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Ön söz 
 

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 

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 

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.  

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 

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 

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.  

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 

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 

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 

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 

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.  

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.  

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 



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.  

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 

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 

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 
 

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».  

«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.  

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 

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, 

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. 

 

 

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.  

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, 

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 

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 

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.  

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, 

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. Bu vaxt 

Katerinanın artıq 23 yaşı var idi, Henri isə 18 yaşına yaxınlaşırdı.  

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 

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 

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 5 yaş böyük idi. Onun başını gicəlləndirən qüdrətli 

köməkçilər meydana gəldi. Bu saray qadınlarının arasında olan biri, onun ilk 

məşuqələrindən birinin bacısı Anna Boleyn idi. O,1526-cı ildə  kraliçanın ledisi 

olan bu qıza vuruldu. 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 daxil olmuşdu, 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. Kral. 

Annanın ona varis doğacağına çox inanırdı, qıza olan coşğun hissləri də Henrini 

onu əldə etməyə daha da həvəsləndirirdi. 

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 da, arvadını boşamaq istəyini də 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, bundan sonra nikahdan irəli gələn vəzifələri artıq 

yerinə yetirə bilmərik. Lakin Katerina vaxtilə ələ keçirdiyi və sevdiyi ərini 



boşanma yolu ilə itirmək istəmirdi, ona görə də kralın qərarına təslim olmaqdan 

imtina etdi. O, bir 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 gəlməli oldu və Uolsinin məsləhət 

şəklindəki qeydinə məhəl qoymadan öz narahatlığını ağrısız qaydada həll etdi. O, 

nikahın ləğv edilməsini bəyan etmək barədə Romaya müraciət etdi. Papalar, 

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.  

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 toydan beş ay sonra, 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 xeyli müddət baş tutmadı. Yalnız kralın ölümü Katerinanın yeddi 

il ərzində gözləməsinə, ağır şəraitdə, böyük ehtiyac içərisində yaşamasına nəhayət 

ki, son qoydu. 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 etmək üçün ölkəni tərk edəndə Katerinanı kraliça- regent təyin etmişdi, 

o, İngiltərədə olmayan müddətdə dövləti bu qadın idarə etməli idi. 1527-ci ildə isə 

Henri ona bildirdi ki, qardaşının arvadı ilə onun nikahı qanuniliyinin olub-

olmaması barədəki qərar onların ər-arvad kimi yaşamasını dayandıra 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, 

həm də 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 artıq 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 

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 

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. 

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».  

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».  

 

 

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 

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.  

 

 

 

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. 

İngilis lordları isə öz hərbi rəislərinin araba karvanını soymuşdular, onların 

atlarını oğurlamışdılar. Henri 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 

qalasını 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.” 1513 cü ilin 9 sentyabrında şotlandlar ağır məğlubiyyət 

anını yaşamalı olmuşdular. 

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.” Müasir tarixçilər isə şotlandların itkisinin 12 min nəfər olduğunu 

qeyd edirlər.  

«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. 

Onlar bəzi yaralıların boğazlarını kəsirdillər». İngilislərin döyüşdə itkisinin 

şotlandlarınkından altı dəfə az olduğu bildirilir.  



«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, buna sevinirdi, 

ikincisi isə Katerina köhnə düşmən üzərində qəti qələbə çalmışdı, onun özünün 

nail olduqları isə elə bir təsir bağışlamırdı və Şotlandiya üzərindəki qələbə ilə 

müqayisədə xeyli kiçik görünürdü, bu isə onda qısqanclıq yaratmaya bilməzdi. 

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 

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 

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, özü Fransalı Luiyə ərə gedə 

bilərdi. Bu, baş versə, o, daha böyük kraliça olacaqdı. Həm də əgər o, Fransa 

kraliçası olsa, Katerinaya bərabər olacaqdı.  

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 I 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) I 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 İ 

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 
 

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. 

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.  

 

 

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. 

«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 

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.  

           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 

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 

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. 

 

 

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».  

«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 

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».  

 

 

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 Keyrey (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».  

 

 

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 

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 

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 

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 

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.  

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». 

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 

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:  

«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.  

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.  

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».  

 

 

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 

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 



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 

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 

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 yetirildikdən 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.  

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 kral 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 

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 

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. 

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 Armadisı 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 

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». 

