onu yenə də 
ilk məhəbbətinə – kralların idmanı olan müharibəyə və işğala çəkdi.  

1542-ci ildə İmperator və Fransa kralı düşmənçiliyə başladılar. Dini 
müstəqillik iddiasından sonra onlara tacın keçmiş tərəfdarları qoşuldu, bu isə 
şotlandları öz müttəfiqlərinin – Fransanın yanına gətirdi. Bu vaxt müharibədəki 
uğur gözlənilən narahatlığa səbəb oldu, Şotlandlar Solvey torf bataqlığına 1542-ci 
ildə yürüş etdilər və onların kralı V Ceyms bir az sonra öldü. Bu həm də ölkələrin 
hər iki tərəfdən olan körpə varislərinin nikah ittifaqı vasitəsilə açılan bir imkana 
tabe olmamalarına şərait yaratdı.  

Fransada ingilis ordusu Bulonu işğal etdi, lakin şotland ordusu tezliklə iflasa 
uğradı. Henri bundan yapışdı ki, şotland milləti özünə aid adəti fransızpərəst 
partiyaya vermişdir. O, qərara aldı ki, hətta İngiltərə ilə ittifaqa müqavimət 
göstərsin. Henri həm müharibəni, həm də sonrakı danışıqları idarə edirdi, xəstə bir 
adam üçün təəccüb doğuran enerji nümayiş etdirirdi. Lakin enerji heç də 
kompetentlik demək deyildi. Müharibə özünün dağıdıcı olduğunu sübut etdi. 
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Henrinin qoyduğu vergilər və aldığı borc pul müharibənin xərcini ödəməyə kifayət 
etmirdi. Beləliklə, monastır torpaqlarını satmaqla pulu qazanmaq olardı, bu, yaxşı 
gəlir verərdi və bu yolla Kromvel tərəfindən edilən maliyyə yaxşılaşmaları tezliklə 
itirilmişdi. Güclü inflyasiya baş verdi. Hətta imperator Fransa ilə sülh bağladıqdan 
sonra da Henri onun irəliləməsinə imkan vermədi.Yalnız iki il sonra o, özünün 
mənasız mübarizəsinə son qoydu.  

1546-cı il gələndə açıqca müşahidə olundu ki, kral uzun müddət 
yaşamayacaqdır. O, əvvəlki tək dini ayrı-seçkilikdən şikayətlənirdi, özünün ölməz 
aliliyinə iddia edirdi, qüdrətli Hauard ailəsini məhv etmişdi, onlardan öz varisinə 
nəzarət etmək cəhdinə görə şübhələnmişdi. Demək olar ki, sona qədər öz şüurunda 
olmaqla o, 28 yanvar 1547-ci ildə öldü. O, idarəçiliyi azyaşlı oğluna vərəsə 
etmişdi.  

VIII Henri həmişə əsl monarxiyanı təcəssüm etdirən kimi görünürdü. Hətta 
onun şər işlərində də heç vaxt onun böyüklüyü xatirəsinin hansısa bir yolla 
amalqama edilməsi gözə çarpmırdı.  

O, millətinə onun istədiyini verdi, özü də millətçiliyin nəzərə çarpan simvolu 
idi. O, yaxşı idarə etmək üçün bəzi şeylər etmişdi, faydalı donanma düzəltmiş, dini 
islahata və sosial yaxşılaşmalara start vermişdi. Ancaq o, hansısa bir düşüncədə 
böyük adam deyildi. O, xalqını hara apardığını az başa düşürdü. O, nə dövlət 
xadimi, nə də peyğəmbər idi, o, həmçinin qanla ləkələnmiş monstr da deyildi. 
Soyuqqanlı, özünə vurulmuş, daim dünyanın yolu barədə şübhəli olmaqla, o, ikinci 
stereotipə tərəf aşağıda yaşaya bilməzdi. O, heç vaxt tələb olunan qətldən birinci 
olaraq həzz almırdı. Sadə olmaqla o, heç vaxt başa düşməmişdi ki, həyat onun 
layiq olmadığı bir belə narahatlıqlarla əhatə olunmuşdur. 

VII Henri öləndə özünü Avropanın ən qüdrətli hökmdarı hesab edirdi. Təkcə 
o, belə düşünmürdü. İntibah dövrü Avropasında onun müasiri olan İspaniya kralı 
(bu vaxt o, I Karl adlanırdı), Müqəddəs Roma imperatoru V Karl və Fransa kralı I 
Fransisk də eyni bir düşüncə ilə dünyanı tərk etmişdilər. Axı hökmdarların 
ambitsiyaları heç də taxt-taclarının böyüklüyündən kiçik olmur. 

 
 

1509-cu ilin payızı 
 
Edinburqa, Holiruudhauz (Müqəddəs çarmıxa çəkilmə evi- müəllif) sarayına 

Katerina və Harridən gələn kiçik qızıl məktublar K. və H. hərfləri ilə imzalanırdı, 
onların nar xaçı hər bir sahib daşında nəqş edilirdi. Harri arvadının tac daş-
qaşlarını göstərmək üçün ondan kukla kimi istifadə edirdi. O, arvadının rəsmlə 
çəkilmiş portretini bütün Xristian dünyasına göndərmişdi ki, görsünlər, o, necə də 
gözəldir.  

Katerina Marqaretə göndərdiyi məktubda yazırdı: «Biz daimi bacılara malik 
olmuşuq və indi mən sənin bacınam və kraliça bacınam. Qardaşın və mən sevimli 
atanın və nənənin ölümünə görə yas keçirdik və biz birlikdə çox xoşbəxtik. Əgər 
sən saraya qonaq gəlsən, biz şad olacağıq. Mən hamiləyəm, qardaşına oğul və varis 
doğsam, çox şad olaram».  
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Artıq Katerinanın 23 yaşı var idi. O, ilk uşağına elə bu yaşda hamilə 
olmuşdu.  

Marqaret oktyabrda Londona yazdı ki, mən oğlan uşağı doğmuşam. Bu, 
onun zəfəri idi. O, başa düşürdü ki, onlar oğulları olmadan əslində heç nədirlər.  

 
 

1510-cu ilin yazı 
 
Katerina əli ilə yazdığı məktuba öz nar möhürünü vurmuşdu. O, hamilə 

olduğu ilk körpəni doğulmamışdan əvvəl itirmişdi, baxmayaraq ki, uşaq dünyaya 
gəlsəydi, o, qız olacaqdı. Həkim onu aldatmışdı ki, sən ekiz uşağa hamilə idin, biri 
tələf oldusa, digərinə hamiləliyin davam edir. Qarnı köpmüş olduğuna görə 
Katerina buna inanmışdı. Saxta doğum anı gələndə, heç bir uşaq meydana gəlmədi. 
Kralı isə aldatdılar ki, uşaq ölü doğulmuşdur. Marqaret ona məktubunda özünün 
vicdan əzabı çəkdiyini bildirdi. O, Katerinanın kədərinə görə və qardaşı üçün dua 
edirdi. Onun duaları hələ də İngiltərə taxt-tacı barədə idi.  

O, əjdaha tərəfindən udulmuş Müqəddəs Marqaretə öz sirrini pıçıldayırdı. 
Marqaret əjdahanın qarnından ziyan dəyməmiş çıxmışdı. Əgər Katerinanın oğlu 
olsaydı, o, Marqaretin oğlunun yerini tutacaqdı. Kim onu kiçik gizli sevincinə görə 
məzəmmət edə bilərdi ki, onun oğlu vardır, Katerinanın isə oğlu yoxdur.  

Marqaret qərara almışdı ki, doğuş yatağında olsa da, heç vaxt həkimə 
müraciət etməyəcəkdir.  

 
 
1510-cu ilin yayı 

 
Marqaret Liplisqou sarayında olanda Katerinadan may ayında aldığı 

məktubda deyilirdi ki, o, hələ də hamilə deyildir. Baldızı ona cavab yazdı:  
«Allaha şükür, mənim oğlum möhkəm və çox sağlamdır. Sənin səhvini 

eşidəndə çox kədərləndim».  
Əlavə edirdi: «Rəğbət çətinliklə yük ola bilər».  
Əri Marqareti xəbərdar edib deyirdi ki: “Bir daha heç vaxt məni 

məşuqələrim olduğuna görə məzəmmət etmə.” Marqaret isə bildirdi ki, «Bu, 
Allahın qanunlarına və kişilərə aid olanlara ziddir».  

Edinburq qəsrində yaşayan Marqaretin oğlu 9 aylıq olmaqla, çox arıq idi. 
Körpə qızdırma ilə mübarizə aparırdı, onun bədəni isti idi. Lakin isitməni, hərarəti 
aşağı sala bilmirdilər. Uşaq gözlərini yumub, ağlamağını kəsdi. O, başını başqa 
tərəfə çevirdi, elə bil ki, yatmaq istəyirdi. Bu vaxt Marqaretin dəhşət bildirən səsi 
eşidildi: «O öldü». Ana olduqca bədbəxt idi, öz məğrurluğuna görə təqsirkar idi. 
Katerinaya yazırdı ki: «Mən peşmanam ki, nə vaxtsa sənə qarşı günah işlətmişəm. 
Mən dua edirəm, sənin əleyhinə nə demişəmsə, onlara görə məni bağışlayasan. 
Mən Meridən və səndən ötəri çox darıxıram. Mən çox aşağılanmışam. Heç vaxt 
buna bənzər ağrı keçirməmişəm».  
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1511-ci ilin yazı 

 
Edinburqdakı Holiruudhauz sarayına xəbər çatdı ki, Katerinanın oğlu oldu. 

Allah elə bil ki, Tüdorlara gülümsəmişdi. Valideynləri onu Henri adlandırdılar. 
Henri özü və ilk oğlu barədə düşünürdü. Axı ümumiyyətlə, heç bir Artur Tüdor 
yox idi, Marqaretin də nə qardaşı, nə də oğlu var idi. Londonun fəvvarələrindən 
varisin doğulması şərəfinə şərab axırdı.  

Lakin Katerinanın da zəfəri qəddarcasına qısa müddətli oldu.  
Martda Londondan xəbər gəldi ki, kralın körpəsi Henri ölmüşdür. Öləndə 

uşaq heç iki aylıq da deyildi.  
Əri Marqaretə deyirdi ki: “Əgər lənət Tüdorların oğlan uşaqları 

olmayacağını və onların xəttinin övladsız qızla başa çatacağını deyirsə, onda sən 
uşağa hamilə olmağa qadir olmayacaqsan. Heç vaxt nə Katerina Araqonlu, nə 
sənin bacın printsessa Meri sağlam oğlan uşağı doğmayacaqlar. Sizin hamınız lənət 
altında olacaqsınız. Sizdən heç kəs prints doğmağa və ya onu böyütməyə qadir 
olmayacaqdır. Tüdor tacı qızın başına qoyulacaqdır və o da həmçinin övladsız 
öləcəkdir.” (Ceyms qəribə peyğəmbərlik etmişdi, Katerinanın və Merinin oğlanları 
olmadı, hər birinin bir qızı oldu, Katerinanınkı kraliça I Mariayaya çevrildi, 
Merinin qızı isə taxt-tac uğrunda I Mariya ilə rəqabət aparan Ceyn Qreyin anası 
idi. Kraliça I Mariya həyatdan övladı olmadan getdi, I Elizabet isə ərə 
getmədiyindən övladı olmamışdı. VIII Henri öləndə onu azyaşlı və xəstə VI 
Eduard əvəz etmiş və altı ildən sonra dünyanı tərk etməli olmuşdu. Ondan sonra 
isə İngiltərə tacını VIII Henrinin iki qızı – I Mariya və I Elizabet daşıdı və onlardan 
sonra Tüdorlar sülaləsi başa çatmaqla, İngiltərə taxt-tacını I Ceyms adlandırılan 
Şotlandiya kralı VI Ceymsə verilməklə, 110 il ərzində Styuartlar sülaləsinə mənsub 
oldu.) Ceyms peyğəmbərliyini elan etdikdən sonra dedi: «Biz öz günahlarımızı 
yumalıyıq. Mən öz atamı öldürdüyümə görə, sənin atan əmisi oğlanlarına qarşı öz 
günahlarına görə. Mən səlib yürüşünə getməliyəm. Özümüzü xilas etmək üçün 
mən heç bir başqa yol görmürəm».  

 
 

1512-ci ilin yazı 
 
Kral Ceyms, onu əvəz edəcək varisi olmadan səlib yürüşünə getmək 

imkanına malik deyildi. Papanın başqa planı var idi və İspaniya ilə Venetsiya 
arasında ittifaq yaratmışdı. VIII Henri də bütünlüklə öz ispaniyalı arvadı Katerina 
Araqonlunun təsiri altında idi. O, xristian krallıqlarının birliyini pozacaqdı. 
Katerina Harrinin ispan qayınatasına xidmət etməsinə nail oldu və onu Fransaya 
qarşı müharibəyə sürüklədi. Yalnız Ceyms ümid edirdi ki, bütün Avropa səlib 
yürüşünə gedəcəkdir.  

Avropa isə yenidən bölünmüşdü. VIII Henri Akvitaniyanı işğal edib, onu 
İngiltərəyə geri qaytarmaq arzusunun arxasınca gedə bilərdi. Bacısı Harrinin əbəs 
hərəkətlərinə görə onu məzəmmət edirdi. Başlanan müharibəni udmaq mümkün 
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deyildi, bütün Xrisitan dünyası dinsizlərlə vuruşmaq əvəzinə beynəlxalq döyüşə 
girəcəkdi. Marqaretin qardaşı bütünlüklə hiyləgər arvadı tərəfindən idarə olunurdu. 
Katerina İngiltərə kralı tərəfindən yoxsulluqdan xilas olmuşdu. O, kralın partnyoru 
olmağa ümid edirdi, krala bərabər kraliça olmağa çalışırdı. Onun anası da öz 
hüququna müvafiq olaraq dövləti idarə edən bir kraliça idi. Katerina da özünün 
gizli ambitsiyasına görə anasına bənzəyirdi – Xristian dünyasında ən böyük qadın 
olmaq istəyirdi. Məhz buna görə o, Artura ərə getmişdi ki, onun vasitəsilə 
İngiltərəni idarə edə bilsin. Buna görə də o, sonra Harriyə ərə getmişdi və yenə də 
öz yolu ilə getməkdə davam edirdi.  

Fransanın Luisi (XII Lui) özünə qarşı müttəfiqlərin toplaşmasından təşviş 
hissi keçirirdi. Ceymsə vəd vermişdi ki, o, Fransa ilə Şotlandiya arasındakı ittifaqı 
qoruyub saxlayacaqdır. Ceyms arvadına deyirdi ki, «Əgər mən fransızlarla 
ittifaqda olsam, sənin qardaşın onlara müdaxilə etməyəcəkdir. O, buna cəsarət edə 
bilməz. Çünki qorxacaqdır ki, onun özü uzaqda olanda mən onun Şimal 
torpaqlarına müdaxilə edəcəyəm».  

Marqaret dedi: «Sən bunu elə bilməzsən. Bizim nikahımız Daimi Sülh 
Müqaviləsini möhürləmişdir».  

Ceyms azacıq güldü: «Sən bu barədə haqlısan, ancaq sən öz işinlə məşğul ol 
və əmin ol ki, bu ölkəni və hətta İngiltərəni sənin bizə verəcəyin oğlan uşağı üçün 
səni salamat saxlayacağam – kim bilir? O, bəlkə də, iki krallığın varisi olacaqdır». 
Yenə də Ceyms gələcəkdə başqa şəkildə həqiqətə çevriləcək sözləri deməklə, 
özünün öncəgörməsini nümayiş etdirirdi.  

Marqaretin oğlu oldu, bu, möhkəm, sağlam uşaq idi. Ananın yastığının 
üstündə qızıl suyu ilə Şotlandiyanın simvolu olan qanqal gülü və qızılgül 
çəkilmişdi.  

Harrinin də Henri adlı oğlu olanda Marqaret Londona, Vestministerə səfər 
edəcəkdi.  

1512-ci ilin payızında isə Marqaret oğlunun - varisin böyük bayramı vaxtı 
xəstə idi. O, Katerinaya yazıb xahiş etdi ki, sülh üçün əri Harriyə öz təsirini 
göstərsin. Müraciət edirdi ki, qardaşını inandırsın ki, Xristian dünyasında sülhü 
məhv etməsin.  

 
 

1513-cü ilin yazı 
 
Heç nə VIII Henrinin Fransaya müdaxilə etməsini dayandıra bilməcyəcəkdi. 

Marqaretin nikahı şərəfinə yaranan Daimi Sülh məhv olsaydı, o, təhqir olunacaqdı. 
Harri yenicə onun ərinin yanına emissarlar göndərmişdi ki, Harri Fransaya 
müdaxilə edən dövrdə Ceyms İngiltərəyə soxulmasın. VIII Henri fransızlarla 
müharibəyə başlamaqla, öz səfehliyini göstərirdi. Marqaretin körpə oğlu isə onun 
varisi idi. Ceyms isə arvadına deyirdi ki, sən bacı kimi Harrini və onun arvadını 
sevməyə borclusan.  
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1513-cü ilin yayı 

 
Katerina Harriyə demişdi ki, Ceyms onları Marqaretin təhlükəsizliyi üçün 

qorxudur. Həm də əlavə etmişdi ki, guya Ceyms təqsirinə görə ölkədən 
qovulmuşdur. Ərinin Marqareti dustaq etməsi barədə də bir dəhşətli şey 
danışmışdı.  

Ceyms deyirdi ki, mənə qarşı onlar hətta Papanı da satın ala bilərlər.  
Marqaret Holiruudhauz sarayından Katerinaya yazırdı ki, «Əgər sən Harriyə 

Fransa ilə mübahisəsində atana dəstək verilməsi məsləhətini təkid edirsənsə, sən 
İingiltərənin mənafeyinə qarşı hərəkət etməli olacaqsan. Uzun müddət Fransa 
şotlandların əsl dostu olmuşdur və lazım gəlsə, biz onlara dəstək verəcəyik. Qoyma 
sənin atan Harri ilə Ceyms arasında, sənin ərinlə mənim ərim arasında, İngiltərə ilə 
Şotlandiya arasında, nəhayət, qardaşımla mənim aramda belə uçurum yaratsın.  

Sən mənə həqiqi bacı, İngiltərəyə isə həqiqi kraliça ol və müharibənin 
qarşısını almağa çalış. Elə et ki, mənim irsim özümə çatsın. Mən dua edirəm ki, 
sən bunda borc cığırını görəsən».  

Katerina isə bu məktuba heç cavab da vermədi. O, Fransa ilə müharibənin 
baş verməsini israr edirdi.  
        Marqaretgil Liplisqou sarayında çox rahat dincəlirdilər. Göl forellə və hətta 
qızıl balıq ilə dolu idi. Kraliça naharda yalnız qızıl balıq yeyirdi.  

Əri Marqaretə dedi: «Qardaşın vuruş istəyir. O, cavan oğlandır və səfehdir. 
Mən fransızların haqqını ödəmək, öz torpaqlarımızı geri almaq üçün və özümü 
ingilislərə qüdrətli qonşu kimi tanıtmaq üçün həmin kampaniyaya rəhbərlik edə 
bilərəm».  

Avqust ayında Marqaret göz yaşları ilə yuxudan oyandı və ərinə dedi: «Sən 
öləcəksən. Mən bilirəm ki, sən öləcəksən, mən bir daha öz brilyant bəzəyini 
geyinməyəcəyəm. Mən oğlumla tək qalacağam və bilmirəm ki, onu təhlükəsiz 
olaraq taxt-taca necə gətirəcəyəm.» Əri dedi: «İrəli gedəni heç nə dayandıra 
bilməz».  

Ceyms,  bütün müharibəyə yollananlar kimi yalnız qələbə barədə düşünürdü, 
məğlub olacağı variantını heç ağlına da gətimirdi. O, güman edirdi ki, əgər 
Bibliyadakı İerixon səddi trubaların səsindən yıxılmışdırsa, niyə İngiltərənin şimal 
torpaqları da cəsur şotland ordusunun ayaqları altına yıxılmasın. Onu 
həvəsləndirən bir cəhət də kral VIII Henrinin vətənindən uzaqda olması idi, 
düşünürdü ki, ona elə bir müqavimət göstərilməyəcəkdir. O, arvadına rəsmi əlvida 
dedi, elə bil ki, onlar məhz romandakı kral və kraliça idilər. Arvadı ona öz adının 
və soyadının baş hərfləri ilə bəzənmiş ipək əl dəsmalı verdi. Ceyms yola düşdü. 
Atların nalından çıxan toz qığılcıma bənzəyirdi, yüzlərlə at bir böyük vəhşi heyvan 
kimi hərəkət edirdi və arxasınca toz buludu qaldırırdı. Bu mənzərinin özü də 
aldadıcı təsəvvür yaradırdı.  

Marqaret Daimi Sülhün simvolu idi, sülhün dağılmasını heç cür başa 
düşmək istəmirdi. Lakin kral ərinin qətiyyətini dəyişdirmək iqtidarında deyildi. 
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İngilis lordları isə öz hərbi rəislərinin araba karvanını soymuşdular, onların 
atlarını oğurlamışdılar. Harri öz kübarlığının çiçəklərini Fransaya aparmışdı ki, 
qayınatasına görə, arvadına borclu olduğuna görə müharibəyə başlasın. O, 
İngiltərəni qorxulu qaydada himayəsiz qoymuşdu. Şotlandlar, vətənində olmayan 
krala və qətiyyətsiz müdaxiləçilərə qarşı bu müharibəni uda bilərdilər və öz 
qarşıdakı qələbələrinə böyük inam bəsləyirdilər. Lakin illuziya reallaşmağa 
yaxınlaşa da bilmədi. Əvvəlcə üstünlük onların tərəfində olsa da, Ceyms üç ingilis 
qəsrini tutmuşdu, sonra vəziyyət onların ziyanına dəyişdi.  

Marqaret müharibədən xəbərləri gözləyirdi. Döyüş başlamalı idi. İngilislərin 
komandanı Tomas Hauard döyüşdən raport verməmiş, Londona getməyə, Katerina 
ilə üz-üzə gəlməyə cəsarət etmirdi. Əgər o, məğlub kimi qayıtsa, Hauard ailəsi 
darmadağın olunacaqdı. Katerina bu baxt ölkədə kraliça –regent kimi qalməşdı. 
Ceyms isə vuruşmaq istəyirdi, geri çəkilə bilməzdi. Onlar Londonun özünə tərəf 
uzun yürüş edə bilərdilər. Bir əsgər başqa bir məlumat gətirdi ki, dəhşətli döyüş 
getmiş və o, qaçmağa başlayanda döyüş bizim ziyanımıza dəyişmişdi.  

Leysan yağış yağmağa başlamış, su divarı qəsri əhatə etmişdi. Ceymsin 
özündən komanda göstərişini eşitməsələr, şotlandlar hətta danışmağa cəsarət 
etməyəcəkdilər.  

Marqaretin ürəyi sürətlə döyünməyə başladı, o, özünü xəstə hiss edirdi, axı 
yenə də hamilə idi. Döyüşdən xəbər gətirən əsgər diz üstə çökdü, kraliça güman 
etdi ki, gətirdiyi xəbər, yəqin ki, yaxşı olacaqdır. Əsgər sakitcə dedi:  

«Məğlub olduq».  
«Bəs kral?»  
«Ölmüşdür?» İngilislər şotlandları ox yağışına tutanda, oxun biri Geymsin 

çənəsini yarıb keçmişdi, yaralı kralı sonra düşmən əsgəri qılıncdan keçirdi. 
«Sən buna əminsən?» – deyə Marqaret soruşdu. Bu vaxt o, körpə oğlu 

haqqında fikirləşdi, uşaq bir yaş yarımında idi və artıq atasız oğlan idi.  
Xəbər gətirən dedi:  
“Mən orada idim. Özüm bunu gördüm. Biz təpədən aşağı baxanda hər şey 

yaxşı görünürdü, lakin bu, xəyanətkar mövqe idi, yaşıl, alaqla örtülü bataqlıq idi. 
Biz palçığa batırdıq və onlar bizə imkan verdilər ki, onlarla əlbəyaxa vuruşaq. 
Atlarını aşağı çəkdilər.”  

Marqaret soruşdu: 
«İtki nə qədərdir?»  
«Ölülər?» – deyə israr etdi.  
«Onlar öldülər. On minə qədər».  
Marqaret: “On min?» deyə təkrar etdi. «Bu, mümkün deyildir. Elə bütün 

ordu 30 min adamdan ibarət idi. Onlar şotland ordusunun üçdə birini öldürə 
bilməzdilər.”  

«Bəli. Onlar bacardılar. Onlar əsir düşənləri də öldürürdülər, hətta ölənləri 
də qılıncdan keçirirdilər. Döyüş meydanında yaralananları da öldürürdülər. Öz 
silahını atıb, evinə qayıtmaq istəyənləri də təqib edirdilər. Onlar heç bir əsir 
götürməyəcəklərini elan etmişdilər və belə də etdilər. Mən heç vaxt belə şey 
görməmişdim. Sən dinsizlərə qarşı səlib yürüşünü özünə təsəvvür edə bilərsən. 
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Onlar bəzi yaralıların boğazlarını kəsirdillər». Əslində isə 12 min şotland 
öldürülmüşdü, ingilislərin isə itkisi altı dəfə az idi.  

