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MÜƏLLİFDƏN
Oxucuların bəzilərinə kitabda toplanmış məqalələr yəgin ki tanışdır, çünki
onların hamısı “525-ci qəzet”də və rusca nəşr olunan “Novoye Vremya” qəzetində
dərc olunmuşdur. Bu yazılarda dövrün və tarixin bir sıra aktual məsələlərinə,
xüsusən faciə timsallı Qarabağ probleminə toxunulmuşdur. Hadisələrin təhlili
cəhdi oxuculara heç də hazır cavab təklif etmək məqsədini güdmür, onların
özlərini düşünməyə, problemləri daha qeniş və hərtərəfli dərk etməyə dəvət edir.
Oxucu müəmmalar qarşısında da fikirə danmalı olur. Axı tarixdə bəzən ağıla
sığmayan qərarlar qəbul edilməsi və onların xalqların taleyinə təsir göstərməsi
halları az olmamışdır. Bəşər sivilizasiyasının inkişafı heç də daim düz və ya
yüksələn xəttlə qetməmişdir, uzun fasilələr də, reqress anları da mövcud olmuşdur.
Insanlar xilas olmaq üçün hətta böyük risqli üsullara əl atmalı olmuşlar. Bu
cəhətdən, yazılardaki bir gədər ziddiyətli kimi görünən fikirlər məhz təhlil olunan
məsələyə geniş bucaq altında baxmaq zərurətindən meydana gəlmişdir.
Ayrı-ayrı ölkələrə həsr olunmuş məqalələrdə səmimi hisslər, nəcib cəhətlərə
vurğunluq öz əksini tapmışdır. Yaradıcı insanlara gəldikdə, əgər onlar insanlığa
xidməti ön plana çəkirlərsə, özləri də minnətdarıq şəkilindəki cavab payı ummaqda
haqlıdırlar. Bütövlükdə cəmiyyət, xüsusən onları əhatə edən adamlar bu kövrək
təbbiətli varlıqlara, billur şüşə ilə davrandıqları kimi, ehtiyatla və qayğı ilə
yanaşmalıdırlar.
Məqalələr və onlarda irəli sürülən düşüncələr çoxcəhətliyinə görə geniş
əhatə dairəsinə malikdir. Müəllif onların necə təqdim olunmasına münasibəti və ən
başlıcası, ədalətli rəyi, intelektin sarsılmaz qayasına söykənən oxuculardan
gözləyir və onların istənilən qərarına hörmətlə yanaşmağı vəd edir.
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XALQIMIZIN FACİƏLİ PROBLEMİ
Silah diplomatyası və ya diplomatiya silahı
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi iki qonşu dövləti müharibəyə cəlb etməklə,
onların xalqlarına öz bədbəxtliklər hədiyyəsini bəxş etmişdir. 20 il əvvəlin qışında
o vaxt ki, muxtar vilayətin paytaxtının mərkəzi meydanında başlanan və əvvəlki
mərhələdə dinc xarakter daşıyan nümayişlərdə qatı erməni millətçilərinin–
separatçıların ortaya atdığı qığılcımdan nəhən düşmənçilik tonqalı alovlanmağa
başladı. Onlar Azərbaycanın tarixi və hüquqi tərkib hissəsini qoparıb qəsb etmək,
onun suverenliyini pozaraq ərzazisini parçalamaq, bu xalqın qədim mədəniyyət
ocağı sayılan torpaqları ələ keçirmək üçün bəla vəd edən hər cür avantüralara
getməyə hazır idilər. Öz məkrli məqsədlərinə çatmaq üçün hər şeyə əl atan həmin
adamlar buna hüquqi cəhətdən nail ola bilməsələr də, onlar bu iki xalqı düşmən
düşərgələrinə bölmək, bir-birinə yalnız döyüş səngərlərindən baxmağa sövq etmək
vəzifəsini həyata keçirə bildilər. Münasibətlərdə vaxtilə mövcud olmuş tarixi
ləkələrə baxmayaraq,-bu biyabırçı damğalar da erməni milətçilərindən qalma
miraslardır,- dinc qonşuluq tərzi uzun müddət ərzində mövcud olmuşdur və ona
xələl gətirən elə bir əsaslı səbəb də yox idi. Lakin qatı millətçilər acı xatirələri
yenidən tarix səhnəsinə gətirmək kimi ağılsız fikirdən vaz keçməyib, iki ölkə və
xalq arasında keçilməzliyi ilə bu gün Çin səddini andıran bir düşmənçilik divarını
ucaltdılar. İmperator Şi Xuan-di sonuncu dəfə 22 əsr əvvəl bu Böyük Səddin
daşlarını insan qanı ilə suvatdırdığı kimi, erməni millətçilərinin meydana atdığı
fəsad minlərlə gəncin qanının tökülməsi rüsumunu tələb etdi. Bu yüz minlərlə
azərbaycanlı qocaların, qadınların, uşaqların görünməmiş müsibətlərinə və
əzablarına səbəb oldu. Kin , nifrət divarı öz tarixi prototiplərindən ərşə qalxan
hündürlüyü və ölçüyə sığmayan qalınlığı ilə fərqləndiyindən, onu yarıb keçmək də
asan məsələ deyildir. Həm də onun baiskarları bu divarın uçulub dağılmaması üçün
əllərindən gələn hər şeyi edirlər. Hadisələr bir daha göstərir ki, ağılsız adamların
“igidlik” komediyası nəticə etibarı ilə dəhşətli faciəyə çevrilir.Onlar müharibə
cığırına düşərək siyasətin bütün digər vasitələrini inkar edib, sonra onun daha
arzuolunmaz vasitəsinə əl atmaqdan, bu insan təbiətinə yad olan təsir riçağından
istifadə etməkdən də çəkinmədilər. Bu vaxt siyasət səhnəsində uduzacaqlıarına
şübhə etmirdilər, çünki iddialarının qum üzərində qərar tutduğunu anlayırdılar,
onları heç bir ağıllı , hüquqi dəlil və arqumentlərlə nəinki sübut etmək, heç izah
etmək də mümkun deyildi.