İngiltərənin İspan Armadası üzərindəki qələbəsi, onun Avropa dövlətləri 

arasında böyük hərbi qüdrətə malik olduğunu sübut etməklə, beynəlxalq nüfuzunu 

yüksəltdi. İngiltərə okean və dəniz sularında ağalıq etməyə başladı. Bu gələcək 

Böyük Britaniya imperiyasının təşəkkül tapması və hədsiz dərəcədə böyüməsinin 

mühüm amillərindən birinə çevrildi. XX əsrin ilk onilliyində bu imperiya dünya 

ərazisinin dörddə birini əhatə etməklə, dünya əhalisinin dörddə birinə ağalıq edirdi. 

Elizabetin dövründə dənizlərə hakim kəsilən İngiltərə, bir neçə əsr sonra planetin 

quru hissəsinin xeyli ərazisini idarə edirdi. Dənizlər üzərində hökmranlıq Yer 

kürəsinin böyük bir hissəsinə ağalıq etməyə gətirib çıxardı. İngiltərənin gələcəkdə 

fövqəl dünya dövlətinə çevrilməsində kraliça I Elizaetin xidmətləri danılmazdır. 

Bu xidmət təkcə 1588-ci ildəki böyük qələbədən ibarət deyildi, çoxtərəfli olmaqla, 

kraliçanın uğurlu xarici və daxili siyasətinə əsaslanırdı.     

30 illik işinin ona öyrətdiyi kimi, Elizabet 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 var 

idi,  Böqlinin 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 İrlandiyada 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 

uğursuzluğa uğradı. O, kraliçaya söz vermişdi ki, qiyamçıların başçısının başını 

ona gətirəcəkdir. Lakin apardığı canlı qüvvənin yarısını irland qiyamçıları ilə 

döyüşdə itirditindən yenldən əlavə əsgər və pul istədi. Bunları almadığından 

qiymın başçısı ilə danışıq apardı. Gu xəyanət idi. 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, hakimiyyətə qarşı 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. Kraliçanın əvvəlki favoriti artıq onun düşməninə çevrilmişdi. Öz evini 

də bütün növlərdən oln narazı adamların diqqət mərkəzi etmişdi. Dostları onun 

evinə toplaşdılar və təslim olmaq istəmirdilər. Kraliça göstəriş verdi ki, onun 



evinin yanına Tauerdən götürüb iki top aparsınlar, bu vaxt 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 və edamdan əvvəl 

böyük qüsurlarını etiraf etdi.  

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 öz meyillərimə 

güzəştə getməyə mən 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 

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. Bir ay sonra onu Vestminster Abbatlığında bacısı I 

Mariyanın yanında dəfn eydilər. Bəlkədə iki bacı o dünyada barışacaqdilar. 



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, 

sehrikarlıqla 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 

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 

partnyorluğu 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, 

dünya dövləti səviyyəsinə qalxmış, Avropada onun nüfuzu xeyli möhkəmlənmişdi. 

Ona görə də Elizabetin hakimiyyət illərini İngiltərənin “Qızıl dövrü” adlandırırlar. 

Ölkənin iqtisadi, siyasi, sosial və hərbi 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.  



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 başlanmışdı. İki əsr yarım keçdikdən sonra Fransa burjua inqilabı 1793-

cü 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 

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 Mikena çarı Aqamemnonun başına gələnləri xatırladır. 

Aqamemnon Troyaya üzmək üçün gəmilərini yelkənlərini dolduran külək naminə 

öz doğma qızı İfigeniyanı ümid bəslədiyi 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 yunan 

dövlətlərinin hərbi ittifaqını yaratmış 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 

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 üzərinə düşən lənət, Yorkçulara qarşı qəddarlığı, bu, 

nəzərə alınmasa belə, 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 münaqişə zəminində başlanan 

inqilab nəticəsində 1649-cu ildə edam olunmuşdu. 

İngiltərədə 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. 

Şotlandiya kralı IV Ceymsin öz arvadı Marqaretə, Tüdorlar nəslinin və ata 

qatili kimi özünün də lənətə gəlməsi barədə dəfələrlə dedikləri heç də əbəs deyildi, 



sonrakı hadisələr onun öncə görməsini, demək olar ki, bütünlüklə təsdiq etdi. 

Həqiqətən də Tüdor sülaləsi və Şotlandiya kraının özü və ailəsi çox sayda 

bədbəxtliklərlə üzləşməli oldu. Lənətə gəlməni bəziləri mistika əlaməti, onun 

ortaya atılmasını cəhalət nümunəsi hesab edir. Əgər tarix boyu real hadisələr bunu 

təsdiq edirsə, onlara necə saxta bir izah yarlığı vurmaq olar. Bir sıra misallar 

lənətin ağır zərbəyə çevrildiyini heç bir şübhəyə yol verilmədən sübut edir. 