«Kral? Haradadır onun cəsədi?» – deyə Marqaret soruşdu.” Biz böyük 
matəm təşkil edəcəyik. Mənim oğlum Ceyms kral elan olunmalıdır. Haradadır 
kralın cəsədi? Axı Ceyms, Malkolmdan sonra, Robert de Bryusdan sonra 
Şotlandiyanın ən böyük kralı idi. Tayfa başçıları tartanlarında (çarpaz naxışla 
toxunmuş yun parçadan olan şotland kişi yubkalarında) gələcək, tabut ətrafında 
dolaşacaqlar, şotland ağısını dilə gətirəcəklər. Biz öz kralımızı şərəfləndirəcəyik, 
onu heç vaxt unutmayacağıq”.  

Xəbər gətirən dedi:  
«Onlar onun cəsədini götürdülər. Qiymətli cəsədini palçıqdan qaldırdılar, 

onun xeyli yarası var idi və bədənindən qan axırdı. Onlar onu Londona, kraliçaya 
göndərdilər. İngilis kraliçası Katerina demişdi ki, o, qənimət kimi kralın cəsədini 
istəyir. Onun paltarlarını soyundurdular, ölü dilənçi kimi o, ayaqyalın idi. 
Müharibə çirki kimi onu sürüyürdülər və onun cəsədini sonra arabaya qoydular. 
İngilis kraliçası onun ölü cəsədini qənimət kimi istəmişdi və indi bu qənimətə artıq 
malikdir». 

Kraliça Katerinaya həlak olmuş Şotlandiya kralı Ceymsin paltarlarını 
gətirdilər. O, hirslə demişdi ki, kralın başının gətirilməsi göstərişini vermişdi, 
əvəzində isə onun paltarlarını gətiriblər. Katerina IV Ceymsin qanlı köynəyini  
Fransada olan ərinə göndərdi. 

Şotlandiya üzəridəki qələbə xəbəri barədə Katerinanın məktubunu Fransada 
olan kral ikili hisslə qarşıladı. Birincisi onun tacı xilas olunmuşdu, ikincisi isə 
Katerina əbədi düşmən üzərində qəti qələbə çalmışdı, onun özünün nail olduqları 
isə elə bir təsir bağışlamırdı. 

IV Ceyms (1473–1513-cü illər) 1488–1513-cü illərdə Şotlandiya kralı 
olmuşdu. O, özündən əvvəlki kral III Ceymsin oğlu idi. 1503-cü ildə İngiltərə kralı 
VII Henrinin qızı Marqaretə evlənmişdi, bu ittifaq Styuart sülaləsinin üzvünü 
ingilis taxt-tacına gətirib çıxarmışdı.  

IV Ceyms VIII Henri ilə mübahisədən sonra ordu toplayıb, İngiltərəyə 
müdaxilə etmişdi, bu vaxt məğlub olmuş və Flodden təpəsində 9 sentyabr 1513-cü 
ildə öldürmüşdü. 

Marqaret heç vaxt Katerinanı buna görə bağışlamayacaqdı, bu dəhşətli 
hadisəni heç vaxt unutmayacaqdı.  

Fransada da Harri döyüşü udmuşdu, buna cavab olaraq Katerina ona yazırdı 
ki, onun özünün zəfəri kimi, o da döyüşdə qalib gəlmişdir. Əslində, Katerinanın 
qələbəsi kral Henrininkindən daha əhəmiyyətli və böyük idi. Kraliça lovğalanırdı 
ki, o istəyirmiş ki, Marqaretin ərinin kəsilmiş başını Henriyə göndərsin, lakin onun 
ingilis məsləhətçiləri bu hərəkətin qarşısını almışdılar. O, Ceymsin beyninə duz 
doldurub, hədiyyə kimi ərinə göndərmək istəyirmiş. Deyəsən, bu qadın qədim 
misirlilərin faraonların cəsədinin mumiyalaşdırılması texnologiyası ilə səthi də 
olsa, tanış imiş.  

Katerina Marqaretə görə daha artıq barbar idi, barbardan da pis idi. Bu, onun 
yeznəsinin cəsədi idi, kralın müqəddəs cəsədi idi. Marqaret artıq bir dul qadın kimi 
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qalmışdı. Yalnız qəddar adam kralın meyitini öz xalqına göndərməz ki, ona layiq 
olduğu şərəfli bir matəm keçirilsin. Yalnız vəhşi heyvan ovunu yeyir. Katerina 
artıq Marqaret üçün bacı deyildi. Ölü cəsədini parçalayan bir monstr idi. O, onun 
vaxtilə qardaşı olan bir adamı və onun arvadı olan bu quzğunu nə vaxtsa 
görəcəkdir. Əgər Marqaret kraliça olsa və onun oğlu taxt-tacı əldə etsə, güman ki, 
o, yenə də onların dəstəyinə və köməyinə ehtiyac duyacaqdır. Əri ona məhz belə 
göstəriş vermişdi: «Böyük qadın ol və heç də ağılsız qız olma». Katerina isə onun 
qardaşının ölüm yatağından kənarda oturub, bacısının, baldızının ərinin 
öldürülməsinə göstəriş vermişdi. Marqaret ona nifrət edirdi.  

Tomas Hauard əvvəllər Marqaretin böyük dostu olsa da, indi onun ölümcül 
düşməni idi, onun yazıq ölkəsinə müdaxilə etməklə qələbə çalmışdı. Onlar 
Hauardın qalib ordusunun qarşısını necə kəsəcəkdilər, o, Liplisqoudakı kraliça 
sarayına da yürüş edə bilərdi. Tomas Hauard həm də şotland ənənələrini yaxşı 
bilirdi, bacardığı qədər tez gələ bilərdi ki, onun kiçik şotland kralını hələ tac 
qoyulmamışdan əvvəl anasının əlindən alsın. 

Nəhayət, Marqaretin dəstəsi Stirlinqə çatdı, burada otu və suyu olan at damı 
onları gözləyirdi. Şəhərdə komendant saatı qoyulmuşdu və şəhər qapıları 
bağlanmışdı. Barabançılar kralı salamlamaq marşını səsləndirdilər. Qapılar açıldı 
və onlar atlarını içəri sürdülər. Marqaret jestlə məğlubiyyəti və Ceymsin həlak 
olmasını adamlara bildirdi. «Bu, sizin kralınızdır» deyə kiçik oğlan uşağını onlara 
göstərdi. Körpə isə mühafizəçinin qolları üstündə yatırdı. «Kral V Ceyms». 

Hər bir kəs Marqaretə baxırdı, lakin o, heç nə deyə bilmirdi. O, elan etdi ki, 
«Məğlubiyyət ümidsizlik demək deyildir, ölüm hər şeyin sonu demək deyildir. 
Şotlandiya böyük gələcəyə malikdir. Bu, həqiqət olmaya bilər. Biz 
ümidsizləşmişik, bu, hər şeyin sonu deməkdir və mən gələcəyi necə qurmaq 
olduğunu bilmirəm. Kral ölmüşdür. Allah kralı hifz etsin».  

Onlar Şotlandiyanın nə vaxtsa malik olduğu ən böyük döyüşçü krallardan 
birini itirmişdilər.  

 
 

1513-cü ilin payızı 
 
Marqaret Stirlinq qəsrindən böyük lordların ailələrinə dəvətnamə göndərdi 

ki, onlar Ceymsin taclanmasına gəlsinlər.  Onların yarısı artıq həyatda yox idi. 
Bütöv krallıqda yalnız 15 lord sağ qalmışdı. Şotlandlar ölkə əhalisinin yarısını 
itirmişdilər. 

Bu körpənin yalnız 2 yaşı var idi.Lakin tale Marqaretin oğlu Ceymsin 
üzərinə ağır əlini qoymuşdu. Adamlar sakitcə deyirdilər: «Allaş kralı hifz etsin». 
Atası haqqında isə deyirdilər ki, “Allah ona mərhəmət göstərəcəkdir, onu öz 
səltənətinə aparacaqdır.” Kiçik uşağın üzərinə ağır yük qoyulsa da, Marqaretin əri 
Ceyms ölü kral idi və onun cəsədi oğurlanıb, çox uzaqlara aparılmışdı.  

Marqaret dişini dişinə sıxıb, iki vərəq kağızda Katerinaya – İngiltərənin 
regentinə və onun bədbəxtliyinin yeganə müəllifinə məktub yazdı. Marqaret ona 
nifrət edirdi, onu öz qardaşı Arturun ölümünə görə təqsirkar hesab edirdi. Marqaret 
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inanırdı ki, Katerina onun atasını da şirnikləndirmişdi ki, ona ərə getsin. İndi isə o, 
qızın kiçik qardaşı olan kralı əsir götürmüşdü və onu öz doğma bacısının əleyhinə 
hərəkətə sövq edirdi. Marqaret onu İngiltərə və Fransa arasındakı, İngiltərə ilə 
Şotlandiya arasındakı müharibələrə görə və hər şeydən əvvəl öz ərinin ölümünə 
görə təqsirləndirirdi. O, Marqaretin dinc həyatının və ölkəsinin düşməni idi.  

Katerina isə Marqaretə yazırdı ki, «İngiltərəyə göndərilən cəsəd kralınkı 
deyildir». Marqaretin xahiş barədəki məktubu ümidsizlikdən xəbər verirdi. 
Şotlandiyanın yeni kralı V Ceyms öz ölkəsində anası ilə birlikdə qalacaqdı, 
atasının meyiti oğurlansa da, onun oğlunu ələ keçirə bilməyəcəkdilər. Krallığı bir 
yerdə saxlayan Ceymssiz ölkə lord ərazilərinə və tayfa torpaqlarına 
parçalanacaqdı, onlar bir-birinə təhlükə nişanəsi olacaqdı. 

Marqaret haqqında kraliça kimi düşünməsələr də, o, toxunulmaz ingilis 
printsessası idi. O, beşikdə uşaqları olan və körpələri bətnində olan çox sayda 
şotland dul qadınlarından biri idi və heç bir ər gəlib, onlara bir daha kömək 
etməyəcəkdi.  

 
 

1513-cü ilin Milad bayramı 
 
Milad bayramını Marqaret Stirlinq qəsrində sakit keçirdi, onun bayram 

təntənəsi keçirməyə və rəqs təşkil etməyə pulu yox idi. Çox sayda şotland öz 
itkilərinə görə təhlükəli qonşuları olan ingilisləri heç vaxt bağışlamayacaqdı. Keşiş 
Marqaretə gəlinlərindən başsağlığı gətirdi, elə bil ki, bütün bu narahatlıqları o özü 
yaratmamışdır. Marqaret isə təhlükəli krallıqda kiçik oğlu ilə birlikdə tək idi, onun 
bir qəpik də pulu olmadığından və ürəyindən yara aldığına görə bütün günahı öz 
gəlinlərində görürdü. İngiltərədə isə belə şayiə gəzirdi ki, şotland kralı sağdır. 
Kraliça bunu bilməli idi, axı o, öz ərinə vəd etmişdi ki, həqiqəti hökmən açacaqdır. 
Katerina Marqaretin ərini və Şotlandiya kübarlığının yarısını öldürtmüşdü. Kral, 
həqiqətən də, ölmüşdü.  

 
 
1514-cü ilin yazı 

 
Stirlinq qəsrində yaşayan Marqaret qardaşı Harriyə, kral Fransadan 

qayıtdıqdan sonra yazmışdı ki, o, öz arvadı Katerinanın kralı öldürtdüyünü və onun 
cəsədini oğurladığını bilsin. Allah onun vəhşiliyini, görən, necə bağışlaya bilər. 
Qardaşı qatildən daha çox dul qadını sevməlidirmi? Marqaretin əri arvadını regent 
təyin etmişdi və ona demişdi ki, sən Şotlandiyanı tək idarə edəcəksən. O, bir il 
ərzində ərə gedə bilməzdi. Fransa kralı da yenicə arvadını itirmişdi. Marqaret 
yenidən ərə getməyini gözləməli idi.  

Bacısı Meri kastiliyalı Karla ərə getsəydi, o, Fransalı Luiyə ərə gedə bilərdi. 
Bu, baş versə, o, daha böyük kraliça olacaqdı. Həm də əgər o, Fransa kraliçası olsa, 
Katerinaya bərabər olacaqdı.  
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Dağlılar (şotlandlar, adətən belə adlanırlar, dünyada onlardan başqa yalnız 
Şimali Qafqazlılar dağlılar adlanırlar. Dağlarda yaşayan xalqlar isə həddən artıq 
çoxdur) öz qidalarını xəncərlə kəsir və  bıçaqları ilə yeyirdilər. Bu adamlar 
vəhşiliyin və mədəniliyin qarışığı idi.  

Tezliklə Marqaretə evlənmək təklifləri gəldi. O, bir daha qənimət kimi 
udulmalı idi, printsessa olduğundan, özü ərini seçməli idi. Katerina İngiltərə tacını 
daşıya bilərdi, lakin onun beşikdə heç bir körpəsi yox idi, Marqaretin isə iki uşağı 
var idi. O, Müqəddəs Roma imperatoru Maksimilianı və ya Fransa kralını 
seçməkdə tam aciz idi. Onun ambitsiyası da yüksəlirdi. Onun öz ölkəsi Şotlandiya 
üçün ən yaxşısı özünün İngiltərədəki evi və öz gələcəyi idi. 

O, kimi seçsəydi, ölənə qədər onunla yaşamalı idi, boşanma perspektivi heç 
də ağılabatan deyildi. Axı o, uşaq da doğa bilərdi. Harri düşünürdü ki, imperatorla 
ittifaq daha yaxşı olardı. Katerina da ona yazırdı ki, mənim dayım (əslində, 
xalasının ərinin atası, V Karlın babası) Maksimilian səni təhlükəsiz və varlı 
saxlayacaqdır. Ümid edirəm ki, sən Fransa barədə fikirləşməyəcəksən.  

Həqiqətən də, Marqaret böyük ər istəyirdi, yataqda tək yatmaqdan onun 
zəhləsi gedirdi. O, həqiqətən də, Fransalı Luiyə ərə gedə bilməzdi. O da təqribən 
Maksimilian yaşda idi. Həm də o, monstr idi. Bu vaxt iki şərdən birini seçmək 
lazım idi.  

 
 

1514-cü ilin yayı 
 
  Mestven qəsrində Arçibald Duqlas Marqaretə deyirdi ki,”Sən heç vaxt ərə 

getməməlisən”. Marqaret isə bildirdi ki, yox, ərə getməlidir. Bizim aramızda heç 
bir müqayisə ola bilməz. Mən iki uşaq anasıyam və 24 yaşındakı qoca anayam».  

Duqlas dedi: «Qoca yox. Mən də sənin yaşındayam. Sənin kimi mən də 
dulam. Mən Anqus qrafıyam, böyük bir ailənin başçısıyam. Sən mənim 
kraliçamsan, indi isə həmişəlik». Marqaret azacıq ona tərəf əyildi: «Beləliklə, 
Arçibald, sən məni tərk etməyəcəksən. Sən hətta öz uşaq yaşındakı nişanlına 
evlənsən belə».  

«Məni «Ard» deyə çağır» – deyə o pıçıldadı. “Sevənlər, adətən, məni Ard 
deyə çağırırlar”.  

Ardın məhəbbət vədi barədə pıçıltıları saxta və yalan idi. Marqaret 
Fransadakı Şotlandiya səfirinə yazdı ki, mən artıq seçimimi etmişəm və monstr 
adlandırdığım qoca krala bunu bildirə bilərsən. O, krala əvvəlcə deməli idi ki, mən 
ona ərə getməyə hazıram. Marqaret düşünürdü ki, ona ərə gedəcəkdir, baxmayaraq 
ki, o, qoca, vəhşi heyvandır. Ona ərə getsə Fransa kraliçası, İngiltərənin düşməni 
və Katerinadan üstün olacağı perspekivini də nəzərə alırdı.  

 
 

1514-cü ilin yayı 
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Metyü qəsrində yaşayan Marqaretə dəhşətli bir hadisə üz verdi və o, bunu 
anlaya bilmirdi. O, öz bacısının saxtakarlığını başa düşə bilmirdi. Bacısı da, 
qardaşı da ona xəyanət etmişdilər. Onlar nifrətdən də aşağı idilər. Onlar Marqaretin 
özünü və onun gələcəyini məhv etmək istəyirdilər. İlk öncə onlar onu dul qoydular 
və indi isə onu məhv etməyə çalışırlar. Meri kastiliyalı Karl ilə nikah müqaviləsini 
pozmuşdu, axı o, həmin Karla ərə getməyə hazırlaşmışdı. İlk dəfə irəli atılmaqla 
Marqaretin əvəzinə ərə getmək üzrə idi, böyük bacısının yerini tutacaqdı. Meri 
Harri və Katerinanın əlində marionetka rolunu oynayırdı. Harri buna çalışırdı ki, 
bacısı Marqaretdən uzaqda olsun, ona görə də onu Fransa kralı XII Luiyə ərə 
vermək istəyirdi. Lui isə  onun çoxdankı düşməni idi. Onun ispan arvadının da və 
onun bütöv ailəsinin də bütün həyatı boyu düşməni idi.  

Fransadakı şotland səfiri xəbər verirdi ki, Harri hamıya Merinin necə 
qiymətli olduğunu deyirmiş. Bu sözlər Marqareti ictimaiyyət qarşısında biabır 
etmişdi. Meri təsdiq etmişdi ki, onun ərə getməsi üçün Harri hər bir xərci 
ödəyəcəkdir. Marqaret ömründə heç vaxt belə qəddarlıqla təhqir olunmamışdı. İndi 
onlar onu daha aşağılamışdılar, uçuruma atmışdılar.  

Arçibald Marqareti ağuşuna aldı, ona sahib oldu. Marqaret sevincdən 
ağlayırdı və artıq nə qardaşının eqoizmi barədə, nə səfeh bacısı, nə Fransalı Lui 
barədə, ümumiyyətlə, heç kəs barədə fikirləşmirdi.  
           Marqaret və Arçibald, nəhayət, evləndilər, bu, Persdəki Kinnoul kilsəsində 
baş verdi. Ömründə ilk dəfə Marqaret oxuya, rəqs edə bilirdi və bunlara nail 
olduğuna görə gülürdü. O, damarlarındakı qanı və dərisindəki hərarəti hiss edəndə 
özünü əsl qadın hesab edirdi. O, özünə, bütün gənc bədəninə, döşlərinin 
doluluğuna. gizli hisslərinin isti rütubətliliyinə vurulmuşdu. O, heç vaxt onu özünə 
görə istəyən bir kişi tərəfindən belə sevilməmişdi. Bu, onun seçdiyi kişi idi. Onunla 
gecə ya gündüz ayrı qalmağa dözmürdü. O, çox arzulayırdı ki, onu öpsün və tək 
olanda ona toxunsun. Yemək yeyəndə Ard ona tərəf əyilir, onun boşqabına ət tikəsi 
qoyurdu. O, Marqareti uzun çəkən öpüşlə öpürdü. Qadın yalnız onunla danışmaq 
istəyirdi.  

Artıq Marqaret nə Katerinaya, nə də onun hamiləliyinə, nə Meriyə və nə də 
onun nişanlanmasına heç bir maraq göstərmirdi.  

Bu, məhəbbət idi və Marqaret bu hissə aludə idi. O, öz romanslarını təkrar-
təkrar oxuyurdu və musiqiçilərə göstəriş verirdi ki, yalnız məhəbbət və ehtiraslı 
istək barədə mahnılar oxusunlar. Onların bir-birini sevmələrinə Allah xeyir-dua 
vermişdi. Marqaret düşünürdü ki, onlar xoşbəxt olacaqlar, əbədi, özü də dərin 
xoşbəxt və heç vaxt Marqaret bir daha başqasına paxıllıq etməyəcəkdir. Ard 
həqiqətən də, ona vurulmuşdu. Heç də Ardın adına, tituluna və ya irsinə görə deyil,  
Marqaret onu  məhz özü üçün seçmişdi, sevdiyi bir kişiyə ərə getmişdi. İndi 
Londondakı yaxınları da ona paxıllıq edəcəkdilər.  
          Marqaret Holiruudhauz sarayında yaşayırdı, regent idi və ərə də gedə bilərdi. 
Lakin ordunun Lion kralı onun regentlikdən məhrum edilməsi barədə qərarını elan 
etdi və uşaqlarını ondan aldılar. Bu, onun üçün xəncər zərbəsinə bərabər idi. O 
düşünürdü ki, ərə getməsi onun zəfəridir, indi isə qəflətən onun məhvinə çevrildi. 
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Lordlar ona qarşı döndülər və onun nüfuzunu ləğv etdilər. Lord Hyum elan etdi ki, 
dul qadınlığını itirməklə o, regentliyini də itirmişdir.  

 
 

1514-cü ilin payızı 
 
Bacısı Meri, Stirlinq qəsrində yaşayan Marqaretə İngiltərədən ingilis 

printsessası kimi axırıncı məktubunu yazmışdı. O, qeyd edirdi ki, sonrakı vaxt 
yazanda o, artıq Fransa kraliçası olacaqdır.  

18 araba fransız fleur-de-lys (Fransanın rəmzi olan liliya – zanbaq gülü) ilə 
möhürlənmişdi və o, şotland qanqal günündən, heç şübhəsiz, daha gözəl idi, çünki 
bu gül solurdu. Marqaretin kiçik bacısına yazığı gəldi. Harri ilə Meri 
razılaşmışdılar ki, Fransa kralı öləndə qız özünün seçdiyi kişiyə sərbəst qaydada 
ərə gedə bilər. Meri bacısından xahiş edirdi ki, Harriyə onun təntənəli andını 
xatırlatsın və o, bacısının nümunəsindən istifadə edib, kral tezliklə öləndən sonra 
bir daha ərə getsin, özü də öz sevgisinə görə.  

Marqaret isə artıq Şotlandiya kraliçası deyildi. Heç bir lord üçün kraliça 
hesab olunmurdu. Parlament öz hədəsini həyata keçirdi və onun regentliyini ləğv 
etdi. Fransız kralı isə ona yazırdı ki, o, qadının xahiş etdiyi Olbani hersoqunu 
Şotlandiyaya göndərə bilməz, çünki şotland lordları ondan tələb edirdilər ki, 
Marqareti kənarlaşdırsın. 

Arçibald isə ona deyirdi ki, «Sən Şotlandiya kraliçasısan, mən də sənin 
ərinəm. Sən kralın anasısan. Onlar gəlib sənin qarşında diz çökəcəklər. Onlar 
qiyamçılardan və satqınlardan başqa heç nə deyillər və biz böyük möhürə malikik, 
istədiyimiz qanunu keçirə bilərik».  

Harri isə yazıb, bacısına bildirdi ki, Marqaret Şotlandiyada təhlükəsiz 
deyildir və o, Stirlinqi tərk edib, Olbani gəlməmişdən və onu həbs etməmişdən 
əvvəl İngiltərə sərhədini keçməlidir. Marqaret bu məktubu Arçibalda göstərdi. O, 
qorxudan xəstə görünürdü. Ard Marqaretin qardaşının onlara ordu vasitəsilə dəstək 
göstərəcəyinə ümid edirdi. Və Marqaret dedi: «Mən bilmirəm, mən bilmirəm».  

 
 

1514-cü ilin sonunun qışı  
 
Meri noyabrda Fransa kralının kraliçası kimi taclandı. Kral XII Lui mədə 

xorasına malik idi, ayaq üstə çətinliklə dururdu. Lakin hamı onun gəlininin 
gözəlliyini tərif edirdi.  

Meri var-dövlət içərisində üzürdü, şayiələr gəzirdi ki, onun ərinin varisi, 
Fransisk də atası kimi ona vurulmuşdur. Meri deyirdi ki, bu, həqiqətdir. Kral əri isə 
arvadına deyirdi ki, xristian dünyasında elə bir ölkə yoxdur ki, onunla müqayisə 
edilə bilən kraliçaya malik olsun, hər bir kraliça ona yalnız həsəd apara bilər.  

Katerinanın isə artıq dörd uşağı olmuşdu. Bu lənətsiz mümkün ola 
bilərdimi? Allah onlara dörd faciə göndərmişdi.  
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1515-ci ilin qışının başlanğıcı 

 
Arçibald Stirlinq qəsrinə xəbər gətirdi: «Allaha şükür! Fransalı Lui öldü, 

əvvəlcə səhhəti çox zəiflədi, sonra da öldü. Deyirlər ki, gözəl gənc arvadına görə o, 
tamamilə taqətdən düşmüş imiş». İngiltərə kralı isə yazırdı ki, Fransisk taxt-taca 
sahib olacaqdır və o, heç də İngiltərənin dostu deyildir. Meri ümid edirdi ki, 
qardaşı razılığa gələcəkdir ki, ikinci ərini seçmək üçün mütləq o, sərbəst olsun.  

 
 

1515-ci ilin yayı 
 
Edinburqun Holiruudhauz sarayında yaşayan Marqaret tələb etdi ki, Olbani 

hersoqunu şəxsən görməyə ona imkan verilsin. O, qardaşına yazdı ki, indi bizim 
şansımızdır. Lordlar Olbanini sevmək üçün vaxt imkanına malik oldular, indi onlar 
öz həqiqi krallarını gözləyirlər. Əgər Harri bacısına kömək etsə, o, onlardan 
bəzilərini satın ala bilər. Digərlərinə şərik olar, qalanlarını isə inandıra bilər. 
Qardaşı hali olmalıdır ki, Marqaret düşmənlərlə əhatə olunmuşdur.  

Artıq Stirlinq qəsrində yaşayan Marqaret belə fikirə meyil edirdi ki, 
şotlandlar onun ərini, oğlunu, yəqin ki, onun özünü də sevirlər. O, Ardı sevərkən 
isə düşünmürdü ki, bu, onun üçün nəyə başa gələcəkdir.  

Meri isə özünü həmişəlik Fransanın kraliçası hesab edirdi. O yazırdı ki, mən 
İngiltərədə ikinci dəfə sevdiyim Çarlza ərə getmişəm. Harri və Katerina toya 
gəlmişdilər və mənim xoşbəxtliyimə sevinirdilər.  