Bizim eradan əvvəl XIII əsrdə, Homerin də “İliada”da yazdığı kimi Troyanı 

məhv edən Aqamemnonun törətdiyi amansızlıqlar cavabsız qalmamış, onun  

ailəsində ardıcıl faciələr baş vermişdi. Ata qızını Troyaya yollanarkən allahlara 

qurban vermiş, arvadı qızının qisasını almaq üçün on il sonra vətəninə qayıdan 

ərini məşuqu ilə birlikdə öldümüş, sonra atanın qisası naminə oğul Orest öz doğma 

anası Klitemnestranı və onun məşuqunu qətlə yetirmişdi.. Lənətə gəlmiş ailədən 

ata, ana və qız övladı vaxtından əvvəl həyatla vidalaşmalı olmuşdu. 

Qədim Romada vətəndaş müharibələri vaxtı dövlət hakimiyyətini tutmaq 

üçün b.e.ə. 60-cı ildə Qney Pompey, Yuli Sezar və Mark Krass birinci Triumvirat 

adlanan ittifaq yaratdılar və çox şeyə nail oldular. Lakin hər üçü böyük 

ambitsiyalarla yaşadığından Triumvirat 53-cü ildə dağıldı. Onlar öz əməlləri ilə 

lənətə gəlmişdilər və həyatlarını acı sonluqla başa vurdular. 

Mark Krass qətllərdən ilham alan diktator Sullanın tərəfdarı kimi 

edamlardan və proskriptsiya siyahısına düşənlərin əmlaklarının müsadirəsindən 

böyük var-dövlət toplamışdı. B.e.ə. 71-ci ildə isə çox qan tökməklə Spartak 

üsyanını yatırtmışdı. O, Appi yolunun üstündə Kapuyadan Romaya qədər olan 130 

km məsafədə əsir götürülmüş 6 min qulu çarmıxa çəkdirmişdi. Romada ən qatı 

düşmənlər üzərində də belə dəhşətli cəza tətbiq edilməmişdi. Krass 53-cü ildə 

Mesopotamiyada parfiyalılarla döyüşdə məğlubiyyətə uğramış, özü də həlak 

olmuşdu. Düşmən Krassın başını teatr səhnəsində dığırladıb, əhalini əyləndirirdi. 

Qney Pompey (Böyük Pompey) də lənətin nəticəsi olan faciədən yaxa 

qurtara bilmədi. O da gəncliyində Sulla tərəfdarı olmuş, Spartak qul üsyanının 

yatırılmasında iştirak etmişdi. Axır mərhələdə üsyançılarla vuruşsa da, onunla 

öyünürdü ki, bu zərərli alaq otunu kökündən məhz o, şıxarmışdır. 49-cu ilin 

yanvarında Yili Sezar qanuna məhəl qoymayaraq Rubikonu keçib, Romanın dövlət 

ərazisinə girdikdə, ölkədə vətəndaş müharibəsi başlandı. Sezar Romaya doğru 

irəliləyəndə Pompey panikaya düşüb,  tərəfdarları və hərbi dəstəsi ilə birlikdə 

Yunanıstana qaçdı. Sezar onun arxasına düşdü və 48-ci ildə Fessaliyadakı Farsal 

döyüşündə Pompey qüvvələrini məğlubiyyətə uğratdı. Pompey bu dəfə Misirə 

qaçdı və Ptolomey sülaləsinin axırıncı gənc çarının göstərişi ilə orada öldürüldü. 

Onun başı Aleksandriyaya gələn Sezara hədiyyə kimi verildi. Krass və Pompey 

təkcə öldürülməmişdi, onların kəsilmiş başları müvafiq olaraq təhqir və hədiyyə 

əşyasına çevrilmişdi. 

Yuli Sezar b.e.ə. 58-51-ci illərdə  Alp dağlarından şimaldakı bütün Qalliyanı 

Romaya tabe etdirmişdi. 49-45-ci illərdə Pompeyin tərəfdarlarını darmadağın etdi 

və mühüm dövlət vəzifələrini öz əlində cəmləşdirdi. O, faktiki olaraq monarxa 



çevrilmişdi, 44-cü ildə ömürlük diktator elan edilmişdi. Lakin respublika 

quruluşunun qatı tərəfdarları buna dözməyib, qəsd hazırladılar və 44-cü ilin 

martında Sezarı Senat binasında qətlə yetirdilər. Sezarın ölü bədəni Pompeyin 

büstünün aşağısında uzanmışdı. Nəhayət çarlıq eşqinə düşən Sezar da hədsiz 

ambitsiyasının qurbanına çevrildi. Digər tərəfdən, Sezar heç də az qanlar 

axıtmamışdı. Tarixçi Plutarxın yazdığına görə, Sezar Qalliyada hücumla 800 şəhər 

tutmuş, 300 tayfanı özünə tabe etmiş, 3 milyon nəfərdən ibarət düşmənlə 

vuruşmuş, onlardan 1 milyonunu döyüş cəbhəsində məhv etmiş və həmin saydada 

adamı əsir götürmüşdü. Göründüyü kimi, Sezar Qalliyanı qan gölünə çevimişdi. 

   Qədim Romanın üç görkəmli xadimi öz dəhşətli əməllərinin haqqını 

ödəmək məcburiyyətində qalaraq, ömürlərini faciəli şəkildə baş vurmuşlar, məgər 

bu azmı şeyi deyir.  

Roma imperatorlarının xeyli hissəsi də öz sələfləri kimi ömürlərini qətllərlə, 

intiharla başa vurmuşdu. Kaliqula öldürülmüş, Klavdini arvadı Aqrippina 

zəhərləyib öldürmüş, Neron özünü intihar etmişdi. Onun ölümündən sonra baş 

verən Aralıq dövründə- b. e. 69-cu ilində üç imperator- Qalba, Otto və Vitelli bu 

vəzifəyə elan edildiklərindən az sonra öldürülmüşdülər. 

Rusiya çarları da Roma imperatorlarının taleyini yaşamalı olmuşdular. III 

Pyotr arvadı II Yekaterinanın təşkil etdiyi qəsd nəticəsində devrilmiş və qətlə 

yetirilmişdi.  İmperatriçə II Yekaterinanın oğlu, çar Pavel öz oğlu I Aleksandrın 

razılığı ilə qurulan qəsd nəticəsində həyatdan getmişdi. Napoleon üzərində 

qələbənin mühüm müəlliflərindən biri olan I Aleksandrın özünün ölümü də 

müəmma pərdəsinə bürünmüşdü. Onun 1825-ci ilin sonunda yoxa çıxması barədə 

ölkədə şayiələr gəzirdi. Ölümündən əvvəl imperatorun ruhi sağlamlığı həqiqətən 

də pozulmuşdu, ətrafındakılardan daha çox şübhələnir və daha dindar olmuşdu. 

Bəzi tarixçilər belə nəticəyə gəlmişlər ki, bu şizofreniyanın bir növüdür. 1825-ci 

ilin avqustunda arvadının şiddətlənən xəstəliyinə görə Rusiyanın cənubuna səfər 

etmişdi. 19 noyabrda (1 dekabrda) Taqanroqda tif xəstəliyindən ölmüşdü. Lakin 

şayiələrə görə o, ölməmiş, başqa ad altında rahibə çevrilmişdi. I Nikolay Krım 

müharibəsindəki ağır məğlubiyyətə dözə bilməmiş, 1855-ci ildə ölmüşdü. Çar II 

Aleksandr xalqçılar tərəfindən 1881-ci ildə qətlə yetirilmişdi. Onun nəvəsi II 

Nikolay isə bolşeviklər tərəfindən arvadı və uşaqları ilə birlikdə 1918-ci ildə 

Yekaterinburqda güllələnmişdi. Görünür Romanovlar sülaləsi lənətlənibmiş və 300 

illik hökmranlıqdan sonra axırıncı varisinin də qətli ilə tarixdən silinmişsdi. 

Həmin XIX və XX əsrlərdə lənətlər bir sıra başqa dövlət rəhbərlərini də 

təqib etmişdi. 1848-ci ildən Avstriya impertoru olan Frants İosifin ailəsinə də ağır 

faciələr üz verirdi. Onun kiçik qardaşı I Maksimilian Habsburq 1864-cü ildə 

ingilis-fransız müdaxiləsi nəticəsində Meksikada prezident olmuşdu, 1867- ci ildə 

Meksikanın milli qəhrəmanı və prezidenti Benito Xuaresin göstərişi ilə 

güllələnmişdi. Frants İosifin gənc oğlu Rudolfla münasibətləri pis idi. Rudolf 

sevgilisini öldürməklə yanaşı, özünü də intihar etmişdi. 1898 –ci ildə Cenevrə 

gölünün sahilində imperatorun arvadına güllə atılmış və o, ölmüşdü. Yaxın 



qohumu, ershersoq və imperatorluğa namizəd olan Frants Ferdinand arvadı ilə 

birlikdə 1914-cü ildə Sarayevoda gənc serb millətçisi Qavrila Printsip tərəfindən 

qətlə yetirilmişdi. Bu hadisədən I Dünya müharibəsinin başlanması üçün bəhanə 

kimi istifadə edilmişdi. İmperator Serbiyaya müharibə elan etməsi ilə I Dünya 

müharibəsinə start verilmişdi. Frants İosif iki il ərzində müharibənin dəhşətlərini 

müşahidə etmişdi. Müharibəni başlamaqla əslində imperiyasının gələcək məhvinə 

imza atmışdı. 68 illik taxt-taca sahib olmasını 1916-cı ildəki ölümü ilə başa vuran 