Marqaret isə hamiləlik barədə canlı bir arzuya malik idi. Olbani hersoqu isə 
parlament  tərəfindən regent təyin olunmuşdu. Arçibald da arvadını satmışdı. 
Marqaret soruşdu: «Sən məni necə sata bildin? Sən hər şeyə görə mənə borclusan, 
sənin üçün hər şeyi etdim». Ard isə başını silkələdi. «Mən heç vaxt səni 
bağışlamayacağam» – deyə Marqaret ona hücum etdi. «Mən sənə məhəbbətimə 
görə öz taxt-tacımı itirdim. Əgər sənə ərə getməsəydim, indiyə qədər kraliça-regent 
olacaqdım».  

Marqaret dedi ki, sən məni tərk etdin. Ard arvadının əllərini, göz yaşları 
axan üzünü öpüb dedi: «Əlbəttə, yox. Əlbəttə, mən hazırlaşıram ki, səni xilas 
etmək üçün ordu qaldırım. Mən sənin ərinəm, nə etməli olduğumu bilirəm».  

 
 

1515-ci ilin yayı 
 
Marqaret öz xalqı tərəfindən Edinburq qəsrində dustaq edildi. Onun oğlu 

kral idi, Şotlandiyanın həqiqi kralı.  Kralın qardaşı da, özü də saxta hersoq 
tərəfindən guya qonaq kimi, əslində isə, dustaq kimi saxlanırdılar.  

Marqaret səfər üçün geyinmişdi, kürsüyə oturub, qulluqçu qıza dedi ki: 
«Mən xəstəyəm. Hersoqa de ki, ərimi görmək istəyirəm». Qız tərəddüd etdi. 
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«Bu həyat və ölüm məsələsidir. Hersoqa de ki, mən qorxuram ki, tezliklə 
öləm».  

Marqaret Obaninin dayandığını və yenidən başqa tərəfə döndüyünü gördü. 
O, Arçibaldı xəyanət ittihamı ilə təqib edirdi, qərara almışdı ki, onu dar ağacında 
görsün. Marqaret dedi: «Mən onu görməliyəm. Mən ona əlvida deməliyəm».  

Arçibald bir həftə at çapdıqdan sonra Marqaretin yanına gəlib çıxdı və onun 
ayaqlarına yıxıldı: «Arvadım, mənim sevgilim. Biz başqa yerə getməliyik». 
Marqaret qalxıb onun boynuna sarıldı və belini onun kürəyinə söykədi.  

 
 

1515-ci ilin payızı 
 
Onlar bütün gecəni ölkədən keçərək atlarını çapdılar. Marqaretin bacısı Meri 

ərə getməyindən razı idi və qardaşı da onu bağışlamışdı. Meri sevdiyi kişiyə ərə 
getmişdi. Marqaret ərinə dedi ki, «Sən necə deyə bilərsən ki,Meri xoşbəxt ola bilər, 
mən isə yox?» 

Onlar sevgililər kimi söz mübadiləsi etdilər, hərarətli sözləri isə 
məhəbbətdən xəbər verən daha isti öpüşlərdə yaddan çıxdı. Əri dedi: «Mən səni 
təhlükəsiz şəkildə İngiltrəyə aparacağam və sonra səni tərk edəcəyəm. Əgər sən 
düşünürsən ki, sənə görə mən satqınam, onda axı sənə mən necə xidmət edə 
bilərəm?» 

Marqaret Arçibaldın tərkində, yastı yəhərin üstündə ona sıxılmışdı. Arçibald 
dedi: «Cəsarətli ol, biz bu gecə təhlükəsiz olmalıyıq və İngiltərə ərazisinə daxil 
olmalıyıq».  
            İngiltərədəki Bervik qəsrinin qapıları bağlı idi. Onların başı üzərində iri 
zəng çalındı: «Kimdir orada?» – deyə soruşdular.  

“Şotlandiyanın kraliça- regenti və onun əri, Anqus qrafı, içəri 
buraxılmalarını tələb edirlər”. Qubernatorun arxasınca adam göndərildi ki, nəhayət, 
onları salamlasın. O, gəlib Marqaretə baş əydi. «Mənə kralın özü göstəriş verir. 
Onun özü ilə əlaqə olmadan, kimisə Şotlandiyadan buraya buraxmağa icazə 
vermir. İmzalanmış və möhürlənmiş təhlükəsiz sənəd olmadan, qapılar bağlı 
qalacaqdır».  

Marqaret təkrar etdi: «Kralın bacısınadamı?» 
Arçibald heyifsiləndi: «Bu qadın buraya gəlməli idi. Mən təklif edirəm. 

Koldstrimə isə üç saatlıq yol var idi, onlar indi İngiltərədə olmaqla, əslində, 
təhlükəsiz idilər. Güman ki, Olbani sərhədi keçə bilməzdi.  

Koldstrim monastırına çatanda onlara dedilər ki, İngiltərədə olduqlarına görə 
onlar təhlükəsizdirlər. Danışıqlara başlaya bilərsiniz. Marqaret bu vaxt əri ilə fəxr 
edirdi. Olbani vaxtilə Marqaretə demişdi ki, sənin ərin İspaniyalı Ferdinand kimi 
igiddir. Marqaret cavab vermişdi: «Arçibald eləsinin onuna dəyər».  
          İngiltərədəki Herbattiv qəsrində Marqaret özünü iflic kimi hiss edirdi. Bu, 
heç də doğuş ağrısı deyildi, sümüklərin dərin bir xəstəliyi idi. Ona həkim lazım idi. 
O, Olbani hersoqu ilə sülh bağlamalı idi, çünki o, ölməyə hazırlaşan kimi 
görünürdü. Olbani Edinburqdan Marqaretə həkim göndərməli idi. Qadın tam 
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taqətdən düşmüşdü, uşaq doğulmuşdu, təzə doğulanın oğlan olmadığına heç fikir 
də vermədi. Ondan uşağın adının nə olacağını soruşduqda cavab verdi:  

«Marqaret. Marqaret Duqlas. Kiçik şotland ledisi, hətta onun anası tezliklə 
ölsə də». O düşünürdü ki, həqiqətən də, öləcəkdir.  

Arçibald qızını görməyə də gəlməmişdi. Duqlaslara qız lazım deyildi, onlara 
klanının sonrakı başçısı lazım idi. Marqaret istəyirdi ki, qardaşı onun qızının xaç 
atası olsun və onu qorusun.  

Xəbər gəldi ki, Katerina yenə öz körpəsini itirmişdir. Olbani isə Marqaretə 
yazdı ki, sülh vəd edir, həm də eyni vaxtda onun qardaşına da məktub 
göndərmişdi.  

Əri Marqaretə demişdi ki: «Mənim vəzifəm Şotlandiyaya xidmətdir. 
Qardaşın səni İngiltərədə qoruyacaq və saxlayacaqdır. Mənim adamlarımı isə mən 
onları tərk etsəm, heç kəs qorumayacaqdır. Mən gələ bilmərəm, xatırlansam da, 
unudulsam da, gələ bilmərəm».  

Marqaret əri yanında olmadan getməli oldu. Onun bu vaxt 36 yaşı var idi. 
sağ qalan oğlu 4 yaşında idi. O, qızı Marqareti də özü ilə götürmüşdü və ərinə vəd 
etdi ki, geri qayıdacaqdır. Mən sənin üçün geri dönəcəyəm və sən məni 
gözləyəcəksən. Mən kraliça-regent və sənin arvadın olacağam.  

Arçibald dedi:  
«Mənim üçün geri dön, mən öz qəsrimi, torpaqlarımı və hakimiyyətimi 

saxlayacağam. Şotlandiyaya geri dön və qayıdanda mən səni kraliça kimi 
saxlayacağam. Tezliklə geri dön».  

 
 

1516-cı ilin yazı 
 
Marqaret İngiltərədə, cənuba tərəf yolda olanda Katerinadan məktub gəldi 

ki, onun yeni körpəsi, -bu qız uşağı olmaqla Mariya adlandı,- böyüyüb və 
möhkəmlənir. Meri isə oğlan uşağı doğmuşdu, o, təhlükədən kənar idi. 
Plantagenetlər öz adlarında olan alaq otu kimi çiçəklənirdilər.  

Kompton vintetlərində, nəhayət, qapı açıldı və Harri içəri girdi. O, çox 
dəyişmişdi. Marqaret oğlunu yuxarı qaldırdı ki, burada kişi vardır. O, çox uzun idi, 
Arçibalddan da uzun idi. Marqaret dedi: «Harri», – sonra onun kral olduğunu yada 
salıb dedi: «Alihəzrət». O, hərarətlə «Marqaret. Bacı», – dedi. Onu yuxarı qaldırıb, 
hər iki yanağından öpdü. «Sən harada olsan, mən onu biləcəyəm». Marqaret dedi: 
“Mən şadam ki, sən məni tanıdın.” Onlar gəzməyə başladılar. «Marqaret, mən fəxr 
edirəm ki, iki gözəl bacısı olan bir adamam». Marqaret onun qızını soruşdu və 
qardaşı dedi ki, o, sağlamdır. «Əlbəttə, biz əvvəlcə oğlan istəyirdik və şübhə 
etmirik ki, tezliklə biz onun yanında kiçik qardaşına malik olacağıq». Marqaret 
kraliçanı soruşdu və öyrəndi ki, o, artıq saraya qayıtmışdır. Harri dedi: «Biz sənin 
gəlişini, qızımın və Merinin oğlunun anadan olmasını bayram edəcəyik». Marqaret 
dedi: «Arçibald Şotlandiyada qaldı. Bu, onun borcudur. O, hiss etdi ki, orada 
qalmalıdır». Əri vaxtilə ona demişdi: «Şotlanda bənzər xanımsan». Lakin o, 
arvadını təhlükədə qoyub, onu tərk etmişdi.  



195 
 

           Raynard qəsrində Katerina Marqaretə qızılla hörülmüş baş örtüyü, paltarlar 
və paltar üçün daha çox zəngin material göndərmişdi. Sonra, nəhayət, özü gəlib 
çıxdı. Qapı açıldı və Marqaret ayağa durub irəli yeridi ki, onu salamlasın. O, indi 
İngiltərə kraliçası idi, Marqaret isə Şotlandiyanın sürgün edilmiş kraliçası idi. 
Marqaret ona diqqətlə baxdı və hətta bərkdən gülə bilərdi. O, beş hamiləlikdən 
sonra kökəlməyə başlamışdı. Katerina ona dedi: «Sən yaxşı görünürsən. Özü də 
dözdüyün bir belə hadisədən sonra». Marqaret: «Sən də həmçinin», bu sözləri 
deməklə o, yalan danışırdı. Axırıncı dəfə onu görəndə, o, gənc dul qadın idi. Bütün 
şəhadətlərin əksinə, Marqaretin atasının onun Harriyə ərə getməsinə icazə 
verəcəyinə ümid bəsləyirdi.  

Onlar yaxşı dostlar olmuşdular. Marqaret bilirdi ki, Katerina onu 
görməyindən vicdan əzabı çəkir. Katerina əlavə etdi ki, “Bu sərhəd müharibələri 
həmişə qəddar olur. Qonşular vuruşanda. Lord Dakre bunu mənə demişdi”. 
«Mənim ərimin cəsədini tanıyanda da bu baş vermişdi.» Katerina pıçıldadı: “Çox 
kədərlidir, mən çox peşmanam. Bağışla məni”. Onun pozasının yanında 
Marqaretin səfeh və kobud göründüyünü anlayırdıdı. Marqaret də heç vaxt düşünə 
bilməzdi ki, Katerina öz kraliçalığına belə şəkildə yüksələcəkdir. Onun əlinin içi 
isti idi. Kiçik barmaqlarındakı üzüklər isə ağır idi.  

Marqaret soruşdu ki, qardaşım sənin məsləhətinə qulaq asırmı? Katerinanın 
sifətindən kölgə keçdi. «O, istədikdə asır. Lakin Tomas Uolsi son vaxtlar çox 
güclənmişdir. O, bütün məsələlərdə krala məsləhət verir. O, lord-kanslerdir, çox 
qabiliyyətlidir, həqiqətən də bacarıqlı adamdır. Lakin daim kralın nə istədiyini 
necə etmək barədə düşünür». Marqaret dedi: «Axı o, kraldır».  

Yeni Tüdor körpəsi, VIII Henrinin və Katerinanın ilk printsessası Mariya 
(Meri) öz dayəsinin qucağında idi. Katerina onu yaxında saxlayardı və daim onu 
müşahidə edirdi. Marqaretin qızı kiçik Marqaret yenidən Mariyanı gördü, axı bu 
qız onun əziz kiçik bacısı idi, onu görmək üçün özünün əyalətdəki evindən 
gəlmişdi. Onlar çox mehriban görüşdülər.  

Marqaret Harrini sülhə inandırmaq üçün İngiltərəyə gələn şotland lordları ilə 
görüşməli idi. Onlar kraldan xahiş edəcəkdilər ki, bacısını sürgündə saxlasın. 

 
 

1516-cı ilin payızı 
 
Harri istəyirdi ki, şotlandlar ilə Marqaret Şotlandiya krallarının London 

sarayında görüşsünlər. Londondakı Şotland sarayının tac otağına girənlər bir anlığa 
da olsa, Marqaretin böyük kraliça olduğuna şübhə etməməli idilər.  

Marqaret onlarla sakit danışdı, regent kimi o, Şotlandiyadakı bütün 
torpaqlarından renta almalı idi. Ona bu torpaqları Şotlandiya kralı olan ərinin özü 
vermişdi.  

Şotlandlar sakit, nəzakətli qaydada dedilər ki, o, qayıtmağa və hökmranlıq 
etməyə ümid bəsləyə bilməz. Marqaretə görə, onlar Olbanini onun yerinə 
qoymaqla səhv etmişdilər. Onun qardaşı da öz qapısında fransız ordusunun 
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olmasına tolerantlıq göstərməyəcəkdir. O, Marqaretin təhlükəsiz dəyişilməsini 
təkid edirdi. Həm də bu üç Şotland hersoqunun yalan danışdığını da bilirdi.  

 
 

1516-cı ilin payızı 
 
Tomas Uolsi artıq «onların» kim olduğun bilirdi. Londondakı Lambet 

sarayında Marqaret ona dedi: “Onlar mənim daş-qaşlarımı göndərəcəklər. Onları 
tutmaqda səhv etmirlər. Hər şeyi mənə göndərməlidirlər, paltarlarımı da 
həmçinin.”  

Uolsi bu sözlərə güldü. «Sən bacarıqlı diplomatsan, Əlahəzrət» Marqaret 
gözləyirdi ki, rentanı da ödəyəcəklər. Əlavə etdi ki, onlar ödəyəcəklərini dedilər.  

Uolsi Marqareti Londondakı Şotland sarayında şotland lordları ilə bağlanan 
razılaşmaya görə təbrik etdi. «Sən evinə təhlükəsiz dönə bilərsən, sən həm də 
regent kimi ölkəni idarə edə bilərsən. Bu zəfərdir, Əlahəzrət. Mənə çox təsir 
etmişdir». O, Marqaretin əri barədə danışanda qadın cavab verdi ki, «O, mənim 
ərimdir. Mənə görə vuruşmalıdr.O, mənimlə İngiltərəyə gəlmədi ki, vuruşunu 
davam etdirsin. İndi də o, mənə görə vuruşacaqdır». Uolsi dedi ki, «Sən hər şeyə 
yenidən baxmalısan». 

Marqaret inanmırdı ki, Arçibald ona deməmişdən təslim olacaqdır.  
 
 

1517-ci ilin yayı  
 
Onlar Şotlandiyada, Edinburqun Holiruudhauz sarayında görüşdülər. 

Arçibald arvadı olmayan vaxt böyük iş görmüşdü: təkcə Olbani hersoqu ilə 
arvadının sərbəstliyi barədə danışıq aparmamışdı, həm də öz torpaqlarını, var-
dövlətini bərpa etmişdi. Marqaretin oğluna isə mühafizəçilər seçə bilmişdi. 

Arçibaldla Marqaret görüşəndə qadın onun qarşısında çılpaq dayanmışdı. 
Ard qolları ilə onun döşlərini və qarnını qucaqlamışdı. Qəflətən Marqaret dəhşətli 
qaydada utandı, oğlu olandan sonra o, heç vaxt ərinin qarşısında lüt dayanmamışdı. 
İndi isə ərinin bütün arzuları Marqaretə də aid idi. 

Ər-arvad yataqda olanda arvadı ondan soruşdu: «Burada sənin barəndə şayiə 
gəzir». «Böyük adamlar barədə həmişə şayiə gəzir». Hətta bir saat davam edən 
sevgi prosesindən sonra arvadı istədi ki, qalxıb ona nəzər yetirsin, çarpayıda ona 
tərəf süründü və onun boğazının başlandığı yerdən öpdükdə, nəbzinin sürətlə 
vurduğunu hiss etdi, dedi ki, axı biz nahara getməliyik, çünki hamı bizi 
gözləyəcəkdir. «Qoy onlar gözləsinlər» – deyə arvadının üstündəki mələfəni atdı. 
Sonra qulağından aşağı, boynunu öpdü. Arvadının çılpaq bədənini qucaqladı, bu, 
ona xüsusi ləzzət verirdi. “Şayiələrə də inanma, mənə inan”. Və sevgi prosesinin 
kulminasiyasında nəfəsini çəkib dedi: «Hə. hə, hə» 

Marqaret beş yaşlı oğlu Ceymsi iki il idi ki, görməmişdi. Edinburqdakı 
Qremmillar qəsrində oğlunu qucağına oturdub, onunla üz-üzə dayandı: «Mən sənin 
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ananam. Səni çox sevirəm. Hər gün səndən ötrü darıxırdım, Hər gecə sənin 
barəndə dua edirdim».  

Arçibaldla yenidən görüşəndə isə əri Marqaretin əlini əllərinə alıb dedi: «Bu, 
mənim məhəbbətimdir. Mənə inan, hər şey yaxşı olacaqdır». Arvadı ona tərəf 
əyildi: «Lakin Ard, mən səni tərk edəndə, onun kiçik qardaşı var idi». Arçibald 
dedi: «Bilirəm. Ən azı, indiyədək bizim Ceymsimiz vardır. Və biz ona digər bir 
balaca qardaş yarada bilərik». «Sən uşaq istəyirsənmi?» O dedi: «Nəhayət. Və o, 
Tantalloda ən dəbdəbəli şəraitdə doğulacaqdır». Marqaret dedi: «Mən körpə 
Marqaret üçün çox qorxurdum». «Mən bilirəm. Yəqin, ona görə çox 
qorxduğundan, yəqin ki, o da öldü. İzah və ya bağışlanmaq üçün heç bir əsas 
yoxdur. Mən çox söz eşitmişəm».  

Meri bacısına yazırdı ki, «Eşitmişəm, sən yenə ərinləsən və mən ümid 
edirəm ki, sən xoşbəxt olacaqsan».  

 
 

1517-ci ilin payızı 
 
Şotlandiyadakı Nyuark qəsrində şevalye (rıtsar, cəngavər) Arçibald əleyhinə 

Marqaretə bəzi şeylər söylədi.  
Ard düz deyirdi ki, bütün böyük adamlar böhtan sübyektidirlər. 
Ceymsi anası ilə yaşamağa buraxmışdılar ki, o, Edinburq qəsrində qalmaqla 

daha təhlükəsiz olacaqdır. Anası düşünürdü ki, «Əgər sürgündə olacaqsa, nə vaxtsa 
o, taxt-tacı əlinə keçirə bilərmi?» Şotlandiya onların qarşısında şadlıq üçün 
hazırlanan bayram stolu kimi uzanırdı. Tomas Dakre yazıb, Marqaretə məsləhət 
görürdü ki, regentlik üçün o, öz şansını ələ keçirməlidir.  

Sonra Marqaret bərk xəstələndi. Marqaret xəstəlikdən ayılanda Arçibald ova 
getmişdi, lakin arvadına bir düjün məhəbbət mesajı göndərmişdi.  

Marqaret fikirləşirdi ki, Harri, güman ki, onun arxasında Şura ilə müqavilə 
bağlamayacaqdır: «O, məni sevir, heç vaxt məni tərk etməyəcəkdir. O, söz verib. 
O, məni bura göndərəndə vəd verdi».  

Arçibald dedi: «O, səni tərk etmişdir. İndi nəticəni görəcəksən». Marqaret 
dedi: «Sən özün məni tərk etmisən. Mən Canet Styuart barədə hər şeyi bilirəm. Sən 
bunu təsəvvür edə bilməzsən».  

Canet Styuart Nyuark qəsrində Marqaret gələndən bir gün əvvəl oranı yaxşı 
arvad kimi əri üçün təmizləyib tərk etmişdi. Marqaret İngiltərədə olanda Arçibald 
Canetlə yaxınlaşmışdı. 

«Sən onun haqqında heç nə bilmirsən». Marqaret qəzəbdə dedi: «O, 
fahişədir. Fahişəni necə təsəvvür etmək olar?» “Mən sənə icazə vermirəm ki, onun 
haqqında belə danışasan. Kraliça kimi də hərəkət et”. “Mən sənin arvadınam. Mən  
onun haqqında heç vaxt eşitmək də istəmirəm”.  

1518-ci ilin yayında isə Meri yazırdı ki, Katerina yenidən hamilədir. «Uşaq 
Milad bayramı mövsümündə dünyaya gələcəkdir. Bu il biz Miladı qeyd edəndə, 
yeni Tüdor kral öz beşiyində olacaqdır». Lakin bu baş vermədi. 
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1519-cu ilin yazı 

 
Bu vaxt Merinin özü də hamilə idi. Allahın yolları, həqiqətən, sirlidir. Bunu 

Katerina yazırdı və əlavə edirdi ki, «Mən hiss edirəm ki, qüssədən hətta ölməyə 
hazıram». 

Görünürdü ki, Meri kraliçaya Marqaretdən daha yaxşı bacıdır. Meri öz 
doğma bacısına isə yazırdı ki, «Burada bəzi çox qorxulu hadisələr baş vermişdir. 
Kraliçaya əziz olan kiçik ledi qız olan Bessi Blaunt sarayı tərk etmiş və sadəcə 
qeybə çəkilmişdir. Gənc qadın körpəyə malik olmuşdur və Meri, mən deməyə də 
kədərlənirəm, – onun körpəsi vardır və heç bir şübhə olmadan bu körpə Harrinin 
oğludur».  

Marqaret Arçibaldın keçən ilin payızında ledi Canet Styuart ilə 
yaxınlığından təhqir olunmuşdu. Hətta süfrə arxasında da Canet onun arvadı kimi 
otururdu, körpə uşağını da Marqaretin icarəçilərinə göstərmişdi. Marqaret kilsədə 
dua edərkən pıçıldayırdı: «Ancaq, Ata, (o, rahibə belə müraciət edirdi), ərim nikah 
andlarını pozmuşdur. Hər bir kəs bunu bilir. O artıq məni sevmir». Rahib ona dedi: 
«Əlahəzrət, siz özünüz onu qoyub qaçmışdınız. İngiltərəyə getmək üçün onu tərk 
etmişdiniz. Onu tərk etdiyinə görə o, səni bağışlamamışdı. İngiltərə kraliçası da 
tələb edir ki, onu qəbul edəsən, onu öz ərin kimi qəbul edəsən».  

Marqaretin heç bir çıxış yolu yox idi. Katerinanın bacı kimi məsləhəti onun 
həyatını idarə etməli idi. O, qardaşı arvadının arzuladığı kimi yaşayacaqdı. O, 
Harriyə, həm də dünyaya nümayiş etdirməli idi ki, nikah pozulmamışdır və ölənə 
qədər də davam edəcəkdir. Bütün Tüdor nikahları qəbirə kimi davam etməli idi. 
Marqaret də bunun bir nümunəsinə çevrilməli idi.  

Rahib ona bacılarından – Meri və Katerinadan gələn məktubları verdi. Meri 
ilk uşağını doğduqdan sonra uzun müddət özünə gələ bilməmişdi. Kral onun 
yanına öz həkimini də göndərmişdi. Əri də Meriya diqqətini əsirgəmirdi.  

Katerinanın məktubu isə çox qısa idi. O yazırdı ki, Marqaretin 
boşanmasından ötəri heç bir səbəb yoxdur. Ceyms üçün yaxşı olardı ki, fahişə 
anaya malik olmaqdansa, onun anası öz əri ilə bir yerdə olsun. Ona görə də ölmək 
biabır olmaqdan daha yaxşıdır.  

Marqaret Arçibaldla ictimaiyyət qarşısında görüşmək istəmirdi. Əri 
zinakarlıq edən oğru kimi yaşayırdı. Marqaret ərinə dedi: «Sən həm də mənim 
rentalarımı oğurlamısan» «Allah, bağışla məni. Mən sənin torpaqlarımı qoruyub 
saxladım və sənin icarəçilərinin və torpaq sahibi kimi sənin yaxşı adını himayə 
etdim».  

«Sən başqa qadını mənim yerimə qoydun».  
«Mənim sevgim, mənim məhəbbətim, heç bir qadın sənin yerini tuta bilməz. 

Bağışla məni». «Mən heç vaxt bağışlamayacağam».  
Arçibald başını əydi. «Bir, ya iki aya mən qeybə çəkilməliyəm. Mənim 

məhəbbətim, arvadım mənim. Mən getməkdə səhv etmişdim. Mən sənin ərin 
adlanıram, bir dəfəki uğursuzluğuma görə məni bağışla. Mən heç vaxt bir daha 
səni pis vəziyyətə salmayacağam».  
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«Sən istəyirsən ki, bütün bu narahatlıqlardan azad olasan?» O, yenə başını 
aşağı dikdi. Marqaret pıçıldadı: «Sən mənim yanımdan birbaşa onun yanına 
getmək istəyirsən».  

«Eh, Marqaret, sən heç vaxt istəmirdin ki, bütün bunlardan uzaqlaşıb, 
İngiltərəyə gedəsən. Öz qız dövrünə qayıt». Axırda dedi: «Sən heç vaxt məndən 
azad ola bilməzsən». O, arvadının dodaqlarından öpdü: «Biz heç vaxt bir-
birimizdən azad olmayacağıq».  

Ər-arvad təntənəli şəkildə Edinburqa girdilər. Marqaret Holiruudhauz 
sarayına, oğlunun yanına getdi. Oğlan anası ilə utancaq qaydada davranırdı. 
Kreysmillar qəsrindən sonra onlar bir yerdə yaşamamışdılar. Oğluna dedi ki, 
«Onlar istəmirlər ki, mən səninlə olum. Mən çalışdım ki, sənin yanına gəlim. Onlar 
mənə icazə vermirdilər».  

Anası inana bilmirdi ki, artıq oğlunun 7 yaşı vardır. O, cavab vermək üçün 
sözləri ehtiyatla seçirdi. Marqaret oğluna dedi: «Şotlandiya fransızlardan azad 
olmalıdır. Sən ingilis qadının oğlusan, sən ingilis taxt-tacına varissən. Sən fransız 
məsləhətçilərini istəməməlisən. Bunları heç vaxt unutma».  

Marqaretə dedilər ki. Arçibald Nyuark qəsrində Canet Styuartın yanına 
getmişdir və arvadı bunu bilməlidir. Lakin Ard özü bunu Marqaretə deməmişdi. 
Marqaret Arçibalda inanmırdı. Üstəlik, öz bacıları da onu satmışdılar.  

 
 

1520-ci ilin yazı 
 
Marqaret Şotlandiya regenti kimi, nəhayət, Edinburq qəsrində lordlar və 

Şuranın başçısı tərəfindən qəbul edildi. Ona bu qəsrə girməyə icazə verildi. O, 
oğlunun mənzilinə gəlib, onun dərslərini və əyləncələrini müşahidə edirdi.  

O, Katerinadan məktub aldı: «Kral ərim Fransa kralı Fransiskdən məktub 
almışdır və təəccüblü qaydada hali olmuşdur ki, sən hersoq Olbaniyə müraciət 
edib, onun Şotlandiyaya qayıtmasına israr etmisən. Həm də Müqəddəs Ataya 
(Papaya) deyilmişdir ki, kral IV Ceyms Floddendə öldürülmədiyinə görə sən 
nikahdan azad olmayacaqsan. Sən də bilirsən ki, bu, həqiqət deyildir. Belə deyirlər 
ki, hersoq Olbani Şotlandiyaya dönəndə, onun arvadı ölsə, ona ərə gedəcəksən. Bu 
isə dəhşətli skandaldır. Mən sənin əziz oğlunu sevirəm. Marqaret onun haqqında 
fikirləş. Bəs sənin qızın? Boşanmaq onun adını bastard (haramzada) edəcəkdir. 
Mənim royal bacım ola-ola, sən necə özünü fahişə edə bilərsən?» 

Marqaret oğlunu Anqusla Hamilton arasında döyüş gedən vaxtdan 
görməmişdi. O, ərini də qəsrə yürüş edəndən sonra görməmişdi. Onun artıq qızı 
yox idi, atasının yanında idi, oğlu da yox idi, əslində, həbs edilmişdi. Heç bir 
müttəfiqi də yox idi. Onun əri də yox idi və Katerina ona demişdi ki, o, yalnız 
imkan olan şəraitlərdə öz bacılarına malik olacaqdır.  

O bilirdi ki, Katerinaya uduzmuşdur. Bu, o qadın idi ki, 15 yaşında vətənini 
tərk etmiş və illərlə tənhalıqda və yoxsulluqda qalmağa dözmüşdü ki, krala ərə 
getsin və İngiltərə kraliçasına çevrilsin. Marqareti isə məcbur edirdilər ki, oğlunu 
tərk etsin. Əri artıq ona düşmən olmuşdu, onunla barışa bilməzdi. Onların arasında 
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hər şey bitmişdi. Hersoq ona dedi ki, sən mənə bel bağlamalısan. Marqaret vəd 
verdi: «Mən heç vaxt onun yanına geri dönməyəcəyəm». Hersoq dedi: «Sən 
məndən asılı ola bilərsən».  

 
 

1522-ci ilin yazı 
 
Marqaretgil bir güllə atmadan belə Edinburq qəsrini aldılar. Arçibald sadəcə 

təslim oldu, qəsri və arvadının uşaqlarını tərk etdi. Hersoq isə onu mühafizə altında 
Fransaya göndərdi. Onun əmisi Qeyvin Duqlas İngiltərəyə Harrinin yanına 
qaçmışdı.  

Marqaretin oğlu Ceyms qəsrin içərisində saxlanırdı. Ceymsin boyu bu bir 
ayda xeyli böyümüşdü, anası onu görəndən bəri, az da olsa, bədəni 
möhkəmlənmişdi. Bu vaxt onun 10 yaşı var idi.  

Arçibaldın əmisi Qeyvin Duqlas Londonda sarayda hörmətli qonaq kimi 
saxlanırdı və hamıya demişdi ki, Marqaret hersoq Olbaninin məşuqəsidir. O hətta 
and içirdi ki, hersoq, Marqareti şirnikləndirmək üçün qayıtmışdır, onun oğlunu 
öldürəcək və özü taxt-taca çıxacaqdır. O, belə ittiham irəli sürürdü ki, hersoq 
Marqaretin oğlunu yoxsul bir şəraitdə saxlayır, oğlana öz müəllimləri ilə 
görüşməyə də icazə vermir. Bu söhbətlər Vetsminister sarayında gedirdi. Hətta 
Meri ağlamışdı ki, bunlar düz ola bilməz.  

Katerina Marqaretə yazırdı: «Mən əminəm ki, sən tənhasan və kədər 
içərisindəsən. Əgər Arçibald Fransadan sənin yanına qayıtsa, sən onu geri qəbul 
etməlisən. Yalnız öz ərinlə birləşməyinlə bu dəhşətli əhvalatlara son 
qoyulacaqdır».  

 
 

1523-cü ilin yazı 
 
Marqaret oğlu Ceyms və qızı Marqaret ilə birlikdə yayı Stirlinq qəsrindəki 

gözəl sarayda keçirdi. Şotland lordları hersoq Olbanidən xahiş etdilər ki, qayıtsın. 
O, Şotlandiyada olmayanda Harri bacısına İngiltərə ilə Şotlandiya arasında davam 
edən sülh barədə yazmışdı.  

Hersoq Olbani xəbərdarlıq etmədən geri qayıtdı və İngiltərə ilə müharibə 
aparmağı qərara aldı. Ceyms bu vaxt 11 yaşında idi.  

Krallığı birləşdirmək və kralın taclanması üçün nə etmək lazım idi? 
Marqaret ümidsizliklə Harriyə məktub yazdı. Şotland lordlarını onun oğlunu kral 
qəbul etməyə inandırmaq heç də yaxşı yol deyildir.   

Marqaret yazırdı ki, o, Arçibaldla bir daha yaşaya bilməz. Əlində qan olan 
adamın yanına mən dönə bilmərəm. Katerina və Meri isə deyirlər ki, nikah andları 
əbədi qüvvədə  qalmalıdır.  

Marqaret qardaşına yazırdı ki: «Mən boşanma qərarını icra etməliyəm. 
Səndən xahiş edirəm ki, əminlik yarat ki, Arçibald heç vaxt Şotlandiyaya geri 
dönməsin, kral qardaşım onunla əlaqə saxlamamalıdır».  
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1524-cü ilin yayı 
 
Katerina və Harri təkcə bir qızları olduğundan, onun Ceymsə ərə getməsini 

doğma bibisinə təklif edirdilər. Onlar təsdiq edirdilər ki, Ceyms İngiltərə taxt-
tacının varisi adlanacaqdır. Harrinin qanuni doğulmuş qızı isə İngiltərə kraliçasına 
çevriləcəkdir. O, öz bibisi oğluna, Şotland kralına və İngiltərə varisinə ərə 
getsəydi, onun yeri daha çox qarantiyaya malik olardı.  

Marqaret soruşdu: «Printsessa Müqəddəs Roma imperatoruna nişanlanmışdı, 
lakin bu vaxt Meri ispaniyalı ilə olduğu kimi Fransa kralına nişanlandı və ona da 
ərə getdi». Bunu onun qardaşı da adi hal kimi qiymətləndirmişdi.  

Henri Styuart Marqaretin yanına, Edinburqdakı Holiruudhauz sarayına gəlib 
dedi ki, «Əlahəzrət, özünü qoru, sənin haqqında bəd xəbərlər almışam. Allah sənin 
varlığını qorusun». «Ərin Arçibald Duqlas, Anqus qrafı şəhərdədir». Marqaret 
dedi: «Mən eşitmişəm ki, Anqus qrafı Şotlandiyaya dönmüşdür». Henri dedi: 
«Əlahəzrət, o, sizə narahatlıq törədəcəkdir».  

Meri isə bacısına yazırdı: «Ledi Keytrey (o, Meri Boleyn olanda, – bu qız 
VIII Henrinin gələcək arvadı Anna Boleynin bacısı idi,- çox yaxşı qız idi) öz 
yatağına götürüldü və kiçik qız doğmuşdur. Əlbəttə, hamı bilir ki, qızın atası 
Harridir və Boleyn ailəsinə xeyli torpaq və titullar hədiyyə verilmişdir. Onun uşağı 
doğulanda və böyüyəndə Harri sevinirdi. Katerina isə buna heç bir izahat vermirdi. 
Ümumiyyətlə, heç nə. Mən düşünürəm ki, Harri çətinlik hiss edir».  

Arçibald gizli orduya malik idi, o, özünü biabır edəcəkdi. Arçibaldın 
yüzlərlə adamı vardır və onlara o, ümumiyyətlə, nəzarət etmir. Marqaret and içdi 
ki, «Mən onları məhv edəcəyəm». Arçibald Anqusun başçılığı altında olan Duqlas 
klanı şəhərdən geri çəkildi və qapılar onların üzünə bağlandı. Marqaretə xətər 
toxunmamışdı. 

Henri Styuart onu atın belindən yerə saldı, onun əlləri qadının bədənini 
sevgili bir adam kimi qucaqlamışdı. Əgər bu, təbii görünsəydi, onu saxlayardı və 
qadın da öz başını onun çiyinləri üzərinə qoyardı. Henri dedi: «Mənim 
məhəbbətim, Allaha şükür, sən salamatsan».  

O, Marqareti sevirdi, qadın lap elə birinci gündən bunu bilmişdi. Onu 
Ceymsin dostları arasında qeyd etmişdi, o, başqalarından bir baş yuxarı idi. 
Marqaret bilirdi ki, onun xoşuna gəlir, həm də o, qadını güldürürdü. Onun qayğı 
göstərməsindən Marqaret şad idi, onunla olanda özünü təhlükəsiz hesab edirdi. 
Lakin Marqaret məhəbbət haqqında fikirləşmirdi. Arçibald ona xəyanətini təkrar 
etdikdə, Marqaret düşündü ki, sevə bilməyini artıq unutmuşdur.  

Nəhayət, onun qucağından geri çəkildi. Onlar ehtiyatlı olmalı idilər. Qadın 
öz əleyhinə söz deyilməsinə razı ola bilməzdi, axı o, gənc kralın regenti idi. Henri 
dedi: «Bağışla məni». «Bağışlamaq?» Marqaret ehtiyatlı pıçıltı ilə dedi və ölüm 
yaxın olan vaxt gələn həyat haqqındakı qəfləti bir ehtiras barədə düşündü, ərinə 
necə nifrət edirdisə, Henriyə eyni dərəcədə ehtiraslı məhəbbət bəsləyirdi. «Eh, 
Allah bağışlasın. Gecə yanıma gəl».  



202 
 

 
 

1525-ci ilin yazı 
 
Heç kəs bilmirdi ki, Marqaret Henri Styuartla Edinburqun Holiruudhauz 

sarayında eşq macərası yaşayır. Henri ilə Marqaret sakit idi. Qadının çox sayda 
düşmənləri var idi, heç bir müttəfiqi isə yox idi.  

Meri bacısına yazırdı: «Anna Boleyn öz bacısı Meri Keyreyə, həqiqətən, 
rəqib oldu. Bunlar Boleynin qızlarıdır. O, Fransada, sarayda kiçik ledi qız olmuşdu 
və çox məlahətlidir, həm də hazırcavab olmaqla yanaşı, ağıllıdır. O, öz bacısı ilə 
birlikdə bütün sarayı alt-üst etmişdir. Harri onların ikisi arasında başını itirmişdir. 
O, bizim bacımız Katerinaya soyuq münasibət bəsləyir, arvadına gəldikdə, bunlar 
onun xoşuna gəlmir. Boleynin qızları bu Milad bayramında sarayın kraliçaları 
idilər, onlar əyləncə və oyunlar təşkil edirdilər, Anna Boleyn də onların hamısında 
qalib gəlirdi. O, çox sevilən bacını öz yanında silaha döndərdi, mənim də bir adam 
kimi səthi intellektə malik olan tək görünməyimə nail oldu. İndi fikirləş ki, yazıq 
Katerina onunla necə müqayisə olunsun. O, çox riskli qızdır. Onun necə olacağını 
Allah bilir, lakin o, heç də gözəl kiçik fahişə deyildir; o, çox şey üçün acdır».  

Marqaret isə Arçibaldın yenidən yaxında olmasından qorxu hiss edirdi, 
dəhşətə gəlirdi. Henri dedi ki, «Əgər o, sənin yanına gəlsə, biabır olacaqdır. Sən 
onun üzünə tüpürməlisən».  

Marqaret dedi: «Yox, heç vaxt. O, məni nə öpə bilməz, nə də mənim əlimi 
sıxa bilməz».  

Marqaret Henridən xahiş etdi ki, ona və oğluna görə Arçibalda toxunmasın. 
Nəhayət, Henri yumşalıb dedi: «Ceymsin naminə».  

Həmin axşamı Marqaret Katerinadan məktub aldı: «Harri sənin ərinə təkid 
etdi ki, sənə qarşı alicənablıqla davransın və səbirli olsun. O, buna söz verdi. Həm 
də mənə vəd verdi ki, sən Arçibaldın yanına qayıtmağa və ər-arvad kimi yaşamağa 
borclu deyilsən. Mən onu müşahidə etdim və o, məni inandırdı ki, o, sənin həqiqi 
və sevən ərindir. Sənin isə onun yanına qayıtmamağına heç bir səbəb yoxdur».  

Marqaret ömründə heç vaxt belə məktub oxumamışdı. O, ictimaiyyət 
qarşısında özünü elə göstərirdi ki, Arçibaldla barışmışdır. Katerinadan alınan 
məktubda isə deyilirdi: «Ərim və mən razılaşdıq ki, əgər sən boşanmağı qərara 
almısansa, sən öz oğlunu və ya kraliçalığını qorumağa yararlı olmayacaqsan. Sən 
öz sevgilini saxlamaq üçün sürgünə yollanmalısan, – biz eşitmişik ki, sənin 
məşuqun Henri Styuartdır. Marqaret, əgər sən öz nikah andlarını inkar etsən, sən 
əbədi lənətə tuş gələcəksən, mənə və ərinə heç də bağlı olmayacaqsan. Heç nə 
həqiqi nikaha son qoya bilmir. Sən görməlisən ki, mən Allahın iradəsini və ərimin 
istəyini necə qəbul etmişəm. Lakin bu, mənim nikahımın sonu deyildir. Heç nə 
bunu edə bilməz. Heç bunu nə vaxtsa da edə bilməz».  

Marqaret Ceymslə danışmalı idi, o artıq 13 yaşına girən oğlan idi, həm də 
kral idi. O bilməli idi ki, anası onu, qüvvəsi məğlub edilən Fransa ilə ittifaqa 
girməyə sövq etməkdə necə dəhşətli səhv etmişdir». (Axı 1525-ci ildə İtaliyadakı 
Pavia şəhərində gedən döyüşdə fransızlar ispanlara məğlub olmuş, Fransa kralı I 
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Fransisk əsir düşmüşdü. O, əsirlikdən Fransa sarayına, anasına yazırdı: “Namusdan 
başqa hər şey əldən getmişdir”. Əsirlikdən o, yalnız iki oğlunu –  8 yaşlı dofin 
Fransiski və 6 yaşlı Henrini İspaniyaya girov verməklə, bir il sonra azad olub, 
Fransadakı taxt-tacınaa qayıtmışdı).  

Ceymslə anasının görüşü çox mehriban idi. Ceyms anası qarşısında diz 
çökdü, anası isə onu öpdü. Marqaret oğluna dedi: «Mən Arçibaldla, Anqus qrafı ilə 
nikahımın ləğv edilməsini əldə etməyə çalışıram». Oğlu dedi: «Mən düşünürdüm 
ki, siz barışmısınız». «Yox, qətiyyən. Mən ürəyimdə onunla barışa bilmərəm. 
Qardaşım da mənə çox acıqlıdır və mən onun dostluğunu itirmişəm».  

Ceymsin gənc sifəti çox ciddi idi. «Əgər şura lordları sənə qarşı çevrilsə, biz 
tək qalacağıq, Ledi Ana. Əgər sən qraf Anqusun arvadı deyilsənsə, fransızların 
seçdiyi regent deyilsənsə, İngiltərə kralının sevimli bacısı deyilsənsə, sənin heç bir 
təsirin olmayacaqdır». «Həm də qraf Anqusla yaşaya-yaşaya, onun arxasında 
boşanmağa cəhd edirsənsə, o, təhqir olunacaqdır».  

«Mən bilirəm. Mən azad olmaq istəyirəm. Mən Arçibalddan azad olmaq 
istəyirəm».  

«Sənin məşuqun var?» 
Marqaret oğlunun əsaslı hirsi qarşısında başını aşağı dikdi. «Mən azad 

olmaq istəyirəm». Oğlu dedi: «Mən isə azad deyiləm. Məni o saxlayır və Şura 
lordları saxlayır. Əgər sən hakimiyyətini itirsən, mənim işim həmişəkindən daha 
pis olacaqdır. Sən biabır olacaqsan və onlar məni öz dustaqları kimi saxlayacaqlar. 
Onlar məni onun ögey oğlu kimi hesab edəcəklər». Sonra əlavə etdi: «Sən çox 
səhv etmisən. Sən bizi məhv etmisən».  

 
 

1525-ci ilin yayı 
 
Marqaret lordlar şurasına olan bütün təsirini itirmişdi. O, Stirlinq qəsrində 

dul qadın kimi təkcə yaşayırdı. 
Bu vaxt Meri bacısına yazdı ki, «Qardaşımız özünün bastard oğlunu Henri 

Fitteroy kimi kübar etdi. Kiçik oğlan hersoq edildi – Riçmond hersoqu və 
Somerset hersoqu və beləliklə, krallıqda ən böyük hersoq oldu. O, mənim ərim 
Çarlzdan böyük torpaqlara və gəlirə malikdir. Çarlz deyir ki, Harri öz varisi kimi 
onu Fitteroy (ingiliscə «krallığa yararlı, layiq» deməkdir, həm də “kralın oğlu” 
mənasını verir- müəllif) adlandırmışdır ki, o, İngiltərə taxt-tacı irsinə sahib olsun. 
Harri sənin oğlunu heç də varis kimi adlandırmır. Adamlar hətta indi soruşurlar ki, 
Ceymsin atası həqiqətənmi mərhum kraldır? Əgər sən indi əxlaqsızlıq edirsənsə, 
əvvəllər də bunu edə bilərdin. Bunu eşitmək çox acıdır, – mən onu təkrar etməyə 
peşimanam. Mən istəyirəm ki,sən qraf Anqusla barışasan. Hamı onun haqqında 
yüksək fikir söyləyir. Sən Papaya müraciətini geri götürə bilərsənmi?  

Əlbəttə, kraliça Henri Fitteroyun-bastardın şərəfləndirilməsinə görə çox əzab 
çəkir və indi Meri Keyrey də öz uşağı ilə yenə bir yerdədir və hər kəs bilir ki, bu 
da, kralın körpəsidir. Onun bacısı Anna Boleyn həmçinin saraydadır və kral hər 
gün onların biri və ya başqası ilə olur, onlar daim onun diqqət mərkəzindədirlər və 



204 
 

Katerina bunu olduqca çox həssaslıqla hiss edir. O, öz rəqiblərinin arasında yaşayır 
və indi o, bastard oğlanın sarayda saxlandığını görür, elə bil ki, bu diqqət onun 
qızı, həqiqi printsessaya verilmişdir. Printsessa Mariya Ladlou qəsrinə getməlidir. 
Çünki o, Uels printsessası elan edilməmişdir. Mən görə bilmirəm ki, nəyə görə bu 
edilməyib, lakin Çarlz deyir ki, ingilislər heç vaxt qadının taxt-tacda olmasını 
istəməyəcəklər. Beləliklə, heç kəs bilmir ki, nə baş verəcəkdir, ən azı, kraliça da 
bilmir.  

Bu artıq xoşbəxt saray deyildir. Boleynlərin iki qızı özlərinin həzz almaq 
arzularında və Harrini əyləndirməkdə tam sərbəstdirlər. Gözə çarpan qızğınlıq 
göstərirlər. Onlar idmanla, rəqslə, musiqi çalmaq və bəstələməklə məşğul olurlar, 
ov edirlər, qayıqda gəzirlər və kralla mazaqlaşırlar. Lakin kraliça çox yorğun 
görünür. Mən özüm də həmçinin bundan yorulmuşam. Mən bunların hamısından 
yorulmuşam». 

 
 

1526-cı ilin yazı 
 
Harri Arçibalda göstəriş verdi ki, Marqaretin rentalarını və gəlirini versin, 

onları özünə saxlamasın. Harri ona deyirmiş ki, Marqaretə icazə verilməlidir ki, o, 
öz oğlu ilə görüşsün. Qardaşı Marqareti bağışlamışdı, istəyirdi ki, bacısı xoşbəxt 
olsun.  

Meri Edinburqdakı Holiruudhauzda yaşayan bacısına yazırdı: «Sən, yəqin 
ki, eşitmisən, Boleynin qızı Meri Keyrey də oğlan uşağı doğmuşdur. Bizim 
qardaşımız krala bu, çox xoşdur, hər bir kişiyə xoş olar ki, sağlam bastard övladı 
olsun. Onlar onu Henri adlandırmışlar. Lakin uşaq Merinin ərinin soyadı olan 
Keyreyi daşıyacaqdır. Bu, kraliçanın alçaldılmasını Fitteroy adlı digər bastarda 
görə bir qədər azaldır. Hər kəs bilir ki, onların atası kraldır. Bu da kraliçanın səhvi 
olmalıdır, çünki əri ilə onun bircə uşağı vardır və o da zəif bir qızdır.  

Boleynin qızı Merinin qardaşımızın diqqətini itirmək üzrə olduğu görünür. 
Kral indi açıqca onun bacısı Anna Boleynə meyil edir. Bu qız saray ətrafında 
kraliçalıq edir, elə bil ki, sarayda doğulmuşdur. Harri onu nahara və rəqsə aparır, 
elə bil ki, o, kraliçadır.  

Mən indiyədək düşünə bilmirəm ki, bu qız onun məşuqəsidir. Qız daim onun 
qolundan tutur, dodaqları da ona dəyir,  şirnikləndirmək üçün onun əllərini öz 
nazik belinə qoyur, lakin ona icazə vermir ki, bədəninə toxunsun. Elə görünür ki, 
qız onu dəlicəsinə sevir, lakin görünür, günaha yol verməyəcəkdir. Qız ona valeh 
olmasa, çətin ki, o, özünə gələ bilsin. O, yeni şeirlər yazır, lap oğlan uşağı kimi tam 
sevincə qurşanmış, məhəbbətin yüksək zirvəsinə nail olmağa çalışır. Katerina isə 
oruc tutur və öz ruhu üçün dua edir». 

Marqaret dul kraliça idi. Lakin birinci növbədə və ən vacib olanı Arçibaldın 
arvadı idi. O, şübhə etmirdi ki, nikahlarını Arçibald həmişəlik davam etdirmək 
istəyir. Ceyms heç vaxt imkan verməyəcəkdir ki, o, hakimiyyəti ələ keçirsin. 
Marqaret oğluna dedi ki, mən sənin azad olacağını istəyirəm. O, bədbəxt kimi 
görünürdü və anası dedi: «Fransalı Fransisk azad olmuşdur və heç kəs düşünmürdü 
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ki, o, nə vaxtsa azad ola bilər». I Fransisk öz oğullarını, dofin Fransiski və atası 
öldükdən sonra II Henri adı altında kral olacaq Henrini girov kimi verməklə 
İspaniyadakı bir il çəkən əsirlikdən 1526-cı ildə azad ola bilmişdi.  

 Sonra Ceyms pıçıltı ilə anasına dedi: «Sən ordu qaldırmaq istəyirsənmi?» 
«Hə». «Sən öz şərəfinə and içmisənmi?» Onlar bir anlığa bir-birini bərk 
qucaqladılar. «Mənə görə geri qayıt, Ledi Ana, geri qayıt» – sözlərilə oğlu anası ilə 
olan söhbətini bitirdi.  