Frants İosifdən sonra hakimiyyətə gələn I Karl I Dünya müharibəsindəki 

məğlubiyyət hesabına imperiyanın ləğv edilməsi ilə əlaqədar iki il sonra taxt-tacla 

vidalaşmalı olmuşdu və daha dörd il sonra 35 yaşında Portuqaliyaya məxsus olan 

Madeyra adasında sürgündə ölmüşdü. 

Lənət təhlükəsi təkcə siyasi xadimləri deyil, elm adamlarını, var-dövlət 

sahiblərini də izləyir. İngilis arxeoloqu Hauard Karter XX əsrin ilk iki onilliyində 

Qədim Misir tarixinin öyrənilməsinə böyük töhfələr vermiş, onun kəşf etdikləri bu 

qədim ölkənin mədəniyyətinin qiymətli abidələrinə çevrilmişdir. O, 1902-ci ildə 

qadın faraon  Hatşepsutun və faraon IV Tutmosun qəbirlərini tapmışdı. Qraf 

Karnarvonun köməkliyi ilə 1922-ci ildə isə Misirdə qazıntı apararaq, 

Tutanxamonun qəbirini açmışdı. Orada çox qiymətli artefaktlar tapılmışdı. 

Faraonun tabutu bütöv qızıldan idi. Mumiyasının maskası yarımqiymətli daşlarla 

bəzədilmiş mükəmməl sənət əsəri idi. Bu qəbir açılarkən divardakı yazıda bunu 

edənlərin lənətlənəcəyi xəbərdarlığına Karter məhəl qoymamışdı. Lakin tezliklə bu 

lənət öz dəhşətli icrasına başlamışdı. Lord Karnarvon qəbir açıldıqdan bir neçə ay 

sonra ölmüşdü, ağcaqanad sancmasından o, infeksiyaya məruz qalmışdı. Onun 

qardaşı da az sonra həyatdan getmişdi. Karterin köməkçisi və katibi də dünyanı 

tərk etmişdi. Bütövlükdə qəbirin açılmasında iştirak edən 26 nəfər qısa müddətdə 

həyatdan getmişdi. Təkcə Karter divarda yazılan xəbərdarlığıa inanmayıb, onu 

xurafat adlandırırdı. Kəşfindən 17 il sonra, 1939-cu ildə özü də vəfat etdi. Bu vaxt 

onun 65 yaşı var idi.  

ABŞ-dakı maqnat Rokfellerlər ailəsi də lənətə tuş gəlmişdi. Nəslin patriarxı 

Con Devison Rokfelleri “quldur baron”, “hiyləgər neft satıcısı” adlandırırdılar. 

ABŞ Ali Məhkəməsi onun “Standart Oyl” şirkətini 1911-ci ildə qanunsuz elan 

etmişdi. Con D. Rokfellerin nəvəsi və 15 il ərzində Nyu-York ştatının qubernatoru, 

prezidentliyə üç dəfə uğursuz namizəd olan və qısa müddətdə vitse- prezident 

işləmiş Nelson Rokfellerin 23 yaşlı oğlu Maykl atasının yeni açdığı muzeyə 

artefakt, ağacdan yonulmuş fiqurları toplamaq üçün 1961-ci ildə Yeni Qvineyaya 

yollanmış, onların qayığı aşmış, o, sahilə doğru 12 mil üzsə də, itkin düşmüşdü. 

Mülahizələrə görə o, yerli tayfaların kannibalizm mərasiminin qurbanı olmşdu. 

Mayklın ekiz bacısının həyatı viran qalmışdı və ekizlərin ölümü ata Nelson 

Rokfellerə güclü təsir göstərdi və o, 1979 –cu ildə 71 yaşında öldü. Mayklın yoxa 

çıxmasından on il öncə Con D. Rokfellerin nəvə qohumu olan Unifed Rokfeller 

İmeni Rokfellerlərə vurulan yarlığa və onların həyat tərzinə dözə bilmədiyindən, 

bu qadının və onun iki qızının meyitlərini  özlərinin qarajındakı maşınlarda 



tapmışdılar. Doğrudan da ailə üzvləri üçün nəslin şöhrəti və taleyi ağır bir yük idi. 