 
 

1526-cı ilin payızı 
 
Stirlinq qəsrində yaşayan Marqaret Katerinaya məktub göndərdi: «Sənin 

israrına görə, mən açıq şəkildə qraf Anqusla, o, Şotlandiyaya dönəndən bəri arvadı 
kimi yaşayıram, baxmayaraq ki, o, indi Edinburqdadır və mən Stirlinqdəyəm, biz 
uzaqlaşmamışıq və Vatikandan mənim boşanmağım barədəki məsələnin irəliləməsi 
barədə heç nə eşitməmişəm. Hər şeyə görə, mən bilirəm ki,bu məsələ rədd 
ediləcəkdir və mən Arçibaldın arvadı kimi yaşayacaq və öləcəyəm. Lakin Arçibald 
səninlə və mənimlə olan razılaşmanı pozmuşdur. O, mənim oğlumu, həm də 
mərhum kralın bacısı oğlunu həbsdə saxlayır. Ceymsə, Duqlasın adamlarından 
olan silahlı mühafizəçilərsiz kənara çıxmağa icazə verilmir, o, yalnız şəhər 
ətrafında ov edə bilir. Gənc kralla öz adamları ilə görüşməyə də icazə verilmir. 
Sənə yalvarıram, bunları kral qardaşıma söylə və ondan xahiş etki, Ceymsə azadlıq 
vermək barədə qraf Anqusa göstəriş versin. Sən məndən nə xahiş etmişdinsə, 
hamısına əməl etdim. Ceyms cəzalandırılmamalıdır».  

Meri yenə bacısına yazırdı: «Hamı deyir ki, Keyrey bastardının doğulması 
sübut edir ki, kral məhsuldardır və o, yenidən evlənsə oğula və legitim varisə malik 
ola bilər. Harrinin taxt-taca malik olması birbaşa Allahın müdaxiləsidir. Bu qadın 
onu tərk edə bilməz. Yepiskop Fişer deyir ki, nikahı qanunsuz elan etmək üçün heç 
bir əsas yoxdur».  

Londondakı bacısı inanırdı ki, kral nikahına son qoya bilər və ondan azad 
olanlar yenidən evlənə bilərlər. Bacısı güman edirdi ki, nəzərdə tutulan bu namizəd 
isə Anna Boleyndir. 

Arçibald isə Marqareti Edinburqa, oğlunu görməyə dəvət etdi. O da 
Londondan eşitmişdi ki, indi boşanmaya icazə verilə bilər və o, Marqaretə düzgün 
və hörmətlə yanaşmalıdır. Marqaret Arçibalda qarşı döyüşü uduzmuşdu və o, oğlu 
Ceymsi və qızını yenidən görmək imkanına görə xoşbəxt idi.  

Holiruudhauz sarayında Arçibald arvadına dedi: «Sən həmişə eyni olaraq 
qalırsan. Daim gözəl». Marqaret dedi: «Mən çalışdım ki, səndən uzaqlaşım». «Mən 
bilirəm, mən isə çalışdım ki, sənin yanına gəlim. Onlar mənim üstümə əl 
qoymuşdular».  

Onlar bir-birinə baxdılar. Marqaret dedi: «Mən səni itirmişdim. Allah məni 
bağışladı və ümid edirəm ki,sən də məni bağışlayacaqsan. Mən nə pula, nə də 
İngiltərənin köməyinə malik idim. Mənim heç bir planım yox idi». O, ərinin əlini 
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tutub, onun yanaqlarından öpdü və dedi: «Gəl Marqaretdən (onların qızından-
müəllif) ötəri adam göndərək və hamımız xoşbəxt olaq».  

 
 

1527-ci ilin yayı 
 
Marqaretin şadlığına rəğmən onların dördü də Linlisqou sarayında bir yerdə 

yaşayırdı və xoşbəxt idi.  
Arçibald Şuranı idarə edirdi. Onlar İngiltərədən və Avropadan xəbərlər 

alırdılar. Artıq Marqaret Arçibalddan nə vaxtsa boşanmayacaqdı.  
Meri yenə məktub göndərmişdi. «Boleynin qızı Anna saraydan atasının 

evinə çəkilmək qərarına gəlmişdir və Harri ona öz əli ilə tez-tez məktub yazırdı, 
yalvarırdı ki, geri qayıtsın. Katerina heç nə demirdi, elə hərəkət edirdi ki, guya heç 
bir səhv şey olmamışdır. Həmişə olduğu kimi o, yenə də Harrini sevir. Annanın 
bacısı Meri və anası Elizabet Boleyn (indi o, Ledi Roçforddur) kraliçanın 
otaqlarına qulluq edirlər.  

Bəs nəyə görə Boleynin qızı Heverdə gizlənir? Mən eşitmişəm ki, o, yalnız 
öz otaqları və köməkçiləri verilsə, geri dönəcəkdir. Elə bil ki, o, printsessa kimi 
doğulmuşdur. O, mənimkindən də böyük otaqlar istəyir. Sən maraqlanmalısan ki, 
onun otaqlarının xərcini kim verir.  

Mən sənə deyə bilərəm ki, biz necə bədbəxtik, Harridən və Anna Boleyndən 
savayı. Bu qız taxıldan olan yem axuruna bağlanmış inəkdir. Biz eşitdik ki, sən 
ərinin yanına qayıtmısan və harmoniyada yaşayırsan. Buna görə mən çox şadam. 
Kraliça deyir ki, sən ona ümid vermisən, nəhayət, ərinlə barışmısan. Bu, möcüzəyə 
bənzəyir.» 

Anna Boleyn çoxlarının düşündüyü kimi heç də sadəlövh bir qız deyildir. O, 
saray həyat tərzindən, buradakı intriqalardan baş çıxarırdı, kiminsə ayaqının altını 
qazmaq və bundan fayda götürmək təcrübəsinə yiyələnmişdi. Axı Anna Fransa 
sarayında tərbiyə almışdı. O, burada yeddi il ərzində Fransa kraliçasının ledisi 
olmuşdu. Digər tərəfdən o, intellektdən də xali deyildi, saray əyləncələrini 
mükəmməl qaydada mənimsəmişdi, olduqca hazırcavab idi, hətta kralin yanında da 
sərbəst hərəkət etməyi ilə başqalarından fərqlənirdi. Hətta kralın məşuqəsi olan 
bacısından da öz məlahəti, lətafəti ilə tam fərqli idi.  Buu gənc qızın Fransa 
sarayında yaşaması heç də əbəs getməmişdi.  

Meridən Stirlinq qəsrində yaşayan Marqaretə gələn məktubda deyilirdi:  
«… Anna krala təslim olmayacaqdır. Onlar qızın ləyaqəti barədə böyük 

söhbət aparırlar ki, o, necə də bir tufan qaldırandır. Mən heç vaxt buna bənzər 
şirnikləndirmə görməmişəm. Bizim hamımız onun bəkarətini götür-qoy edirik. O, 
ətəyi aşağıdan kəsilmiş paltarını geyinəndə, onun kapyuşonları geri itələnir. O, 
fransız aksenti il danışır və yeretik kitabları oxuyur. O, həqiqətən də, modern gənc 
qadındır. O, fahişələr kimi rəqs edəndə, biz əsl ciddi adamlara çevrilirik. Kraliça 
xəstədir. Mən real olaraq bilirəm ki, bu qız nahar süfrəsi arxasında özünü necə 
aparacaqdır. Gənc qadınlar dadlı xörəkləri yeməklə yanaşı, öz qaşıqlarını da 
yalayırlar.  
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Mən saray mühitini çətin götürürəm. Əgər Çarlz təkid etməsə, mən, 
ümumiyyətlə, ora getmərəm. Katerina səndən xahiş edir ki, nikah vəziyyətinin 
altını qazmaq üçün heç nə etməyəsən. O eşitmişdir ki, sən oğlunun sarayını tərk 
etmisən ki, öz yeni məşuqunla yaşayasan. Mən ona dedim ki, bu, yalan məlumat 
olmalıdır. Mən bilirəm ki, sən belə şey etməzsən. Həm özünə görə, həm də bizə 
görə. Sən etməyəcəksən, məgər edəcəksənmi? Səni and verirəm ki, bunu etmə». 

Kral VIII Henri artıq 1527- ci ildə Katerina Araqonlunu boşamaq haqqında 
məsələ qaldırmışdı, lakin bu məsələnin çox uzanacağını ağlına da gətirmirdi. 
Boşanmaq üçün Bibliyadakı “Levitlər” kitabındakı olan belə bir prinsipi əsas 
tuturdu ki, qardaş öz qardaşının dul arvadına evlənə bilməz. Buna görə də Katerina 
ilə olan nikahının Allah tərəfindən əvvəlcədən lənətləndiyi ideyasını irəli sürürdü. 
O, dini qaydanı əsas götürərək deyirdi ki, qardaşımın arvadı mənim bacımdır və 
Katerinaya da dedi ki, sən mənim arvadım ola bilməzsən. 

Marqaret Stirlinq qəsrində Henriyə dedi ki, Müqəddəs Ata (papanı nəzərdə 
tutur) mənim boşanmağıma icazə vermişdir. Nəhayət, mən Arçibalddan azadam. 
Arçibalda dedilər ki, o, axırda uduzdu. Marqaret (qızı) bastard adlanmayacaqdır və 
ana Marqaret tələb edəcəkdir ki, qızı onunla yaşasın.  

 
 

1528-ci ilin yazı 
 
Marqaretə Stirlinq qəsrində bir kağız göstərdilər. O soruşdu: «Bu nədir?» 

«Həbs barədə sənəddir». “Kimin həbsi barədə? Onlar kimi istəyirlər.” «Onlar 
kralın razılığı olmadan xain Henri Styuart regent kraliçaya evləndiyinə görə onu 
istəyirlər».  

Henri dedi: «Mən gedəcəyəm. Əsir götürülməkdənsə, könüllü getməliyəm». 
Marqaret onu geri dartmaq istədi: «Mən sənin arxanca gedəcəyəm və mən 
Arçibaldla görüşəcəyəm. Əgər mən onun qarşısında olsam, o, məndən imtina 
etməyəcəkdir, sənə görə onu inandıracağam». 

Henri dedi: «Bu, Arçibald deyildir. Bu həqiqi sənəd sənin oğlun Ceymsin 
özündən gəlir. O da İngiltərə kralının məsləhəti ilə hərəkət edir. Qardaşın istəyir ki, 
bizi xəyanətə görə mühakimə etsinlər, oğlun isə mənim ölməyimi istəyir».  

 
 

1528-ci ilin yayı 
 
Marqaret Arçibalda, Ceymsə məktublar yazdı. O həmçinin Meriyə, 

Katerinaya, Harriyə, kardinal Uolsiyə yazdı. O deyirdi ki, cəsarətim çatsa, VIII 
Henri sarayının ən qüdrətli məsləhətçisi olan Anna Boleynə də yazacağam. 
Marqaret oğlu Ceymsdən cavab aldı. O, anasının Henri Styuarta mərhəmət 
göstərilməsi xahişi barədə heç nə yazmamışdı.  

Marqaret digər müraciətlər seriyasını da yazmağa başladı. Oğlu ilə 
görüşdükdə Ceyms anasını qucaqladı, onu öpdü və dedi: «Mən uzağa gedəcəyəm». 
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Sonra bildirdi ki, Edinburq qəsrinə məktub yazmışam ki, Henri Styuartı azad 
etsinlər.  

Anası dedi: «Əlbəttə, mən düşünürəm ki, sən mənim ərə getməyimə zidd 
olacaqsan». Oğlu cavab verdi: “Mən nikahın deyil, skandalın əleyhinə idim. 
Arçibald sənin ərini mənim adımdan həbs etməyə göstəriş vermişdi. Sənin 
qardaşının xoşuna gəlmək istəyirdi, yəqin ki, o düşünürdü ki, sən və mən bir-
birimizə düşmənik. Əlbəttə, Henri Styuart mənim seçimim deyildir, lakin əgər o, 
səninkidirsə, azad ola bilər və mən onu lord edəcəyəm. Bu, mənim hökmranlıq 
edən kral kimi ilk hərəkətim olacaqdır.”  

İngiltərə kralı həmişə qraf Anqusa rəğbət bəsləmişdi. Qardaşınin Marqaretə 
dəstək vermədiyinə görə, qadın biabır olmuşdu. İngiltərə kralının bacısı oğlu 
Ceyms indi Şotlandiyada real olaraq taxt-taca çıxmışdı və bacısı isə digər bir lorda 
ərə getmişdi.  

 
 

1528-ci ilin payızı 
 
Arçibald Marqareti Edinbrq qəsrində qoyub qaçmışdı, onun torpaqlarını ələ 

keçirmişdi. Uşaqlarının hər ikisini oğurlamışdı və öz ambitsiyası naminə öz xalqı 
ilə də müharibə etmişdi. O, həm də yara almış ər və sürgün edilmiş qəhrəman kimi 
qiymətləndirilirdi.  

Sabahısı günü Marqaret bacısı Meridən məktub aldı:  
«Papa leqatı kardinal Kampeccio İngiltərəyə gəldi və kardinal Uolsi ilə və 

bizim qardaşımız kralla görüşdü. Harri öz nikahının yararlı olmasına heç bir 
şübhənin olmadığına inandırıldı və heç kəs inkar edə bilməz ki, kral çox narahat 
idi. Mademuazel Boleyn öz xəstəliyindən sağaldı və indi o, Heverdə gizlənir ki, 
heç kəs burada eqoist bir arzu məsələsinin olduğunu güman edə bilməsin. Mən 
ümid edirəm ki, kardinal Kampeccio öz əminliyinə son qoyacaqdır. Katerina ona 
Papa Yulinin məktubunu göstərdi ki, o, və Harri, əgər Artur onunla intim yaxınlığı 
etməyibdirsə, evlənə bilərdilər. Burada qanunun əsasına heç bir xətər 
toxunmamışdı.  

«Eh, Meqqi, Kardinal Katerinadan rahibəliyə istirahətə yollanacağını və 
Harrini tərk edəcəyini nəzərdə tuturmu?» sualını soruşanda, mən orada idim. O, 
çox sakit idi. O dedi ki, Allah onu matrimoni vəziyyətində olmağa çağırmışdı və o, 
həmişə yaxşı arvad olmuşdur. O dedi ki, heç vaxt Harrini pis vəziyyətə 
salmamışdır. O, istirahətə getməyəcəkdir və Kampeccio da onu heç vaxt inandıra 
bilməz.  

Sənin ərin Anqus isə saraydadır, o, qəşəng kişidir və yaxşıdır. O, sənin onu 
satdığından söhbət salır. O inanır ki, sənin Henri Styuartla nikahın qanunsuzdur. 
Sənin oğluna pis məsləhətlər verilir və sən günahkar vəziyyətindəsən. Marqaret, 
mən dua edirəm ki, sən bu bədbəxtliyi həll edəsən və Arçibaldı evə dəvət edəsən. 
Arvadın necə olmasını Katerina bizə göstərir. O, məndən xahiş etdi sənə yalvarım 
ki, qrafı saraya, öz yerinə bərpa edəsən. Bu barədə, Katerina barədə və oğlun 
barədə düşün. Həmçinin özün barədə düşün, əgər sən həqiqi ərinlə barışmasan, heç 
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vaxt onu görməyəcəksən. Mən sənə və Katerinaya görə çox bədbəxtəm. Mən bizim 
ailənin dağılmasına, parçalanmasına dözə bilmərəm. Sənin dünya qarşısında özünü 
səfeh göstərməyinə mən dözə bilmərəm».  

 
 

1528-ci ilin qışı 
 
Marqaret düşünürdü ki,Katerina əgər Harrinin qardaşının arvadı olmaqla, 

heç vaxt onun arvadı olmasaydı, görən necə olardı?  
Harri yazırdı:  
«Əgər bizim nikahımız Allahın qanununa ziddirsə, onda mən təkcə belə 

yaxşı ledi ilə və sevimli kompaniyamla ayrılmaqdan kədər hiss etməyəcəyəm, 
lakin daha çox yalvarış və mənim bədbəxt şansım ondan ibarətdir ki, mən uzun 
müddət əxlaqsızlıqla məşğul olmuşam, bundan da Allahın çox acığı gəlir və bu 
səltənətə vərəsə vermək üçün öz bədənimdən doğulan həqiqi varisə malik deyiləm. 
Bu məni ağrıdır və ağlımı qarışdırır, bu, mənim vicdanını narahat edən zərbədir və 
bu ağrılar üçün mən dərman axtarıram. Ona görə də, ən əziz bacım, mən səndən 
tələb edirəm ki, bizim inamımızı və sənə etiraf etməyimizi bizim təbəələrə və 
dostlarımıza elan et».  

Marqaret əri Henri Styuarta dedi ki, «Allah ona yar olsun və onun Anna 
Boleynə istəyi, həqiqətən də, kişiyə narahatlıq verən şeydir, – uzun müddət belə 
nikahda olasan və sənə məlum ola ki, sənin nikahın yararsızdır, onun hüquqi 
qüvvəsi yoxdur».  

Henri dedi: «Bu, dəhşətdir. Lakin onun israr etdiyindən görünür ki, onun 
sarayının ən yaxşı otaqlarında heç bir gözəl gənc qadın yoxdur».  

Meri yazırdı:  
«Katerinaya otaqlarında yaxşı qulluq edilmir, Boleyn və Norfolk lediləri 

hətta indi onun otağına gəlmirlər. Bizim qardaşımız kral da onunla birlikdə nahar 
etmir, o, heç vaxt gecəni də onun yatağında keçirmir».  

 
 

1529-cu ilin yazı 
 
Əlbəttə, Marqaretin oğlu Ceyms öz dayısı qızı printsessa Mariyaya (Meriyə) 

evlənməli olduğu barədəki istənilən ideyanın əliyinə çıxırdı. Əgər burada, 
ümumiyyətlə, hansısa bir şans olsaydı, qızın anası sadəcə dul printsessa olacaqdır, 
qız kral bastardı olacaqdı və bu qız bütünlüklə Şotlandiya kralının arvadı olmağa 
yaramazdı. Ceyms anasına deyirdi ki, «Qardaşın kral nə istəyirsə, onu da 
bütövlüklə edəcəkdir».  

Marqaret Meridən məktub gözləyirdi. Katerina kraliça olanda Marqaretin 
əleyhinə dəhşətli qaydada çalışırdı, indi vəziyyəti ağırlaşanda isə ona kömək 
göstərilməsini tələb edirdi.  

Meri məktubu salamsız başlayıb yazırdı:  
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«Anna Boleyn öz mövqeyini hər yolla möhkəmləndirir. O, kraliçanın özü 
kimi yüksək şəraitdə yaşayır. Şəhərdəki və bütün İngiltərədəki qadınlar bilir ki, 
Boleynlər fahişəsi (onlar qızı belə adlandırırdılar) bizim kraliçanın yerini tutmağa 
cəhd etməyi arzulayır. Əgər Harri saraydan sadəcə icazə istəmək qərarına gəlsə, 
mən heç şübhə etmirəmki, adamlar qadının taclanmasına razılıq verəcəklər. Bu da 
çox qorxuludur. O, bu qızdan və Uolsidən başqa heç kəslə məsləhətləşmir.  

Bizim Ledi nənəyə çox əziz olan yepiskop Con Fişer sarayda qalxıb and 
içmişdir ki, o, bütün kişilərin razılaşdığı sənədi imzalanmayacaqdır.”  

Yepiskop Müqəddəs Con Fişer (1469–1535-ci illər) VIII Henrinin din 
islahatının - Roma katolitsizmindən ayrılıb, ingilis kilsəsinin kralın başçılığı 
altında müstəqil varlığa çevrilməsinin əvvəlcədən əleyhinə idi. Kralın bütün 
bəhanələrinə etiraz edir, onun niyyətinin arxasında nə dayandığını yaxşı bilirdi.  

Fişer 1504-cü ildən Roçester yepiskopu olmuşdu, Lüter əleyhinə traktatlar 
yazmışdı. 1529-cu ildə kilsə islahatı əleyhinə çıxmış, 1534-cü ildə kral Henrinin 
Anna Boleynlə nikahının qanuniliyini tanımaqdan imtina etdiyinə görə, Henri onu 
Tauerə saldırmışdı. 1535-ci ildə Papa III Pavel ona kardinal rütbəsi vermişdi. 
Kralın kilsənin ali başçısı olmasını tanınmaqdan imtina etdiyinə görə 1535-ci ildə 
edam edilmişdir. Dörd yüz il sonra, 1935-ci ildə isə katolik kilsəsinin 
Müqəddəsləri siyahısına daxil edilmişdir.  

Fişer kilsə islahatının başlıca məqsədinin monastırların böyük var-dövlətinin 
kral tərəfindən qəsb edilməsi niyyəti olduğunu bildiyindən, ilk başlanğıcda 
monastırların müsadirəsinə qarşı qəti etirazını bildirmişdi.  

Kral yeganə bir monastırın ona verilməsini tələb edəndə, yepiskopların 
əksəriyyəti buna razılıq verdi. Bu vaxt Fişer onlara ibrətamiz bir misal çəkərək, 
tələbi rədd etməyin vacib olduğunu bildirdi. Fişer dedi ki, bir dəfə balta tiyəsi 
meşəyə gəlib xahiş etdi ki, ona bir sap versinlər. Özündə yüz minlərlə balta sapı 
olduğunu bilən meşə onun xahişinə əməl etdi. Balta tiyəsi sapa malik olduqdan 
sonra meşədəki ağacları kəsməyə başladı, meşə qırılmış ağac daşqınına çevrildi. 
İndi bir monastır istəyən kral bununla kifayətlənməyib, bütün monastırları 
müsadirə edəcəkdir.  

Həqiqətən də, belə oldu və VIII Henri dini islahat pərdəsi altında bütün 
monastırları ələ keçirdi. O vaxtlar isə monastırlar böyük var-dövlət sahibi idi, 
ölkənin torpaqlarının, demək olar ki, xeyli hissəsi onlara məxsus idi.  

Kral, Fişerin ona qarşı olan hərəkətlərinə biganə qalmadı, Anna Boleynlə 
nikahının əleyhinə olduğuna və kralın ingilis kilsəsinin ali başçısı olmasına kəskin 
etiraz etdiyinə görə Con Fişer 1535-ci ildə edam edildi. Ona görə də Fişer şəhid 
hesab olunur. Anna Boleyn də yepiskopa nifrət edirdi və onun kəsilmiş başının 
özünə gətirilməsini tələb etmişdi. Lakin bu qadının da kral əri kimi Fişerə olan 
ədalətsiz münasibəti heç də cavabsız qalmadı, bir il sonra öz ərinə xəyanət ittihamı 
ilə onun da boynu vuruldu.  

Fişerin sənədi imzalamadan imtina etdiyinə görə Meri yazırdı ki: “Kral VIII 
Henri demişdi ki, onun öz möhürü və imzası vardır və bu, nə Fişerin möhürü, nə də 
qolu deyildir. Bu, çox qorxulu idi, bizi sarsıtmışdı.  
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Anna Boleyn öz Heverinə getmişdi və Katerina bütün günü dua edirdi. Hamı 
danışır ki, əziz Con Fişer istisna olmaqla, hər kəs fərqli bir şey deyir. Fişer isə 
deyir ki, Katerinanın nikahı düzgündür, qanunidir, hamı bilir ki, bu, belə olmuşdur 
və o, heç vaxt fərqli bir şey deməyəcəkdir. Mən düşünürəm ki, Harri o qadına xoş 
gəlmək üçün bu ailəni dağıdacaqdır”.  

Marqaret İngiltərədən hədiyyələr aldı. Sonra da Meridən məktub gəldi. Bir 
hadisə isə hər şeyin sonu demək idi. Meri yazırdı: «O, ona (Anna Boleyni nəzərdə 
tutur – müəllif) məndən irəli getməyə icazə verdi. Meggi, o, məndən qabaqda 
gedirdi. Atasının isə heç bir günahı yoxdur, Tomas Boleyn tacın yaxşı nökəridir. 
Harri onu Ormond qrafı etmişdir. O həm də Viltşayə qrafıdır. Onun oğlu vikont 
Roçford adlanmışdır. Mərasim ağası məni stol arxasında, Harri və Anna Boleynin 
(indi o, Ledi Annadır) yanında oturtmağa apardı. Mən çox təhqir olunmuşdum. 
Mən oturan kimi qız mənə xörək göndərdi. Harri də bunları müşahidə edirdi, heç 
nə demirdi, nə onu dayandırır, nə də həvəsləndirirdi. Qız isə mənə gülürdü. Mən 
özümə qulluq edir və özümü xörəyi yeyən kimi göstərirdim. Harri mənə, öz doğma 
bacısına belə münasibətdən dəli olmalı idi. O, öz fahişəsini arvadından başda 
qoymuşdu, məndən də yuxarıda qoymuşdu – bu qız isə mənim qulluqçu qızım idi. 
Mən düşündüm ki, mənə hörmət göstərilməməsindən öləcəyəm.  

Katerina deyir ki, o düşünür ki, Anna Boleyn qərara gəlmişdir ki, Harrini 
islahata uğramış dinə keçirsin və o vaxt o, Papanın məsləhətinə və ya kilsənin 
qanunlarına ehtiyac duyulmayacaqdır, kral yalnız öz vicdanının ona dediyinə əməl 
edəcəkdir. Onun inandığının hamısı bundadır, bu isə Lüteranlıqdır. Lakin o, görən, 
hansı vicdana malikdir?» 

Ceyms isə artıq böyük krala çevrilmişdi. Anası lorda dedi: «Bu göstərir ki, 
siz öz xalqınıza hörmət edirsiniz».  

 
 

1530-cu ilin qışı 
 
Stirlinq qəsrində yaşayan Ceyms gənc qadın olan Marqaret Erskinə xüsusi 

diqqət göstərirdi. Anası ona deyirdi ki, sən Stirlinqdə maskasız qalanda, tacir 
arvadlarını öpə bilməzsən, çünki sən kralsan. Ceyms güldü: «Eh, mən isə 
öpüşlərimi kəsməyəcəyəm».  

«Ceyms, sən öpüşməyi dayandırmalısan. Sən İngiltərənin timsalında 
görməlisən ki, kral qadına münasibətdə özünü necə bir narahatlığa salmışdır».  

O dedi: «Mən narahatlığa girməyəcəyəm. Marqaretə vurulmuşam. Lakin 
həm də Elizabet mənə xoş gəlir».  

«Elizabet kimdir?» «Bir neçə Elizabet var. Tam kral olandan sonra həmin 
qızla evlənəcəyəm. Evlənəcəyim qız heç də mənim dayım qızı printsessa Meri 
olmayacaqdır».  

Harri öz qızı Merini (Mariyanı) sevirdi. Kralın nikahı pozulsa da, qız bastard 
adlanmayacaqdı. Əgər anası kraliça olmasa da, printsessa Meri öz titulunu 
saxlayacaqdır. Axı atası onu sevirdi.  
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Artıq Katerina Şotlandiyanı dağıtmağa ordu göndərən əvvəlki kraliça 
deyildi. Zaman Şotlandiyanın çiçəyinin iştirakı olmadan belə onu əzmişdi.  

Bacısı Meri yazırdı:  
«Sən eşidəcəksən ki, Tomas Uolsi dustaqlıqda ölmüşdür. Harri öz köhnə 

dostunun ölməsindən ağrı keçirdi. Əlbəttə, heç kəs heç vaxt krallığı Uolsi kimi 
idarə etməmişdir. Elə bir adam yoxdur ki, onun yerini tuta bilsin.  

Katerina əzab çəkməkdən xəstədir, mən də xəstəyəm. Mən Harri barədə 
təşviş keçirirəm, görən, sonra nə baş verəcəkdir?» 

Alihəzrət İngiltərə kralı qərara almışdır ki, Müqəddəs Ata (Papa) İngiltərə 
kilsəsini idarə edə bilmir. Yepiskop Fişer bununla heç vaxt hesablaşmayacaqdır. O, 
Papaya itaət etmək barədə öz andına sadiqdir. Bəs kilsə ilə nə baş verəcəkdir? Heç 
də hər bir keşiş razılaşmayacaqdır. VIII Henri hazırlaşırdı ki, onu Ali Başçı kimi 
qəbul etməkdən imtina edənlərə nə lazımdırsa, onu da etsin. Bəs monastırlar üçün 
nə baş verəcəkdir?  

Yepiskop Fişer İngiltərəni tərk etməli idi. Lakin o, Katerinanı heç vaxt tərk 
etməyəcəkdir. 

Bu ilin mühüm hadisələrindən biri də ödənilən böyük girov məbləgi 
hesabına Fransa kralı I Fransiskin övladlarının İspaniyadakı məhbəsdən azad 
olunmaları idi. Dofin Fransisk artıq 13,  Henri isə 11 yaşında idi. 6 il sonra 
Fransisk vəfat etdiyindən, dofinlik Henriyə keçmiş və 1547 –ci ildə atası 
öldüyündən, o, kral taxt-tacına yiyələnmişdi. 

 
 

1532-ci ilin yayı 
 
Meri Londondakı Saffolk sarayından Marqaretə yazırdı:  
«Əziz bacı.  
Anna Boleyni dəstəkləyənlər deyirlər ki, onun ailəsi xeyli dərəcədə dözülən 

olmayana çevrilmişdir. O, kraliça otaqlarındakı iqamətgahı götürdü və ona əsl 
kraliça kimi qulluq edilir. Sən təsəvvür edə bilərsən ki, onun Katerinanın 
kürsüsündə oturduğunu, Katerinanın çarpayısında yatdığını görəndə mən nə hiss 
edirəm. İndi də o, göstəriş vermişdir ki, Katerinanın daş-qaşları kral xəzinəsindən 
ona gətirilsin ki, onları lazım gələndə geyinə bilsin. Tac daş-qaşlarını, – elə bil ki, 
o artıq kraliça kimi taclanmışdır.  

Sən qızıl zənciri boynuna sala bilərsən və bu qızıl, qızın çox ağ rəngdəki 
budundan başqa hansısa bir dəyişiklik etməyəcəkdir.  

İndi Harriyə başqaları təsir göstərir, onlar kralın qulağına və diqqətinə 
sahibdirlər. Harri indi Çarlza və mənə qarşı qəzəblidir və mən bilmirəm ki, biz nə 
etməliyik.  

Deyirlər ki, Tomas Mor lord-kansler vəzifəsindən istefaya gedəcəkdir. Çünki 
o, özünü məcbur edə bilməmişdir ki, and içsin ki, Harri, həqiqətən də, Kilsənin 
başçısıdır».  
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1532-ci ilin payızı 
 
Meri Vesthorn hollundan bacısına yazırdı:  
«Harri Fransaya yenidən səfər etmək üçün hazırlaşır, bunun üçün paltar, daş-

qaş və rıtsar döyüşləri üçün lazım olan şeylər hazırlanır ki, Fransa kralı Fransiskə 
təsir göstərə bilsin. Mən həqiqi kraliçanın yerini tutan biabırçı bir qadınla birlikdə 
Fransaya üzmək istəmirəm.  

Harri Katerinanı özü ilə götürmək barədə fikirləşmir də. O, əvvəlki arvadını 
hətta bu il ərzində görməmişdir. Harri və Çarlz məndən xahiş edirdilər, mənimsə 
ürəyim daşa dönmüşdü və o qız mənə yemək üçün xörək göndərəndə mən özümü 
elə göstərdim ki, yeyirəm. Ancaq bu vaxt mədəm onu geri qaytarırdı.  

On ay idi ki, mən Katerinanı görmürdüm. Mən, həqiqətən, hiss edirdim ki, 
Harri onu öldürmüşdür. Elə bil ki, kral kraliçanı edam edə bilər.  

İstənilən halda mən Fransaya qadın Anna ilə getməyəcəyəm. Mən eşitmişəm 
ki, saray ledilərindən heç kəs onu salamlamayacaqdır. O, Harrinin məşuqəsidir. 
Belə söhbətlər gəzir ki, Harri onun bacısı, gəlini və anası ilə, onların üçü ilə də 
intim yaxınlıqda olmuşdur. Onlara bütün ətraf, İngiltərə nifrət edir. Allaha şükür 
etmək olardı ki, kraliçanın yerində oturan bu qadını görməmişdən əvvəl adam 
ölməli olaydı.  

Şotlandiyanın gənc kralı Ceyms isə fransız kralının qızına evlənmək istəyir. 
Bu isə Harrinin xoşuna gəlmir. O istəmir ki, Fransa Şotlandiyanın işlərinə 
qarışsın». 

İngiltərə kralının Fransaya səfəri Anna Boleynin planına daxil idi, o, 
İspaniya ilə münasibətlərin daha da pisləşməsinə və Fransa ilə əməkdaşlığın 
möhkəmlənməsinə çalışırdı, axı o özü Fransa sarayında yaşamışdı. Lakin səfərin 
gedişində onun gözləmədiyi bir problem meydana çıxdı, Fransa kralı I Fransisk 
İngiltərə sarayına aidiyyəti olmayan və əxlaqı müəyyən şübhələr mövzusu olan bu 
qızı qəbul etməkdən imtina etdi. Hiyləgər Anna fırıldağa əl atdı və iki kralın 
qarşısında üzünü örtərək rəqs etdi. Rəqs çox xoşuna gəldiyindən I Fransisk Anna 
Boleyni təbrik etdi və əvvəlki soyuq münasibət yoxa çıxdı. 

VIII Henri Anna Boleynə 1533-cü ilin əvvəlində gizli evləndi, bu vaxt Anna 
atıq hamilə idi. Sentyabr ayında Anna Boleyn krala gözlənilən oğlan varisi əvəzinə 
Elizabeti doğdu. Buna görə hamı məyus olmuşdu, axı Annanın hökmən varis 
doğacağına ümid edirdilər. Lakin həmin qız –Elizabet İngiltərənin gələcəkdə ən 
qüdrətli və məşhur kraliçası olacaq, dünyada dövlətinin nüfuzunu görünməmiş 
səviyyəyə qaldıracaqdı. 

Anna sarayda özünü çox sərbəst aparırdı. Bununla yanaşı nikahdan az sonra 
hiss etmişdi ki, Henrinin arvadı olmaq elə də sadə məsələ deyildir. Lakin 
xarakterini də dəyişmirdi. Bir dəfə Henrinin dostu olan saray əyanına demişdi ki, 
əgər kralın başına bir iş gəlsə ona evlənərmi? Sarayda olan qadınlar bu sözləri 
eşidib, səhərisi günü krala xəbər vermişdilər. Annanı öz qardaşı ilə intim yaxınlıq 
etməsi barədə də söz-söhbətlər gəzirdi. Xəyanətə və  zinakarlığa görə beş nəfər və 
Annanın özü həbs edildi. 1536- cı ilin mayında Anna edam edildi, ittiham olunan 
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digər beş nəfər də eyni taleyi yaşamalı oldu. Tarixdə ilk dəfə idi ki, İngiltərədə 
kraliça edam olunmuşdu. 

Anna kralın gələcəkdə ölməsi və özünün əyana ərə gedəcəyi perspektivinə 
işarə edərkən öz xarakterinə, rıtsar kodeksinə uyğun olaraq hərəkət etmişdi və 
özünə məxsus olan iradə gücünün də qurbanı oldu. 

Göründüyü kimi kralın Annaya olan dəlicəsinə sevgisi uzun çəkmədi, sevgi 
əsaında bağlanan izdivac yalnız üç ildən bir az artıq ömür sürdü.  

VIII Henrinin sonrakı izdivacları da uğurlu olmadı. 1536-cı ildə o, rıtsar 
turnirində yıxılıb ağır yara aldıqdan sonra ömrünün qalan hissəsini müxtəlif 
xəstəliklərlə mübarizədə keçirdi və 1547-ci ildə hökmranlığının 38-ci ilində vəfat 
etdi. Ondan yaddaşlarda yaxşıdan çox, pis xatirələr qaldı.  

 
 

1533-cü ilin yazı   
         

 
Harri özü Marqaretə Yeni il münasibətilə məktub yazdı və bacısı məktubu 

Edinburqdakı Holiruudhauz sarayında aldı. 
«Bacı, böyük həzzlə sənə yazıram, deyim ki, mən Markiza Pembrouka, Ledi 

Annaya evlənmişəm. Ledi şübhə olunmayan ləyaqətə və reputasiyaya malikdir. 
Mənim arvadım olmağa razılaşdı, belə ki, mənim keçmiş ittifaqım nikah deyildi, – 
bununla indi hər bir alim razılaşır. Kraliça Anna iyun ayında taclanacaqdır. Dul 
Uels printsessası ilə sakitcə kənd yerində yaşayacaqdır. Onun qızı Ledi Meri 
hörmət olunan ledi olmaqla, kraliçanın otaqlarına xidmət edəcəkdir». 

1536-cü ilin yanvarında Katerina Araqonlu vəfat etmişdi. Son iki ildə o, 
kralla görüşməmişdi. Ölümündən altı gün əvvəl Henriyə məktüb yazıb, onu çox 
sevdiyni, bağışladığını yazırdı və özünün də bağışlanmasını xahiş edirdi. Lakin 
kral öz keçmiş arvadına cavab vermədi. 

Katerinanı bədbəxtliyə düşməsində xüsusi rol oynayan Anna Boleynin də 
xoşbəxtliyi uzun sürmədi. Dörd ay sonra o, edam olunmaqla həyatdan getdi. 
Katerinaya çoxları yas saxladı, Anna Boleynə görə isə kimnsə kədərlənməsi hiss 
olunmadı. Katerina Araqonlunun ölümündən xeyli sonra da onun qəbrinin üstünə 
adamlar kraliçanın möhürünün simvolu olav nar gətirib qoyurdular.  

 
 

1533-cü ilin yayı 
 
 Marqaretin rəqibi və bacısı, onun düşməni və dostu olan Katerina 

ölümündən hələ üç il əvvəl öz məğrurluğunda bu axırıncı talesizliklə üzləşmişdi. 
O, yenidən kasıb idi, necə ki, nə vaxtlarsa o, köhnə balıqdan hazırlanmış xörəyi 
yeyirdi.  

Onun mənəvi atası olan yepiskop Fişer ev dustağı idi, Katerinanın qızı da 
anasından ayrı saxlanırdı. Ledi Meriyə öz anasını görməyə icazə verilmirdi, kraliça 
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Anna Boleynə deyilməsə, o hətta saraya da gələ bilməzdi. O isə öz anasının qızı 
idi, bunu etmək istəmirdi. 

Anna Boleyn isə daha dəhşətli taeyə malik oldu. O, hələ sarayda olarkən əri 
bu vaxtadək iki kraliçanın ledisi olmuş, 27 yaşlı Ceyn Seymura meyl etmiş, ona 
yaxınlaşmışdı. Annanın edamından az sonra Henri Ceynə evləndi. Ceyn mömin 
katolik idi. Ona görə də katolik Katerinanın qızı Mariya ilə kralı barışdırdı, bu vaxt 
artıq kralın bu qızının 17 yaşı var idi. Mariya saraya gətirildi. Lakin dini zəmində 
baş verən anlaşılmazlığa görə kral bu arvadına da hirslənirdi və onu sələfi olan 
kraliça Annanın taleyinin təkrarı ilə hədələyirdi. 

1537-ci ildə Ceyn nəhayət varis  doğdu. Onu Eduard adlandırdılar, o, atası 
öldükdən sonra VI Eduard kimi taxt-taca çıxdı. Lakin Ceyn Seymur yataqdan 
qalxmadı və 12 gün sonra öldü.  

Linlisqou sarayında yaşayan Marqaret isə hər iki bacısından yaxşı 
vəziyyətdə idi. Ölkəsi dinc şəraitdə yaşayırdı, onun oğlu da artıq kral kimi 
tanınmışdı. Bir qədər sonra o, Meridən məktub aldı:  

«Əziz bacım.  
Qarnımdakı ağrı çox pisdir. Milad bayramını da görməyə şübhə edirəm. Toy 

gizli keçdi, çünki gəlinin qarnı böyümüşdür və mən Boleynin bastardını 
görəcəyimə şübhə edirəm. Allah məni bağışlasın. Lakin mən dua edirəm ki, onun 
uşağı tələf olsun və onun şişmiş qarnı mənimki kimi daşa dönsün.  

Biz öz vaxtımızı bir-birimizə vurula-vurula və paxıllıq edə-edə keçirdik. Biz 
bir-birimizi himayə etdik. İndi mən ölürəm, sən ərin olmayan kişi ilə yaşayırsan, 
sənin əsl ərin isə düşmənindir. Qızın səndən uzaqlaşdırılmışdır və Katerina da 
sevgisinə görə ərə getdiyi printsə qarşı döyüşdə uduzdu. Məhəbbət bizi mərhəmətli 
etmirsə, onun nə dəyəri vardır. Bu baxımdan biz bacı ola-ola bir-birimizi qoruya 
bilmədik. M.» 

Merinin vaxtsız ölümdən qorxusu düz çıxdı, o, 1533-cü ildə 37 yaşında 
həyatdan getdi. O, xoşbəxt olmaq üçün Müqəddəs Roma imperatoruna 
nişanlanmışdı, lakin nişanı pozdu və 1514-cü ildə Fransa kralı, 52 yaşındakı, lakin 
xəstə olan XII Luiyə ərə getdi və onunla heç bir il yaşamamış kral öldü və Meri 
çox gənc yaşında dul qaldı. Sonra o, öz məhəbbəti əsasında gizli qaydada Çarlza 
ərə getdi, bu nikahdan bir qızı oldu. Fransez adlı bu qız sonralar I Mariya Tüdor ilə 
taxt-tac üstündə rəqabət aparan və məğlub olan Ledi Ceyn Qreyin anası idi.  

Meri Tüdor və ya Meri Fransalı (1496–1533-cü illər) VII Henrinin və 
Elizabetin qızı olmaqla, 1508–1514-cü illərdə Kastiliya printsi, sonralar isə 
imperator olan V Karlın nişanlısı olmuşdu. 1514-cü ildə nişanı pozub, Fransa kralı 
XII Luiyə ərə getmişdi, bir il sonra kral ölmüşdü. 1515-ci ildə İngiltərəyə qayıdan 
Meri gizli qaydada Saffolk I hersoqu olan Çarlz Brendona ərə getmişdi, onunla 
birlikdə 1520-ci ildə Soyuq paltar çölünə yollanmışdı. Çarlzdan olan qızı Fransez 
ledi Ceyn Qreynin anası idi.  

Marqaretin kral oğlu Ceyms isə 24 noyabr 1542-ci ildə Solvey torf bataqlığı 
döyüşündə məğlub oldu və az sonra, 30 yaşında öldü. Onun ikinci arvadı Mariya 
Gizdən 6 gün əvvəl doğulan qızı Mariya Styuart Şotlandların kraliçası kimi onu 
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taxt-tacda əvəz etdi. Lakin onun da acı taleyi 1587-ci ildə İngiltərədə bu kraliçanın  
edam olunmasına gətirib çıxardı.  

V Ceyms (1512–1542-ci illər) 1513–1542-ci illərdə Şotlandiya kralı 
olmuşdu, əvvəlki kral IV Ceymsin və Marqaretin oğlu idi. Kiçik yaşlarında anası 
ona regentlik etmiş, sonralar isə bu regentlik Olbani hersoquna keçmişdi. 1524-cü 
ildə kraliça anası və Parlament tərəfindən hökmranlıq etməyi artıq onun bacardığı 
elan edilmiş və Olbani də regentliyindən azad edilmişdi. Anqus qrafı Arçibald 
Duqlas tərəfindən başqa kübarlarla birlikdə 1525–1528-ci illərdə həbsdə 
saxlanmışdı. 1528-ci ildə hakimiyyətə nəzarəti ələ keçirmiş, kübarlar tərəfindən 
istismar edilən adamları himayə etmək üçün layihələndirilmiş islahatlar həyata 
keçirmişdi. İngiltərə ilə müharibəyə başlamış. Solvey Mossda 24 noyabr 1542-ci 
ildə məğlub olmuşdu və bundan az sonra ölmüşdü. Onun qızı olan şotland kraliçası 
Mariya Styuart 6 günlük yaşında taxt-tacda onu əvəz etmişdi, bu qız, 1538-ci ildə 
onun evləndiyi ikinci arvadı olan Meri Gizdən olmuşdu.  

 
 

Kraliça Elizabet epoxası 
 
Kral VIII Henri öldükdən sonra  taxt-taca atasının vəsiyyətinə görə  VI 

Eduard adı altında 9 yaşlı oğlu Eduard çıxdı. Lakin o, xəstə idi və 6 ildən sonra 
öldü. 1553-cü ildə hakimiyyətə I Mariya adı altında Henrinin böyük qızı, Katerina 
Araqonludan doğulmş Mariya gəldi və 5 il sonra o da öldü. Bu dəfə artıq I 
Mariyanın özünün vəsiyyəti ilə daim ölüm qorxusu altında saxladığı kiçik ögey 
bacısı, kralın Anna Boleyndən olan qızı Elizabet I Elizabet adı altında kraliça oldu. 
O, artıq başqalarına bənzəməyən tam fərqli bir kraliça idi. Onun siyasətinin 
uğurları İngiltərəyə böyük qüdrət gətirdiyi kimi, özünə də xalqın güclü etibarını və 
sonralar da sönməyən məhəbbətini gətirdi. 1558-ci ildən 1603-cü ilə kimi 
hökmranlıq etmiş kraliça I Elizabet bütün ingilis hökmdarlarının ən böyüklərindən 
biri olmaqla, təkcə öz dövründə deyil, sonrakı əsrlərdə də ingilis xalqının 
məhəbbətini və iftixarını qazanmışdır. Öz ağlına, ehtiyatlılığına, müdrik dövlət 
xadimliyinə, həmçinin xarakterinin ədalətliliyinə, adamları loyallığa və özünü 
vətənə həsr etməyə ilhamlandırdığına görə, onun öz şəxsi nümunəsi də hansısa bir 
rəqib tanımaması Elizabeti görkəmli hakimiyyətlərə sahib etmişdi. 

Kral VIII Henrinin ikinci arvadı Anna Boleyndən olan qızı olmaqla, o, 
Henrinin uşaqlarından üçüncüsü idi ki, kiçik qardaşının və böyük bacısının 
arxasınca taxt-taca qalxmışdı, xəstə VI Eduardın və I Mariyanın (Merinin) qısa 
sürən (birlikdə 11 il davam edən) hökmranlığından sonra hakimiyyətə gəlmişdi. 

Mariya İngiltərədə katolitsizmi bərpa etməyə cəhd etdikdən sonra Elizabetin 
taxt-taca çıxması xalqın ümidini artırmışdı. Çünki o, daim protestantizmlə bağlı 
olmuşdu, həm də onun 25 yaşında gənc bir qız olması və digər tərəfdən qəmgin 
təbiətli, orta yaşlı sələfi olan bacısına tam zidd mövqeyi hesabına, onun kraliçalığa 
yüksəlməsi ölkədə əhval-ruhiyyənin yüngülləşməsi və şənlənməsi ilə müşayiət 
olunmuşdu. Ona görə də onun hakimiyyətə gəlməsi xoş qarşılanmışdı. Onun 
illyuzor xeyirxahlığı daimi loyallığa və qorxu təlqin etməyə çevrildi, o, ilk 
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dövrlərdən hakimiyyətin yüyənini möhkəm surətdə öz əlinə götürdü, 
müşahidəçilərdən də, öz atasına olan kimi monarxa mütləq tabe olmağı tələb etdi. 
Onun qətiyyətsizliyi və xarakterinin digər əlamətləri, güman ki, uşaqlığının 
dəhşətli illərində keçirdiyi kədərli hisslərdən yaranmışdı, taxt-tacda isə bu, dövlətə 
xidmətdə fayda verməsinə tərəf döndü.  

Elizabet 7 sentyabr 1533-cü ildə Qrinviç sarayında doğulmuşdu .Iki il 
doqquz aydan sonra anası Anna Boleynin zinakarlıqda, ərinə xəyanətdə ittiham 
edilməklə edam edilməsi, bu körpə qızın həyatını alt-üst etmişdi. Elizabetin 
uşaqlığı taleyin tam ciddi surətdə dəyişilməsi ilə müşayiət olunmuş, ölkədəki siyasi 
və dini intriqalardan gələn təhlükələr şəraitində keçmişdi. Yalnız onun müstəsna 
dərəcədəki ağıllılığı, lord Tomas Seymurun xəyanəti ilə bağlı olmaqdan onu 
uzaqlaşdırmaqla, xilas etmişdi. Tomas isə 6 il hökmranlıq etmiş azyaşlı kral VI 
Eduardın dayısı, anası Ceyn Seymurun doğma qardaşı idi. Tomas Seymur bacısı 
oğlunun krallığı dövründə nüfuza yiyələnməsinə baxmayaraq, Elizabetə evlənməyi 
təklif etsə də,  paradoksal görünsə də. məhz onun qardaşının hakimiyyətini 
devirməyi ilhamlandırmağına görə o, ittiham edilmişdi.  

Lord Seymur Elizabetin anası öldürüldükdən sonra kral VIII Henrinin 
evləndiyi Ceynin qardaşı olmaqla yanaşı, qızın ögey anası, kralın axırıncı və dul 
qalan arvadı Katerina Parra kralın ölümündən dörd ay sonra evlənmişdi. Tomas 
onun dördüncü əri idi. 1548 –ci ildə Katerina ona qız doğdu, lakin özü yataqdan 
qalxmadan öldü. Elizabet həmin dövrdə onların evində yaşayırdı və Tomas bu 
gənc qıza münasibətdə yaramayan hərəkətlərə yol verir, onun yançağına sillə 
vurmaqdan da çəkinmirdi, Elizabet isə onun bu həyasız şıltaqlığına dözməli olsa 
da, Tomasın uzağa gedən meyillərini həyata keçirməyə müqavimət göstərirdi. 
Tomas onunla evlənməyi, kral Eduard qətlə yrtirildikdən sonra özü lral, Elizabetin 
isə kraliça olmağını planlaşdırırdı. Elizabetin isə bundan xəbəri yox idi. Lord 
Seymurun evlənmək təklifini çatdıran vasitəçiyə isə qeyri-müəyyən cavab 
vermişdi. Tomas bilirdi ki, Gizli Şura onun Elizabetə evlənməyinə razılıq 
verməyəcəkdir. Ona görə də 1548-cu ildə gecə kralın yamnına gizlicə getmək 
istədi ki, buna birbaşa ondan icazə alsın. Onu kralın yanına buraxmadılar, tutdular 
və o, kralı öldürməyə cəhddə ittiham edilərək, edam edildi. Elizabet Tauerə salındı 
və lord Seymurun qəsdində iştirakı sübut edilmədiyindən o, həbsdən azad edildi. 
Kral qardaşı ilə isə onun münasibəti çox yaxşı idi.  