Axı Rokfeller ailəsini Amerika tarixində ən zərərli, şər ailə kimi tanıylrdılar. 

Yunan milyarderi Aristotel Onassisin də ailəsinə faciələr hücum çəkmişdi. 

24 yaşlı oğlu təyyarə qəzasında həlak olmuş, bir qədər sonra özü də ölmüşdü. Qızı 

da həyatdan tez getmiş, bütün var-dövlət qızının övladı olan üç yaşlı qızcığaza 

qalmışdı. Bəzi mülahizələrə görə Onasssis ABŞ prezidenti Con Kennedinin dul 

arvadı Jaklinə evləndiyinə görə Kennedilər ailəsinin daşidığı lənət ona da 

keçmişdi. 

Kennedilər isə çox sayda faciələri yaşamalı olmuşdu. 1963-cü ilin 

noyabrında ABŞ prezidenti Con Kennedi Dallasda qətlə yetirilmişdi. Beş il sonra 

onun prezidentliyə namizədlik uğrunda mübarizə aparan qardaşı Robert Kennedi 

Los-Ancelesdəki “Ambassador” otelində güllə atəşi ilə öldürülmüşdü. Sonralar 

Con Kennedinin yeganə oğlu da arvadı ilə birlikdə təyyarə qəzasında həlak 

olmuşdu. Mərhum prezidentin qızı Kerolayn təkcə sağ qalmışdır və o, Barak 

Obamanın prezidentliyi dövründə Yaponiyada  ABŞ-ın səfiri işləmişdi. 

1971-ci ildən Pakistanın baş naziri işləmiş Zülfüqar Əli-xan Bhutto 1977-ci 

ildə dövlət çevrilişi nəticəsində vəzifəsindən getməklə yanaşı həbs olunmuş, 

məhkəməyə verilərək, hökm əsasında 1979-cu ildə edam edilmişdi. Bir çox 

dövlətlərin, o cümlədən ABŞ-ın və SSRİ-nin dövlət rəhbərləri edam hökmünün 

ləğvini xahiş etsələr də, Bhutto dar ağacından asılmışdı. Harvard və Oksford 

universitetlərində təhsil almış qızı Benazir Bhutto sonrlar  ölkənin baş naziri 

vəzifəsinə yüksəlmişdi. Lakin qızın öz qardaşı Murtaza ilə baxışlarının 

qütbləşməsi, onların düşmənçiliyinə çevrilmişdi. Benazir baş nazir olarkən 

Murtaza polislərlə toqquşmada öldürülmüşdü. Şayiələrə görə onun öldürülməsi 

barədə bacısının özü göstəriş veribmiş. Müsəlman ölkəsində ilk baş nazir olan bu 

qadın sonralar dövlət çevrilişi ilə vəzifəsindən getmişdi. Yenidən seçki 

kampaniyasına qatıldıqda, 2007- ci ildə seçkiqabağı mitinqi tərk edəndə, 

tərəfdarlarına əl etmək üçün avtomobildən çıxan vaxt, sui-qəsdçilər tərəfindən 

öldürülmüşdü.  

Hindistanın baş naziri İndira Qandi də lənətə tuş gəlmişdi. Onun atası 

görkəmli siyasi xadim Cavahirləl Nehru idi. Nehru İngiltərədə təhsil almış, 7 il 

orada yaşamışdı. Vətənə döndükdən sonra Mahatma Qandi hərəkatına qoşulmuş, 

bütövlükdə 10 il müddətinə həbsdə saxlanmışdı. 1929-cu ildən Hindistan Milli 

Konqressinin prezidenti olmuş, 1947-ci ildə müstəqil Hindistanın baş naziri 

seçilməklə, 1964-cü ildəki vəfatına qədər həmin vəzifəni daşımışdı. Nehrunun 

Hindistanda Böyük Britaniyanın sonuncu vitse-kralı olan lord Maunbettenin 

xanımı ilə intim yaxınlıq etməsi barədə geniş yayılmış söhbətlər onun ölkədəki 

nüfuzuna ləkə vurmuçdu.  Ümumiyyətlə onun ailə həyatını xoşbəxt saymaq 

olmazdı. O, 1916-cı ildə Kamala Kaul adlı qıza evlənmişdi, onların İndira adlı 

təkcə bir qızları sağ qalmışdı. Nehrunun özünün etiraf etdiyi kimi o, arvadına 

həmişə yuxarıdan aşağı baxmışdı. Kamala öz nikahından 20 il sonra, 36 yaşında 

ölmüşdü. Bu vaxt onların qızı İndiranın 19 yaşı var idi.  



Anasını itrdiyindən İndira daim atasına bağlı idi. Nehrunun “Ümumdünya 

tarixinə baxış” adlı üç cildlik kitabı da məhz onun məhbəsdən qızına yazdığı 

məktublardan ibarətdir. 1942-ci ildə 25 yaşında olan İndira Firuz Qandiyə ərə 

getmişdi. Onların iki oğlu olmuşdu. Lakin  Firuz nisbətən tez, 1960-cı ildə 

həyatdan getmişdi, oğlanları anadan olandan sonra arvadı ilə onun münasibəti 

soyumuş, onlar bir-birindən ayrı yaşamağa başlamışdılar. O, əvvəlcə jurnalist 

işləmiş, sonralar siyasi fəaliyyətlə məşğul olmuşdu. Onların kiçik oğlu Sancayın 

Hindistan Milli Konqressinin prezidenti kimi anasını əvəz edəcəyi gözlənirdi, lakin 

1980-ci ildə özünün idarə etdiyi təyyarə qəzaya uğrayanda həlak olmuşdu. Bundan 

bir gün əvvəl onun arvadı ərinin anasından xahiş etmişdi ki, ona təyyarə sürməyi 

qadağan etsin. 

 İndira Qandi atasının ölümündən iki il sonra baş nazir seçilmişdi. 1975-ci 

ildə ölkədəki siyasi vəziyyəti qaydaya qoymaq üçün fövqaladə vəziyyət elan etdi. 

Sonralar seçkilərdə uduzduğuna görə bir müddət vəzifəsindən uzaqlaşmışdı, lakin 

1980-ci ildə baş nazirlinə qayıtmışdı. Sikxlərin muxtariyyətə nail olmaq uğrunda 

mübarizəsini boğmaq üçün həmin il sikxlərin müqəddəs saydıqları Qızıl Məbədə 

hücum göstərişi vermiş, bu vaxt 450 nəfər sikx həlak olmuşdu. Atası Nehrunun 

sağlığından, 1960-cı illərdən ona yoqa müəllimliyi edən quru Brahmaçari  

İndiranın həyatında xüsusi yer tuturdu. O, sadəcə yoqa məşqçisi olsa da, baş nazir 

olanda da İndiranın üzərində böyük nüfuza malik idi, hətta nazirlərin təyin 

edilməsi prosesinə qarışırdı. Brahmaçari yeganə adam idi ki, İndiranın otağına tək 

girə bilərdi, bu dövrdə yeganə kişi idi ki, onunla əlaqə saxlayırdı. Ona görə də 

həmin qurunu Hindistanın Rasputini adlandırdılar və bu, İndira Qandinin nüfuzuna 

olduqca pis təsir göstərirdi. Atasının ledi Maunbettenlə yaxınlığına göstərilən 

mənfi  reaksiya İndiranın Brahmaçari ilə xoşa gəlməyən münasibəti ilə müqayisədə 

kölgədə qalırdı. 1984- cü ilin noyabrında Hindistanın ilk qadın baş naziri özünün 

sikx mənşəli iki mühafizəçisi tərəfindən qətlə yetirildi.  

İndiranın böyük oğlu,  siyasətə əvvəllər marağı olmayan, yalnız kiçik 

qardaşının ölümündən sonra təkidlə siyasi fəaliyyətlə məşğul olan Raciv Qandi 

anasının yerinə baş nazir vəzifəsinə keçdi. O, uğurlu tədbirləri ilə ölkədə yaxşı 

nüfuz qazandı.  Lakin nəticə etibarilə o da sui-qəsdin qurbanı oldu. 1989-cu ildə 

yenidən seçilmək cəhdi uğursuz olduqda, o, siyasətdən geri çəkilmək qərarına 

gəlmişdi. Lakin 1991-ci ildə qətlə yetirildi, bir qadın ona yaxınlaşıb, ayağının 

altına partlayıcı maddə atdı.  Onun arvadı, mənşəcə italyan olan Sonia 1998-ci 

ildən Hindistan Milli Konqressinin prezidenti olmuşdu və dörd dəfə dalbadal bu 

vəzifəyə seçilmişdi. Lakin qayınanasının və ərinin qətllərindən nəticə çıxararaq, bu 

qadın lənət zərbələrinin qorxusundan baş nazir vəzifəsini tutmaqdan imtina 

etmişdi. 