Böyük bacısı I Mariyanın hökmranlığı dövründə ser Tomasla onun intim 
yaxınlığı olmasını sübut edilməsinə cəhd edildikdə, Londondakı yenə də Tauer 
qəsrində saxlanılırdı. Bu vaxt onu digər daha ciddi, kraliçaya qarşı qiyam barədə 
məlumatı olması ittihamı da irəli sürüldü, lakin o, Uayın 1554-cü ildəki 
qiyamından az məlumatlı olduğunu etiraf etmişdi və ağır cəzadan xilas olmuşdu.  
Növbəti varis olduğundan və protestant qadından anadan olması ucbatından, 
katolik bacısı, kraliça I Mariyanın hökmranlığı dövründə, həm də Mariyanın əri 
ispaniyalı kral II Filippin ambitsiyalı planlarına görə, Elizabet daim təhlükədə idi. 
Yalnız müstəsna şərait onu bu böhranlardan xilas etdi və həm də suallara özünün 
sonralar adlandırdığı «cavabsız cavab» verməyi, onun ömrü boyu siyasi və şəxsi 
işlərinin, demək olar, uğurlu olmasını xarakterizə edirdi.  
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Elizabet taxt-taca 17 noyabr 1558-ci ildə ölən bacısı I Mariyadan sonra 
çıxdı. Onun hakimiyyətinin ilk 12 ili xalqın çoxluğu, özü də həm protestantlar və 
həm də katoliklər tərəfindən onun necə bir qiymətə layiq olduğunu müəyyən etdi. 
Onun 1559-cu ildə dini məsələni həll etməsi, baxmayaraq ki, protestantizm dini 
qanunla məcbur edilirdi və Messanın (katoliklərin həftənin sonunda bir dəfə 
keçirilən ali ibadəti) qanunsuz olması elan edilmişdi, bu vaxt müstəsna qaydada 
katoliklərə tolerantlıq göstərilməsini tələb edirdi.  

Papa V Piy 1570-ci ildə kraliçaya qarşı «İngiltərə kraliçası olmağa iddiaçı 
Elizabet» adlı sənədi kraliçanın bütün öz təbəələrini ona sədaqət göstərməkdən 
azad edirdi. İngilis katolikləri beləliklə, zəruri qaydada, əsasən, qəddarcasına 
ədalətsizliklə şübhə altına salınırdılar, guya ki onlar həqiqi və ya potensial 
xainlərdir. Buna müvafiq olaraq, onlara qarşı cəza qanunları öz sərtliyini artırdı. 
İezuit missionerləri 1580-ci ildən İngiltərəni tərk etməyə başladılar.  

Elizabetin kişi cəmiyyətində əylənməsi və nikaha girməməsi İngiltərədə 
xarici siyasət səviyyəsinə yüksəlmişdi. Elizabet öz məşhur bakirəliliyinə (onun 
şərəfinə əvvəlcə ingilislərin Şimali Amerikadakı məskunlaşdıqları adi, sonralar isə 
ABŞ-ın iki ştatı «Virciniya» adlandırılmışdı, onun kökü olan ingilis sözü «Virgin» 
– «bakirə» deməkdir) az əhəmiyyət verməyi tələb edirdi. Onun bir neçə kişi ilə 
dostluğu romantik söhbətlərin mövzusu olmuşdu. Onlar ser Kristofer Hetton, 
1587-ci ildən 1591-ci ilə qədər o, lord-kansler olmuşdu, ser Uolter Reli, o, saray 
adamı və səyyah idi, gənc Esseks qrafı idi. Hamıdan yuxarıda lord Robert Dadli 
dururdu, onu kraliça 1564-cü ildə Lester qrafı etmişdi. Elizabetin məşhur məhəbbət 
əhvalatı Dadli ilə olmuşdu, o, 1575-ci ildə Kennlvorz qəsrində bu effektli 
yüksəkliyi almışdı, hətta məşuqunun öz əmisi qızına evlənməsi açıldıqdan sonra da 
kraliçanın onunla yaxınlığı davam etmişdi. Dadli 1588-ci ildə ölənə qədər ona olan 
sədaqətini kraliça davam etdirmişdi və onun ölüm xəbərini eşidəndə uzun müddət 
bağlı qapı arxasında yaşamışdı. 

Onun əvvəlki şübhəliliyi nikaha girməkdən imtina etməklə uzlaşmışdı, bu da 
şayiələrin yayılmasına səbəb olmuşdu ki, o, heç də bakirə deyildir. Axı onun özü 
də bastard kimi doğulmuşdu və ya guya müəyyən fiziki qüsurlara malik 
olduğundan onunla cinsi əlaqə mümkün deyildir. Əslində isə, kraliçanın Fransa 
kralının qardaşı d’Alenson hersoquna ərə getməsi barədə 1579-cu ildə danışıqlar 
getmişdi. Həmin vaxt Elizabetin ayaqları çox ağrıdığından yeriyə bilmirdi. Ona 
görə sarkazmla danışdı ki, qoca arvad kimi o, cavan oğlanı kilsəyə apara bilməz və 
bu ittifaqın baş tutmasına razılıq verməmişdi.  

1566-cı ildə Lesterin fransız səfirinə dediyi sözlərə görə, «Alihəzrət 
kraliçanın heç bir xəstəliyi yoxdur və ya onun elə bir təbii funksiyonal qüsuru da 
yoxdur ki, dünyaya uşaq gətirməsində ona mane ola bilsin». Fransız səfiri həmin 
ilin avqustunda demişdi ki, o, kraliçanı hələ 8 yaşlı uşaq olandan tanıyır və o 
vaxtdan da bu qız uşağı deyirdi ki: «Mən heç vaxt ərə getməyəcəyəm».  

Elizabet iki yaş 8 aylıq olanda atası onun anasını – kraliça Anna Boleyni 
edam etdirmişdi. O, 8 yaş 5 aylıq olanda atası onun dayısı oğlunu və kraliça 
Katerina Hauardı edam etdirmişdi. Onun həyatındakı bu iki hadisə heç vaxt 
dayanmayan psixoloji bir şərtə çevrilmişdi. Bəzən deyirdilər ki, Elizabetin Lesterə 
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ərə getməsi ona, yəqin ki, xoş gələcəkdir, lakin hesab edirdilər ki, bu, siyasi 
cəhətdən düz olmayacaqdır, çünki Lester populyar deyildi. Onun birinci arvadı 
Elen Robsart 1560-cı ildə şübhəli şəraitlərdə qəflətən ölmüşdü. 1596-cı ildən 
Elizabet ərə gedə bilməzdi, çünki xalq kraliçanı ərə getmiş və ana görməkdən çox, 
narahat bir kütləyə çevrilmişdi – onun ölümü baş versə, vətəndaş müharibəsinin və 
müdaxilənin ziddinə varis, hökmən onlardan yeganə sağ qalan olacaqdı; – Buna 
görə də Parlament istəyirdi ki, o, xoşuna gələn bir nəfərə ərə getsin. Onun əllərinə 
sahib olmaq üstündə danışıqlar Elizabetin xarici siyasətinin çox mühüm hissəsi idi. 
Bu vəziyyət, o, taxt-taca çıxandan 1583-cü ilə qədər davam etdi, həmin vaxt onun 
49 yaşı var idi. Axırıncı danışıq da d`Alenson hersoqunun saray adamları ilə 
aparılmışdı. Bu danışıqlar Alensonu öz qardaşı, Fransa kralı III Henrinin təsir 
dairəsindən uzaqlaşdırmaq üçün geniş istifadə olunurdu. Həm də güman edilirdi ki, 
Alenson İspaniya maraqlarına zərbə vurmaq üçün Niderlanddakı kampaniyaya 
daxil olacaqdır, İngiltərə tacının müttəfiqi kimi Fransanın həmin ərazidə təsirinin 
artmasına imkan verməyəcəkdir.  

1559-cu ildə dini məsələ həll edildikdən sonra dini qarışıqlığın və siyasətin 
geniş şəkildə qarışması XVI əsrdə yenidən Elizabet üçün ən böyük təhlükəyə 
çevrildi. Mariya Styuart, Şotlandiyanın irsi kraliçası olmaqla, həmçinin VIII 
Henrinin bacısı Marqaretdən törənən nəslə aid idi, Marqaretin oğlundan olan 
nəvəsi idi, ingilis taxt-tacına da nəzərdə tutulan varis qadın idi.  

VIII Henrinin ikinci nikahının qanunsuz olduğunu düşünənlər üçün, – kral, 
Katerina Araqonlu ilə öz nikahını ləğv etdikdən sonra Anna Boleynə evlənmişdi, – 
Mariya Styuart artıq İngiltərənin kraliçası kimi qiymətləndirilidi. Bu həm də 
Mariyanın öz baxışı idi və o, əri, gənc fransız kralı II Fransisk öldükdən sonra, 
1561-ci ildə Şotlandiyaya qayıtdı və ingilis taxt-tacına olan öz iddiasını heç vaxt 
dayandırmadı. Mariya öz ərini öldürən Botvell ilə nigaha girdi, lakin şotlandların 
kükrəyən nifrət hissinə davam gətirə bilməyb, İngiltərəyə qaçdı. O inanmışdı ki, 
ingilis torpağına qədəm qoyan kimi, ingilis katolikləri onu salamlamağa qalxacaq 
və onlar Elizabeti taxt-tacdan salacaqlar. Baxmayaraq ki, bu düşüncə yalnız öz 
yanlışlığını göstərirdi, buna baxmayaraq o, hər yerdə müxalifətə güclü kömək 
göstərmək imkanından istifadə edirdi.  

Mariyanın işi Şotlandiyada düz gətirməyəndə, nəticədə o, ölkədən 
qovulmaqla 1568-ci ildə İngiltərədə sığınacaq tapmaq istədi. Şotlandlar istənilən 
şərtlə onun geri qayıtmasına icazə vermədilər və onun xarici ölkəyə getməsinin özü 
də çox təhlükəli idi. Çünki o, yəqin ki, fransız və ya şotland ordusunu toplaya 
bilərdi və cəhd edərdi ki, İngiltərəyə müdaxilə etsin. Lakin burada onu şərəfli 
hesab olunan həbsdə saxlanmaqdan başqa heç bir alternativi yox idi. Mariya, 
nəhayət, öz qaçmaq qəsdini hazırlamağa başladı və daim bəyan edirdi ki, bu, onun 
istədiyi hər şeydir. Lakin üç başlıca qəsdin üstü açıldı və sübutlar təsdiqini tapdı. 
1561-ci ildəki Rudolf qəsdi, 1582-ci ildəki fransız de Giz hersoqunun təşkil etdiyi 
qəsd və 1586-cı ildəki Babinqton qəsdi, – onların hamısına Elizabetin öldürülməsi 
daxil idi. Babinqton həbsdə olan Mariya Styüarta 1586 –cı ilin sonunda yazmışdı 
ki, onunla birlikdə altı centlmen I Elizabeti öldürməyi və sonra onu taxt-taca 
gətirməyi qərara almışlar. Mariya Babinqtonun təklifinə şifrə yazılmış məktubla 
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razılıq verdi. Bu üç qəsdin hamısından daha qorxulusu ispan ordusu tərəfindən 
İngiltərəyə müdaxilə edilməsi perspektivi idi. Bu ordu həmin vaxt niderlandlıların 
müqavimətini yatırtmaqla məşğul idi. Bu ordunun rəhmsiz, qəddar reputasiyası 
şotland kraliçasının qaldırdığı qorxunun və nifrətin ifadə olunmasına kömək 
etmişdi. Hər bir qəsd açıldıqdan sonra Elizabetə Parlamentdə qəzəbli təzyiq 
göstərənlər, qəsdçi qadın Mariyanı yalnız edam etmək istəyirdilər. Onlar kraliçanı 
məcbur etdilər ki, Mariyanın edam edilməsi barədə hökmü imzalasın. Lakin onun 
xəbəri olmadan edam həyata keçirildi, bu Elizabeti çox hiddətləndirmişdi, o, digər 
monarxı öldürtmək istəmirdi və buna görə həyatının sonuna qədər əzab çəkəcəyini 
demişdi.  

Papa XIII Qreqorinin 1580-ci ildəki, kim Elizabeti o dunyaya göndərsə, 
onun heç bir günahı olmayacaqdır barədəki bəyanatı və 1584-cü ildə digər yeretik 
lider Sakit I Uilyamın qətlə yetirilməsi, o, ispanlara qarşı holland müqavimətini 
təşkil etmişdi, Elizabetə qarşı böyük təhlükənin mövcudluğundan xəbər verirdi.  

1584-cü ildə hər bir şəhərdə imzalanan Assosiasiya müqaviləsində ingilislər 
and içirdilər ki, əgər Elizabet öldürülsə, onlar bu hərəkəti edənləri və kimlər üçün 
ki, bu hərəkət edilmişdir, onları ölümlərinə qədər təqib edəcəklər. 1585-ci il 
Parlamenti qərara aldı ki, Akta Kraliçanın təhlükəsizliyinin qorunması da daxil 
edilsin. Onun ölümündə maraqlı olan şəxslər ölümə məhkum ediləcəklər və 
qəsdçilərin irəli sürdüyü varis taxt-taca çıxmaqdan məhrum ediləcək, onu əvvəldən 
bilənlər də təqsirkarlıqda ittiham ediləcəkdilər. Bu düzəliş təkcə ədalətli deyildi, 
həm də Mariyanın oğlu şotlandiyalı VI Ceymsi Elizabetin nəzərdə tutulan varisi 
mövqeyində saxlayırdı. Ona əsas verirdi ki, VI Ceyms Elizabetə qarşı xəyanətdə 
iştirak etməyəcəkdir. Bunları ağıllı qaydada başa düşmək, gələcəkdə Fransa və ya 
İspaniya tərəfindən İngiltərənin baş taxt-tacını tutması imkanına İngiltərə üçün əsl 
qalxan yaratdı.  

Sonrakı ili, Babinqton qəsdi açıldıqdan sonra Mariya bu Akt əsasında 
mühakimə edildi və 1586-cı ilin oktyabrında Elizabetin qətlinə cəhdə kömək 
etməkdə təqsirli bilindi. Hökumət üç ay ərzində Elizabeti inandırırdı ki, ölüm 
sənədini imzalasın. Bu da şübhəsiz olaraq hökmü icra etmək demək idi. Lakin Özəl 
Şura ona demədən order üzrə hərəkət etdikdə, başqa sözlə Mariya Styart edam 
edildikdə, Elizabet isteriya tənəzzülünə məruz qaldı. Elan etdi ki, heç vaxt ona razı 
olmamış və ya final addımını atmaq niyyətində olmamışdı. Buna baxmayaraq, 
1587-ci ildə şotland kraliçasının edam xəbərinin yaratdığı xalq şadlığı şübhə edilən 
deyildi. Bütün kilsə zəngləri London üzərində 24 saat çaldı.  

Mariya Styuart (1542–1587-ci illər) 1542-ci ildən qəbirə gedənə qədər 
Şotlandiya kraliçası olmaqla, kral V Ceymsin və Meri Gizin qızı idi. O həm də 
VIII Henrinin uşaqlarından sonra İngiltərə taxt-tacının varisi idi. O, anadan 
olandan 6 gün sonra atası V Ceyms öldüyündən kraliçaya çevrilmişdi. Kralın 
uşaqları ilə birlikdə roman katolik dininə sitayiş etməklə Fransanın kral sarayına 
götürülmüşdü. 1558-ci ildə Fransalı dofin, gələcək kral II Fransiskə ərə getmişdi, 
həmin əri 1560-cı ildə ölmüşdü.  

1561-ci ildə Şotlandiyaya dönmüşdü. Ona dininə görə inanılmırdı və dul 
qadın kimi ona evlənmək istəyən kübarlar arasındakı intriqanın qurbanına çevrildi. 
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1565-ci ildə öz əmisi oğlu, Darnli baronu Henri Styuarta ərə getdi və ona kral titulu 
verdi. Öz ögey qardaşı, Morey qrafı Ceymsin qiyamını yatırtdı. Lakin özünü 
mütləq monarx edə bilmədi. Roman katolitsizmini yaymaqla, Darnlinin taxt-tacın 
ona və varisinə ömürlük verilməsi tələbinə zidd çıxdığından, digər kübarlarla sıx 
birlik yaratdı. Darnli onun katibi, italyan Rittsionu 1566-cı ildə öldürdü, həmin ili 
Mariya oğul doğdu, sonralar o, I Ceyms kimi İngiltərənin kralı oldu.  

Mariya Styuart 1567-ci ildə Botvell qrafı Ceyms Herbam tərəfindən 
kraliçalıqdan devrildi. Güman edilir ki, bu qadının öz təxribatı imiş. 1567-ci ildə 
Botvellə ərə getdi. Bu nikah şotland kübarlarının qiyamına səbəb oldu və 1567-ci 
ilin iyulunda Karberi təpəsindəki döyüşdə öz ordusunu qoyub qaçdı. Bu b.e.ə. 31-
ci ildə Aktsi dəniz döyüşündə Kleopatranın Antonini qoyub qaçmasına bənzəyirdi.  

Mariya Styuart Botvelldən ayrılmağa məcbur edildi, öz oğlunun xeyrinə 
taxt-tacı tərk etməsini imzaladı. Lox Levendə həbs olunmaqdan qaçdı, lakin Morey 
tərəfindən 1568-ci ildə Lanqsaydda məğlub edildi. İngiltərəyə qaçdı, kraliça 
Elizabet tərəfindən ömürlük dustaq kimi saxlanıldı.  

Onun xeyrinə qaldırılan bir sıra katolik üsyanları yatırılmaqla, ingilis taxt-
tacına təhlükəli rəqib ola bilmədi. Botvelldən boşanması ilə razılaşdı. 

1586-cı ildəki Babilqron qəsdində və əvvəlki iki qəsddə iştirak etdiyinə görə 
mühakimə olundu və ölüm cəzasına məhkum edildi. 19 illik həbsdən sonra 
Fezerinhetdə 1587-ci ildə onun boynu vuruldu.  

 Elizabet İspaniyaya tam ölçüdə haqqı ödənilməyən, cavabı verilməyən 
çoxlu zərbələr vururdu. Ser Frensis Dreyk dünya ətrafına üç illik səfərdən 1580-ci 
ildə qayıtmışdı və kraliça ilə özəl danışığa gəlmişdi ki, Amerikadan qayıdan ispan 
sərvət gəmilərini qarət edəcəkdir. Əgər o, tutulsa, Elizabet ondan imtina etməli idi.  

1585-ci ildə kraliça, Lesterin başçılığı altında kiçik qüvvə göndərdi ki, 
niderlandlıların müqavimətinə kömək göstərilsin. 1586-cı ildə bu qüvvə geri 
çəkildi, lakin şotland kraliçasının 1587-ci ildə edam edilməsi kral II Filippə 
İngiltərəyə müdaxilə etmək perspektivini daha cəzbedici etdi, çünki bu, o demək 
idi ki, Filipp qələbə çaldıqda ingilis taxt-tacına da yiyələnəcəkdi və onu özünə 
götürəcəkdi. Bu isə onun çoxdankı arzusu idi. Dreykin ispan yüklərinə və 1587-ci 
ildə Kadis və Lissabon anbarlarına viranedici reydi, nəhayət, Filippi bu qərara 
gətirdi ki, Niderlandı tabe etməmişdən əvvəl İngiltərəyə hücum etsin.  

İspan Armadisa 1588-ci ilin iyulunda üzməyə başladı, niyyəti də bu idi ki, 
Fiandriya sahilində dayandıqdan sonra Temza estuarisində sahilə yan alsın.  

Məğlubedilməz Armadanın məğlubiyyətinə səbəb müəyyən dərəcədə ingilis 
gəmilərinin və gəmi komandalarının ondan üstün olması idi, digər səbəb isə 
ispanların Niderland gəmilərini limanlarda mühasirəyə alması, həmçinin tufanın 
ispan qaleonlarını Şimal dənizinə qovması idi. Bu amillər birlikdə bunun tarixdə 
həlledici dəniz döyüşlərindən biri olmasını sübut etdi.  

Kraliça sona qədər inadkarcasına inanmaqla davam edirdi ki, ingilis 
donanması az ehtiyata və sursata malik olduğuna görə müharibədən yaxa 
qurtarmaq mümkün olacaqdır, lakin donanmanın üstünlüyü və gəmilərin yaxşı 
təchiz olunmasının özü kraliçanın möhkəm həyata keçirdiyi gəmiqayırma 
proqramının birbaşa nəticəsi idi, bunu müasir tarixçilər də hökmranlığın 
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nailiyyətlərindən biri hesab edirlər. Quru qüvvələrinin Tilberiyə çıxarılmasını 
müşahidə edən kraliçaya Armadanın darmadağın olunması barədə xəbərlər gəlib 
çatdı. Bu münasibətlə kraliçanın etdiyi çıxış göstərdi ki, o, öz xalqı ilə sıx 
birlikdədir və onun şəxsi iftixarı isə onların kraliçası olmaqdadır. O dedi ki, onların 
arasında yaşamaq və ya ölmək üçün gəlmişdir və əlavə etdi:  

«Mən zəif bədənə malikəm və cılız qadınam, lakin mən kral, özü də İngiltərə 
kralı ürəyinə və cəsarətinə malikəm və düşünürəm ki, Avropanın hansısa hökmdarı 
mənim səltənətinin sərhədlərinə müdaxilə etməyə cəsarət etsə, iyrənc bir nifrətlə 
qarşılanacaqdır».  

30 illik işinin ona öyrətdiyi kimi, o, özünə olan tam loyallığa inanmaqla 
dolaşırdı. Ser Frensis Uolsinqem Elizabetin əsas katibi kimi öz agentlərindən birinə 
demişdi ki, «Son hadisə vaxtı katoliklərin öz kraliçasına loyallığından başqa heç nə 
ispan kralını belə hirsləndirməmişdi».  

Bir yepiskop isə Elizabetə demişdi ki, dənizdə tufan baş verəndə quşlar 
qorxudan qaçıb özlərinə sığınacaq tapmaq istəyirlər. Lakin elələri vardır ki, 
pərvazlanıb göyə qalxır və elə bil ki, hətta təbiətlə mübarizə aparmağa hazır 
olduqlarını da bildirirlər. Sən də müharibə başlananda məhz belə hərəkət etdin.  

Elizabetin hökmranlığının son 15 ili milli enerjinin böyük partlayışını gördü, 
heç yerdə bu, ədəbiyyatda baş verən nailiyyətlər kimi gözəl deyildi. Bu era 
dramaturq Marlounun, şair Edmund Spenserin və digər lirik şairlərin, nasirlərin 
əsərləri ilə əhatə olunmuşdu. Birinci səhnələri isə Frensis Bekonun və Şekspirin 
əsərləri tuturdu. Kraliçanın özü də böyük əsərlər yazırdı. O, nəhəng populyarlığa 
və nüfuza malik idi, lakin qoca arvada çevrildikdə öz əziz dostlarından uzaqlaşdı. 
Lester 1588-ci ildə öldü. Kraliça ona xidmətdən daha çox, özünə fayda götürmək 
qayğısı ilə yaşayan adamlar qrupu tərəfindən tərk edildi. Elizabetin hökmranlığının 
son illəri göstərdi ki, monarx kimi onun böyük qüvvələri heç də sönməkdə 
deyildir.  

Esseks qrafı Robert Deverin həyatında faciə baş verdi. Bu gənc adam 
cazibədar məziyyətlərə və bir sıra qabiliyyətlərə malik idi. Lakin o, eqoist idi və 
ədalətli olmaqdan uzaq idi. O, Lesterin ögey oğlu idi, atalığı onu irəli vermişdi ki, 
Uolter Relini sıxışdırıb aradan çıxartsın. Qoca kraliçaya xoş münasibəti və 
xeyirxahlığı ilə yanaşı, onun üzərindəki təsirinin dərəcəsini ancaq bütünlüklə 
düzgün hesablamamışdı. Esseks qrafı 1596-cı ildə Kadisə qarşı basqın vaxtı öz 
igidliyi və cəngavərliyi ilə fərqlənmişdi. Lakin vətənində olan onun paxılları – 
Borklinin oğlu Robert Sesil, lord-admiral, Nottingem qrafı, ser Uolter Reli ona 
düşmən idilər.  

İngilis idarəçiliyi ilə razılaşmamaq İrlandiyanı dövlət üçün, Elizabetin bütün 
hökmranlığı dövrü ərzində bir təhlükə mənbəyi etmişdi. 1598-ci ildə irland qrafının 
ingilis qulluqçusuna hücum etməsi bütün ölkədə üsyan qaldırmışdı. İntizama 
gətirmək üçün xüsusi ekspedisiya göndərmək zəruri idi. Esseks öz liderliyini tələb 
etdikdə, bu komandanlıq ona həvalə edildi, izafi miqdarda pulla və adamlarla 
təmin edildi, lakin o, kraliçanın necə hərəkət etmək barədəki təlimatına qulaq 
asmadı. Onun göstərişlərini icra etməkdən imtina etdikdə, bədbəxt bir nəticə ilə 
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uğursuzluğa uğradı. Kraliçanın əmrinə baxmayaraq, İngiltərəyə geri döndü ki, öz 
əhvalatını danışsın. Elizabet onun titullarını və imtiyazların ləğv etdi.  

Əvvəlki mövqeyinin bütünlüklə dəyişilməsi, qrafın buna dözməyən təbiəti 
üçün çox ağır idi.O, özünün 200 tərəfdarı ilə Londonun küçələrinə çıxdı ki, 
krliçaya qarşı qaldıracağı qiyama narazı adamları toplasın. Ancaq heç kəs onlara 
qoşulmadı. O, istəyirdi ki, kütlə ilə birlikdə Şuradakı düşmənlərini həbs etsin və 
kraliçanın özünü də qorxutsun ki, əvvəlki imtiyzlarını bərpa etsin. Öz evini 
dəbütün növlərdən oln narazı adamların diqqət mərkəzinə çevirdi. Dostları onun 
evinə toplaşdılar və təslim olmaq istəmirdilər. Kraliça göstəriş verdi ki, onun 
evinin yanına iki top aparsınlar, onlar qorxub təslim olacaqlar. Belə də oldu, 
Esseks qrafı və tərəfdarları təslim oldular. Bu ağır xəyanətkar hərəkətinə görə o, 25 
fevral 1601-ci ildə edam edildi.  