İrandakı qiyam nəticəsində hakimiyyətə gəlmiş Pəhləvi sülaləsinin də ömrü 

az olmuş, bədbəxtliklərdən yayına bilməmişdir. 1925-ci ildə Qacar sülaləsinin 

sonuncu gənc nümayəndəsi Əhməd şah devrilmiş, Rza Pəhləvi şah elan edilmiş və 

yeni sülalə yaranmışdı. O, sülaləni iranlıların yazısının adı olan Pəhləvi 



adlandırmışdı, baxmayaraq ki, özü azsavadlı idi. Buna qədər,1921-ci ildə o, 

qiyama uğurla başçılıq etmiş, iki il müdafiə naziri olmuş, sonrakı iki ili isə baş 

nazir işləmişdi. Şah kimi o, Nadir şahın 1739-cu ildə Hindistandan Koxi-nur 

brilyantı ilə birlikdə qarət şəklində gətirdiyi “Tovuz quşu Taxtı”na əyləşmişdi. 

Belə fərziyyə vardır ki, işğal yolu ilə əldə edilən taxt onun lənətə gəlməsinə səbəb 

olmuşdu.  II Dünya müharibəsi dövründə, şah alman natsisitlərinə rəğbət 

bəslədiyindən 1941-ci ildə Britaniya və Sovet qoşunları İranı işğal etdikdən sonra 

o, oğlunun xeyrinə taxt- tacdan getməyə məcbur edilmişdi. Cənubi Afrika 

Respublikasında sürgün həyatı yaşamış, 1944–cü ildə orada ölmüşdü. Gənc oğlu 

Məhəmməd Rza Pəhləvi şah kimi çətinliklərlə üzləşmiş, 1953-cü ildə baş nazir 

Müsəddiqin tərəfdarları tərəfindən ölkəni tərk etməyə məcbur edilmiş, bir il sonra, 

Müsəddiq devrildikdə hakimiyyətə qayıtmışdı. 1979-cu ildə Xomeyni inqilabının 

qələbəsi ərəfəsində ölkəni tərk etmiş, qısa müddətdə Mərakeşdə, Meksikada və 

Panamada yaşamış, 1980-ci ildə axırıncı sığınacaq yeri olan Misirdə ölmüşdü. 

Pəhləvi sülaləsi cəmi 54 il ömür sürmüşdü. 

 Məhəmməd Rza Pəhləvi Misir şahının qızı Favziyyəyə evlənmiş, arvadı onu 

1948-ci ildə tərk etmişdi. İkinci arvadı olan Sürəyya da on il sonra eyni hərəkəti 

etmişdi. Bu arvadları ona varis doğmamışdı. 1959-cu ildə evləndiyi, ordu 

kapitanının qızı Fərəh Diba bir il sonra ona vəliəhd kimi oğul doğmuşdu. Onun 

adını atanın şərəfinə Rza, sonralar doğulmuş kiçik oğlunu isə əvvəllər ölmüş 

qardaşının şərəfinə Əlirza qoymuşdu. Fərəhdən olan övladları - əvvəlcə, 21 il 

sürgündə yaşayan printsessa qızı Leyla 2001-ci ildə, 10 il sonra isə kiçik oğlu 

Əlirza özlərini intihar etməklə həyatdan getmişdilər.  Rza adlı böyük oğlu sağ 

qalmışdır, Amerika Birləşmiş Ştatlarında üç qızı ilə birlikdə yaşayır.  O, sülalənin 

varis printsi elan edilməklə, İranda monarxiyanı bərpa etmək və şah olmaq arzusu 

ilə yaşayır. 

Lənət seçdiyi adamı və ya nəsli heç də diqqətindən kənara buraxmır, anbaan 

izləyir və əlverişli fürsət düşən kimi öz ağır zərbəsini əsirgəmir. Tüdor sülaləsnin 

və digər misal göstərilən ailələrin bədbəxtlikləri, bütövlükdə taleləri bu prinsipi 

bütünlüklə təsdiq edir. Qədim yunanlar insan həyatında baş verən dolambacları, 

qismətin mühüm rol oynadığını nəzərə alaraq taleyi, fatumu, roku (keçilməz 

maneələrlə üzləşməyi) hətta allahlardan da yuxarı tuturdular. Tale, onlara görə 

ilahi qüvvələrdən də qüdrətli idi. Lənətə gəlmə isə taleyin tərkib hissəsi kimi 

insanın qarşılaşdığı və dəf edə bilmədiyi çətin əngəllərdən və maneələrdən biridir. 

Qoy insanlar heç olmazsa bu məsələdə tarixin çox saydakı dərslərindən ibrət 

dötürsünlər, öz ədalətsiz, bəzən hətta insanlığa zidd olan dəhşətli hərəkətləri 

hesabına üzərlərinə lənət damğası qonmasından qorunsunlar.     
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