Elizabetin Esseksə üzük verməsi barədəki əhvalata gəldikdə o, vəd etmişdi 
ki, əgər kraliçanın narazılığına səbəb olsa, üzüyünü ona geri qaytaracaqdır. Bu isə 
ona bağışlanmaq şansı verərdi və sonralar o, üzüyü kraliçaya göndərməyə cəhd 
etdi, lakin üzük onun düşməninin arvadı Ledi Nottingemin əlinə keçdi.  

Elizabet onun narahatlığını əvvəlcədən açıqca görüb, rəsmi bəyanat verdi ki, 
xəyanət etməyi izah etmək çox çətindir. Ən vacibi isə o idi ki. Elizabet 1602-ci ildə 
fransız səfiri ilə söhbətdə bunu öz sözləri ilə inkar etmişdi. Səfir, Esseksin ölümünə 
görə Elizabetin bu vaxtadək matəm saxladığını görmüşdü. Lakin kraliça həm də 
ona demişdi: “Mən çox sayda hörmət olunmayan adamları özümə yaxın 
buraxmışdım, lakin mən onun özünü xəbərdar edirdim ki, o, mənim skipetrimə 
(metal çubuq, monarxiya hakimiyyətinin nişanəsi-müəllif) toxunmasın”. Kraliça 
sonralar demişdi: «Mənim dövlətimin rifahına aid olan məsələdə mən öz 
meyillərimə güzəştə getməyə cəsarət etmirdim».  

Elizabetin hökmranlığının az saydakı son illərində o, nəzarət edə bilmədiyi 
şəraitlərdə özünün ehtiyatlı maliyyə siyasətinin uğursuzluğa düçar olduğunu gördü. 
Onun ehtiyat resursları xeyli azalmışdı, iqtisadi uğurlar inflyasiyaya səbəb 
olmuşdu. O, taxt-tac torpaqlarını və öz daş-qaşlarını satdı. Həmçinin bəzi öz 
yaxınlarına maaş verməklə, onlara müstəsna səlahiyyət verdi ki, malları satsınlar. 
Həmin vaxtdan onlar inhisara malik olmaqla, bazarda istənilən qiymətin 
qoyulmasını diktə edə bilərdilər. Bu praktika geniş narazılıq yaratdı. Nəhayət, 
kraliça elan etdi ki, daha azğın hərəkət edənlər uzaqlaşdırılacaqdır.  

Nümayəndə heyəti minnətdarlıq etmək üçün kraliça ilə görüşəndə o, onların 
qarşısında həyatındakı ən böyük nitqini söylədi. Bu çıxışında o dedi: «Allahın 
məni yüksəyə qaldırmasına baxmayaraq, mən öz tacımın şərəfini yaxşı bilirəm, 
mən sizin məhəbbətinizlə hökmranlıq edirəm» və əlavə etdi, bu sözlərdə onun 44 
illik hakimiyyətinin yaratdığı bir ilham cəmlənmişdir: «Mən təbəəmlə razılıqda 
olmaqdan, hansı ki, bu, mənim daşıdığım vəzifədir, daha artıq nəyisə arzulamaq 
üçün mən heç bir səbəb görmürəm».  

Şotlandiyalı VI Ceyms uzun müddət ərzində qeyri-rəsmi olaraq onun varisi 
kimi etiraf edilmişdi. Elizabet ölüm yatağında olanda öz ölümü üçün axırıncı 
xidmətini icra etdi. Bu, 23 mart 1603-cü ildə Londonun Riçmond sarayında baş 
vermişdi. Nitqi, demək olar ki, olmadan, işarələrlə ondan soruşuldu ki, o, Ceymsi 
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özünün varisi kimi bilirmi? O, jestlə bildirdi ki, öz hakimiyyətini dinc qaydada 
varisə verəcəkdir və onun səhərisi günü sübh vaxtı öldü. 24 mart 1603-cü ildə I 
Elizabet 69 yaşında vəfat etdi. 

Şotlandiya kralı VI Ceyms (1567–1625-ci illər) və ya 1603–1625-ci illərdə 
İngiltərə kralı olmuş I Ceyms şotland kraliçası Mariya Styuartın Henri Styuartdan 
olan oğlu, VII Henrinin kötükcəsi idi (onun nəvəsi V Ceymsin nəvəsi idi). 

1611-ci ildə alimlərin hazırladığı Bibliya versiyası onun şərəfinə Ceyms 
Bibliyası adlanmışdı. 

Kral Ceymsin yepiskopu 1611-ci ildə nəşr edilən Bibliyanın kral Ceyms 
versiyasının ön sözündə gələcək nəsillər üçün demişdi ki, nə vaxt ki, onlar 
kraliçanın öldüyünü bildilər: «Qərb ulduzu olan kraliça Elizabet belə parlaq 
haşiyədə ən xoşbəxt xatirənin obyekti oldu».  

Elizabetin məşhur 44 illik hökmranlığı nəyə kömək etməyə nail olurdusa,  
buradakı hər bir əməl, əslində, onun şəxsi nailiyyəti idi. O, taxt-taca qalxanda 
İngiltərə müstəqil olduqda, labüd olaraq birləşməyə ehtiyac duyurdu, axı xalq 
katoliklərlə protestantlara bölünmüşdü. Kraliça protestant məsələsini həll etdikdə, 
dini fanatizmdən tam məhrum idi və istəyirdi ki, öz təbəələri arasında nə qədər 
mümkünsə qəbul edilən bir kompromiss olsun. Fransa və ya İspaniya ilə nikah 
ittifaqı İngiltərəni bu böyük dövlətlər arxasında müharibəyə sürükləyərdi, lakin 
istənilən səbəbdən kraliça ərə getmək istəmirdi.  

Ölkənin resursları aşağı düşməkdə idi. Elizabet nəslin törəmələrindən 
yeganə adam idi ki, öz babası VII Henridən maliyyə işi üzrə qabiliyyət irsini əxz 
etmişdi. Parlament çağırılırdı ki, pul verməyə səs versin. Elizabet öz ciddi qənaəti 
və cəsarətli nəzarəti ilə taxt-tacın müstəqil olmasına böyük köməklik göstərdi. 4 
milyonluq xalq, məhz onu milli şüurluluğa ilhamlandıran belə bir şəxsiyyətə 
ehtiyac duyurdu. 

Elizabet öz rolu üçün müstəsna vergiyə, istedada malik idi. Taxt-taca 
çıxanda 25 yaşında olan bu qız dik dayanırdı, onun üzü solğun və qartala bənzər 
idi, qızılı kürən saçları Yorkçular sülaləsindən olduğunu göstərirdi. Yüksək 
dərəcədə həyəcanlanmaqla, o həm də böyük enerjiyə malik idi, at çapan qadına 
çevrilmişdi. Çox sürətlə yeriyirdi və rəqsin vurğunu idi. Onun geyimə marağı və 
qiymətli daşlara ehtirası, nəcib keyfiyyətdə xalq qarşısına çıxmasında ona kömək 
edirdi. O, yüksək dərəcədə təhsil almışdı və latın, fransız, ispan, italyan və flamand 
dillərində danışırdı. 13 yaşında olarkən analığı, protestantlara loyallıq göstərən 
Katerina Parrın dini mövzuda yazdığı kitabı latın dilindən ingilis dilinə tərcümə 
etmişdi. Kraliçanın yanında onu krala bağışlayanda, atası məmnun qalmışdı. Lakin 
kitabın protestantlığı təbliğ etdiyini bildikdə, Henri arvadına acıqlanmış, qızına isə 
belə işlərlə məşğul olmamağı tapşırmışdı. Onun böyük bacısı I Mariya Tüdorun 
sarayındakı ispan səfiri demişdi: «Printsessa Elizabet çox təhlükəlidir; o, 
sehrkarlıqla dolu olan bir ruha malikdir».  

Elizabetin taclanma mərasimindən ta ölümünə qədər xalq bilirdi ki, 
kraliçaları onu sevir. Bu emosional münasibətlə Elizabet öz fərasətini birləşdirirdi 
ki, istedada və xarakterə yüksəlsin. Özünə kömək etmək üçün seçdiyi adamlar 
tərəfindən ona parlaq xidmət göstərilirdi, onların hamısından yuxarıda isə Uilyam 
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Sesil dururdu. Taxt-taca qalxanda o, onu dövlətin baş katibi etdi və 1571-ci ildə 
kraliça onu lord-xəzinədar təyin etdi, onun əvvəlki vəzifəsini ən böyük ictimai 
qulluqçularından ikincisi olan Frensis Uolsinqemə verdi, onu Böqli lordu etdi.  

Kraliçaya onlarla işləmək asan deyildi. Onun yüksək ruhu əsəbi ehtiyatlılığı 
ilə müşayiət olunurdu. O, bəzi hallarda Böqlini ehtiraslılıqda ittiham edirdi, onların 
portnyorluğu dərin qarşılıqlı etibar qazanmışdı. Elizabet demişdi: «Avropada heç 
bir hökmdarın onun malik olduğu kimi məsləhətçiləri yoxdur».  

Elizabetə görə millətin entuziazmı möhkəm iqtisadi bünövrəyə əsaslanırdı. 
Onun müharibə aparmağa həvəssiz olması ölkənin möhkəm qaydada artan 
inkişafını qoruyurdu. Maliyyəçi Tomas Qreşhemin tikdirdiyi və kraliçanın özünün 
açdığı kral birjası bu səhnələri müşayiət edirdi. Ona şeir qaydasında yazılmış 
müraciətlə deyilirdi: «Biz əvvəllər aldığımız şeyləri indi satırıq. Allahın və sənin 
sülhünü biz qoruyur və inkişaf etdiririk».  

Elizabetin bütün hökmranlığı dövründə İngiltərə daim xarici təhlükələrə 
məruz qalırdı. İspaniya və Fransa Avropada ağalığa malik olmaq üçün İngiltərəni 
ələ keçirməyə çalışırdı. Papalıq, kraliça protestantizmə üstünlük verdiyinə görə, bu 
bastionun dağılmasını görmək arzusu ilə yaşayırdı. İspaniya Armadası ölkəni işğal 
etməyi planlaşdırırdı. Ölkəsinin özündə də ona qarşı sui-qəsd cəhdləri baş verirdi.  
Elizabet özünü himayə etmək üçün düşmənlərinə müqavimət göstərənlərə – 
Fransada huqenotlara və İspaniyadakı Filipp tiraniyasına qarşı Niderlandın 
azadlığını qoruyub saxlamaq üçün mübarizə aparan ölkənin müxtəlif əyalətlərinə 
köməklik göstərirdi. Hətta Armadanın məğlubiyyəti də İspaniyanın təhlükəsini 
bütünlüklə yoxa çıxarmadı. Lakin 1588-ci ildən sonra fransız səfiri onun haqqında 
ədalətli mühakimə yürütmüşdü: «O, hər şeyi bilən, çox böyük hökmdar idi». Bu 
sözlər ümumi verdikt təsiri bağışlayırdı. 

 I Elizabetin hökmranlığı dövründə İngiltərə böyük inkişaf yolu keçmiş, 
dövlətin Avropada nüfuzu xeyli möhkəmlənmişdi. Ona görə də onun hakimiyyət 
illərini İngiltərənin “Qızıl dövrü” adlandırırlar. Ölkənin iqtisadi, siyasi, sosial və 
vərbi inkişafı, bu ecazkar kraliçanın iradəsinin və fəaliyyətinin bilavasitə nəticəsi 
idi. 

 
  
                    Epiloq 
 
Bu kitabda İngiltərədəki Tüdor sülaləsinin taxt-taca gəlməsindən, onun 

hakimiyyətinə sonuncu kraliçasının ölməsi ilə son qoyulmasına qədər olan 
hadisələr, əsasən, öz təsvirini tapdı. Bu dövr İngiltərə tarixinin maraqlı, 
ziddiyyətlərin yaranması və onların həll edilməsi əhvalatları ilə dolu olduğundan 
tarixçilərin və sadə oxucuların böyük maraq dairəsinə çevrilmişdir. Tüdorlar 
sülaləsinin dramatizmlə bol olan saqası hansısa bir ailənin və ya tayfanın 
əhvalatlarından daha zəngindir, çünki İngiltərə tarixinin böyük və mühüm bir 
plastını əhatə edir. Güman etmək olar ki, axtarışların təsvir edilən nəticələri buna 
maraq bəsləyən oxucuların diqqətindən yayımayacaqdır.  
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Ölkənin iki böyük nəsli arasındakı davam edən vətəndaş müharibəsi sonuncu 
qanlı döyüşlə müşayiət olunmaqla yanaşı, ölkədə hakimiyyəti uzurpasiya etsə də, 
bu taxt-tacın real sahibi olan kralın döyüşdə öldürülməsi ilə sülalə öz başlanğıcını 
götürmüşdü. Yeni sülalənin ilk kralının uzaqgörənliyi hesabına,  həm də 
matrimonial əlaqəni öz şəxsində  işə salması ilə nəinki vətəndaş müharibələrinə 
son qoyulmuş və ilkin dövrdəki bu uğurlu siyasət Tüdorlar hakimiyyətinin uzun 
ömürlülüyünə də şərait yaratmışdı. Onun oğlunun hökmranlığı dövründə isə kralın 
öz eqoistik niyyətləri hesabına ölkədə dərin dini islahat baş versə də, ölkədəki 
mövcud birlik pozulmamış, beynəlxalq münasibətlərdə tarazlığın pozulmasına yol 
verilməmişdir. Həmin kralın azyaşlı oğlunun və sonra qızının qısa müddətli 
hakimiyyəti vaxtı müəyyən narahatlıqlarla müşayiət olunsa da, xüsusən kraliça I 
Mariyanın dövründə protestantların sərt qaydada təqib edilməsinə baxmayaraq, 
ölkədə ciddi iğtişaşlar baş verməmişdir. Kraliça I Elizabetin dövründə isə 
katoliklərin sıxışdırılması, təqib edilməsi halları baş versə də, ölkədə xalqın birliyi 
möhkəmlənmiş, ölkəyə İspan Armadasının müdaxilə cəhdi vaxtı, ispanların, 
müasir dillə desək, «Beşinci kolonna» hesab etdikləri katoliklərin taxt-taca qarşı 
qalxacaqlarına ümid bəsləməsinə baxmayaraq, katoliklər də hakimiyyətə qarşı olan 
hərəkətə yol verməmiş, əksinə, vahid xalq kimi mücadilədə protestantlarla birgə 
iştirak edərək, əsl vətənpərvərlik nümayiş etdirmişdilər. Tüdor sülaləsinin son 44 
illik dövrü, kraliça I Elizabetin hökmranlığı İngiltərəni siyasi, iqtisadi və sosial 
cəhətdən möhkəmləndirmiş, krallığın beynəlxalq aləmdə nüfuzunu yüksəltmişdi. 

İngiltərə tarixində I Mariyaya qədər ölkəni heç vaxt qadın, kraliça idarə 
etməmişdi. Qadının taxt- tac tutmasının mümkünlüyü varianti heç güman da 
edilmirdi. Ona görə də krallar daim kişi cinsindən olan varisə malik olmalarının 
qayğısını çəkir, buna can atırdılar. Lakin tarix öz ironiyasını göstərdi. Tüdorlar 
sülaləsini son yarım əsrdə, I Mariyanın və I Elizabetin şəxsində qadınlar davam 
etdirdi.  

Taxt-tacın başqa, Styuartlar sülaləsinə keçməsi də dinc yolla getmiş və onun 
da ilk kralı I Ceymsin dövründə ölkədə elə bir sarsıntı baş verməmişdi, axı VI 
Ceyms Şotlandiya kralı ola-ola İngiltərə taxt-tacının varisi kimi ona yiyələnmişdi. 
Lakin onun oğlu I Karlın dövründə Parlamentlə kralın münaqişəsində Vətəndaş 
müharibəsinin, ilk inqilabın baş verməsinə səbəb olmuş və 1649-cu ildə, Elizabetin 
ölümündən heç yarım əsr keçməmiş kral edam edilmiş və on il ərzində, ölkə 
monarxiya hakimiyyətindən uzaqlaşmaqla, lord-protektor vəzifəsi adı altında 
inqilabdakı müstəqillərin lideri olan Oliver Kromvel tərəfindən idarə olunmuşdu. 
Kromvel İrlandiyada qanlı qırğınlar törətmişdi. İngiltərədə monarxiya 11 illik 
fasilədən sonra edam edilən kralın oğlu II Karlın hakimiyyətə gəlməsi ilə bərpa 
olunmuşdu. Digər kral qatilləri kimi Kromvelin də cəsədi ölümündən üç il sonra, 
1561-ci ildə qəbirdən çıxarılmış və dar ağacından asılmışdı.  

Lakin İngiltərədə kralın edam edilməsi təcrübəsi digər ölkələrdə də təkrar 
edilməyə başlamışdı. İki əsr yarım keçdikdən sonra Fransa burjua inqilabı 1792-ci 
ildə kral XVI Luini və onun kraliçası Mariya-Antuanettanı edam etdi. 1865-ci ildə 
ABŞ prezidenti Abraham Linkoln Vətəndaş müharibəsində məğlub olmuş 
Cənublulara rəğbət bəsləyən fanatik aktyor But tərəfindən qətlə yetirildi. 1867-ci 
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ildə meksikalılar imperator Maksimilianı güllələdilər. 1918-ci ildə Rusiya inqilab 
liderləri sonuncu rus çarı II Nikolayın özü də daxil olmaqla bütün ailəsinin 
güllələnməsinə göstəriş verdilər.  

İngiltərənin təkcə müsbət dövlət təcrübəsi deyil (böyük fransız alimi Şarl 
Monteskye özünün XVII əsrdəki hakimiyyətin üç qola bölünməsi barədəki 
nəzəriyyəsini İngiltərə siyasi sistemini müşahidə etdikdən sonra meydana 
gətirmişdi), hətta neqativ təcrübəsi də dünyada təkrar olunmağa başladı.  

1066-cı ildən mərkəzləşmiş dövlətə malik olan İngiltərə min il ərzində 
böyük tarixi yol keçmiş, Britaniya imperiyasının ərazisi üzərində Günəşin heç vaxt 
batmadığı qənaətinə gəlmək kimi qeyri-adi böyüklüyə və qüdrətə sahib olmuşdu. 
Onun tarixinin yarım min il bundan əvvəl baş vermiş hadisələri də cəzbedici 
xarakterinə görə öyrənilməyə layiqdir.  

Tüdor sülaləsi üzvlərinin bədbəxtlikləri qədim yunan mifologiyasında ayrı-
ayrı ailələrin başına gələn ağır məşəqqətlərlə müqayisə oluna bilər. VIII Henrinin 
arvadlarının taleyi Korinf çarı Aqamemnonun başına gələnləri xatırladır. 
Aqamemnon Troyaya üzmək üçün gəmilərini yelkənlərini dolduran külək naminə 
öz doğma qızı İfigeniyanı allahlara qurban vermişdi. On il ərzində Troya ilə öz 
vətənindən, Avropadan uzaqda, Kiçik Asiyada müharibə apararkən arvadı 
Klitemnestra ona xəyanət etmiş, Egisflə eşq macərası yaşamış, əri evinə 
qayıtdıqdan sonra isə qızının qurban verilməsinə görə qisas almaq üçün məşuqu ilə 
birlikdə onu öldürmüşdü. Oğlu Orest isə bacısı Ekektranın təhriki ilə atasının 
qisasını almaq üçün öz doğma anasını öldürmüşdü.  

Yaxud Troya printsi, çar Priamın oğlu Paris Spartada qonaq olarkən çar 
Menelayın arvadı Füsunkar Yelenaya vurulmuş, onu götürüb uzaq Troyaya 
qaçmışdı. Menelayın qardaşı Aqamemnon Troyanı cəzalandırmaq üçün yunanların 
ittifaqını düzəltmiş və dənizdən keçərək Troya kimi varlı şəhər-dövlətə hücum 
etmişdi. 

Troya müharibəsinin döyüşdə və kənarda gətirdiyi faciələrlə Tüdor 
sülaləsinin bədbəxtlikləri arasında üç min ilə yaxın tarixi məsafə vardır. Əlbəttə, 
Tüdorların faciələri nə Aqamemnonun, nə də Priamın ailələrinin başına gələnlərlə 
birbaşa müqayisə oluna bilməz. Çünki L.N.Tolstoyun sözləri ilə desək, bədbəxt 
ailələr, bir-birinə bənzəyən xoşbəxt ailələrdən fərqli olaraq, özünəməxsus qaydada 
bədbəxt olurlar.  

Ancaq oxşarlıqlar da az deyildir. VIII Henri iki arvadını öldürmüş, üçünü 
boşamışdı. Azyaşlı qızı Elizabet elə bir günahı olmasa da, onun günahı yalnız 
edam olunmuş Anna Boleynin qızı olması idi, xeyli müddət bastard və anası tək 
fahişə adlandırılmışdı. O da yeniyetməlik və gəncləik illərində sağ qalsa da, 
həyatda İfigeniya əzablarını çəkməli olmuşdu.  

Paris Füsunkar Yelenaya vurulduğuna görə vətəni Troyanı, onu viran qoyan 
müharibənin başlanmasına və acı nəticələr gətirməsinə səbəb olmuşdu. Böyük 
ailədən yalnız Priam sağ qalmışdı,  iki oğlu – Hektor və Paris döyüşdə həlak 
olmuş, arvadı Gekuba və qızı Kassandra işğalçı yunanlar tərəfindən əsir 
götürülmüşdü. Ona görə də Priamın taleyi tarixdə qarğış, lənət rəmzi kimi istifadə 
olunur. VIII Henrinin övladları da taxt-taca yüksəlsələr də, bədbəxt oldular, VI 
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Eduard ailə qurmamış, qızı I Mariya dünyaya övlad gətirməmiş, Elizabet isə ərə 
getməməklə övladsız taleyi yaşamaqla həyatdan getmişdilər. Bəlkə də, lap elə 
sülalənin banisi VII Henrinin gəldiyi lənət, Yorkçulara qarşı qəddarlığı, bu, nəzərə 
alınmasa da, sülalənin taleyində az rol oynamamışdı. VIII Henrinin təkcə 
arvadlarının deyil, həm də dövrün məşhur xadimləri və ziyalıları olan böyük 
mütəfəkkir Tomas Morun və yepiskop Con Fişerin ölümünə bais olması heç də 
onun ailəsinə xoşbəxtlik gətirə bilməzdi. Onun özü də ömrünün son 11 ilini 
dəhşətli ağrılarla və xəstəliklərlə mübarizədə keçirmişdi. 

Onun bacısı Marqaret də, elə bil ki, bədbəxtlik mənbəyi, talesizlik simvolu 
idi. O, Şotland kralı olan əri ilə on il yaşamış, kral IV Ceyms İngiltərəyə qarşı 
başladığı müharibədə həlak olmuşdu. Sonra qadın iki dəfə ərə getməklə, həyatında 
böyük çətinliklər yaratmışdı. Onun oğlu, kral V Ceyms körpə ikən taxt-taca çıxsa 
da, yeniyetməliyini dustaqda saxlanmaqla və digər çətinliklər içərisində keçirmiş, 
anasının və Olbani hersoqunun regentliyindən azad olub, müstəqil idarəçiliyə 
başlasa da, atası kimi İngiltərə ilə müharibəyə girişmiş, məğlub olmuş və az sonra 
30 yaşında ölmüşdü. Onun 6 gün əvvəl doğulmuş qızı Mariya Styuart kraliça elan 
edilmişdi. Marqaretin nəvəsi olan bu qızın taleyi də ağır olmuş, fransız printsi, 
sonrakı kral II Fransiskə ərə getmiş, evləndiklərindən bir qədər sonra əri ölmüşdü. 
Dul qadın kimi Mariya Styuart Şotlandiyaya qayıtmış, burada iki nəfərə ərə getmiş, 
gələcək Şotlandiya kralı VI Ceymsi – İngiltərə kralı I Ceymsi dünyaya gətirmiş, 
intriqalara aludə olduğundan iflasa uğramış və sığınacaq almaq üçün İngiltərəyə 
qaçmış, orada dustaq edilmiş və doqquz il sonra, 1587-ci ildə kraliça Elizabetə 
qarşı sui-qəsddə iştirak ittihamı üzrə təqsirləndirilərək edam edilmişdi. Marqaretin 
nəslinin bədbəxtlikləri bununla da yekunlaşmamışdır. Mariya Styuartın nəvəsi, I 
Ceymsin oğlu, İngiltərə kralı, I Karl da parlamentlə münaqişəsi zəminində 
başlanan inqilab nəticəsində 1649-cu ildə edam olunmuşdu. 

İngiltərə və Avropa dövlətləri tarixində kralın edam olunması ilk hadisə idi, 
lakin sonralar kiçik də olsa, bir ənənə şəklini aldı.  

Tüdor sülaləsinin ailə üzvlərinin bədbəxtlikləri qədim yunan mifologiyasını 
yada salır, ona görə də ədəbiyyatın da diqqətindən kənarda qalmamışdır. Sülalələr 
bir-birini əvəz etdi, 1714-cü ildə kraliça Annanın ölümü ilə Styuartlar sülaləsinə də 
son qoyuldu, heç bir varis olmadığından, alman qohumları olan I Corc – 
Hanoverlər sülaləsi İngiltərə taxt-tacına çıxdı. Bu sülalənin adı I Dünya müharibəsi 
vaxtı almanlarla ingilislərin düşmən kimi vuruşmalarına görə dəyişdirilib, Vindzor 
sülaləsi adlansa da, indiyədək taxt-tacda qalmaqla, İngiltərədə ən uzun ömürlü 
sülaləyə çevrildi, onun artıq 300 ildən yuxarı yaşı vardır.  
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