Silahlar toqquşanda, mübahisənin həllinə top atəşləri girişəndə təkcə
muzalar susmur, hətta zəkanın da digər imkanları məhdudlaşmış olur. Qatı
millətçilər bir qayda olaraq ağılı , idraki təxəyyülə, illyuziyalara tabe
edirlər,uydurduqları məkrli yalanlardan ilham alırlar. Ötən dövrdə hərb səhnəsində
onlar müəyyən üstünlük əldə etmiş, xeyli ərazinin işğalına nail ola bilmişlər.
Bununla öyünsələr də, özləri də yaxşı dərk edirdilər ki, bu məğrurluq bir andaca
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yoxa çıxa bilər, çünki müvəqqətidir, ötüb keçəndir. Məqsəd və niyyət isə yenə də
xəyali və qeyri- real olaraq qalır. Qəsbkarlıq heç vaxt əbədi xarakter daşıya bilmir,
başlanğıcı olduğu kimi sonluğuna da malikdir. Ermənistanın müharibədə
qazandıqları öz hüquqi təsdiqini tapmamış və tapa da bilməz, ona görə də hər an
ləğv olunmaq təhlükəsi ilə üzləşə bilər. Müharibəni və təcavüzü başlayan tərəf öz
sifətini saxlamaq üçün sülh danışıqlarından istifadə etməyə daha çox ciddi- cəhdlə
girişməlidir.
Çünki sülh danışıqlarının və onun uğurlu nəticələrinin əslində alternativi
yoxdur.Qeyri –məqbul sayılan altrentiv isə müharibə tonqalının yenidən daha gur
və məhvedici qaydada alovlanmasıdır. Ermənistan siyasətçiləri əgər real düşüncə
müstəvisindən bütünlüklə uzaqlaşmamışlarsa, müharibənin yeni fazasının onlara
nələr vəd etdiyini dərk etməmiş deyillər. Axı qüvvələr nisbətindəki baş verən
dəyişikliklər də nəzərə alınmalıdır. Son beş il ərzində baş verən mühim fərqlər isə
göz qabağındadır.
Vaxtilə Napoleon qeyd edirdi ki, müharibənin taleyi puldan aslıdır, başqa
sözlə hərbi qüdrət iqtisadiyyatdan və onun törəməsi olan maliyyə imkanlarından
qidalanır, güclü iqtisadi baza müharibənin nəticələrini müəyyən edən başlıca faktor
rolunu oynayır. Ser Uniston Çorçill İkinci Dünya müharibəsinin başlanğıcından
Hitler Almaniyasının labüd məğlubiyyətə düçar olacağına inanırdı, çünki
proqnozlaşdırırdı ki, ABŞ və SSRİ ilə Böyük Britaniyanın müttəfiqliyinin malik
olduğu resuslar düşmənin imkanlarından ikiqat çox olacaqdır və bu üstünlük
nəhayət etibarilə münaqişənin hansı sonluqla yekunlaşacağını müəyyən edəcəkdir.
Ermənistanla müqayisədə, həm də faktiki olaraq Azərbaycanın iqtisadiyyatı
dinamik olaraq inkişaf edir . Bunu bütün göstəricilər təsdiq edir. Son üç ildə ölkədə
daxili ümumi məhsul istehsalı demək olar ki, iki dəfə artmışdır.
Son on il ərzində neft istehsalının bir neçə dəfə artması enerji daşıyıcılarının
satışından daxil olan vəsaitlərin xeyli böyüməsinə səbəb olmuşdur. Bütün bunlar
həm də müəyyən dərəcədə sosial problemlərin həll olunmasına yol açmışdır.
İqtisadiyyatın irəliləyişi, maliyyənin sağlam durumda olması ölkənin hərbi
qüdrətinin əsaslı qaydada möhkəmləndirilməsinə əlverişli şərait yaradır.Silahlı
qüvvələrin müasir silah , döyüş texnikası və cihazlarla təchizatında xeyli müsbət
dəyişikliklər əmələ gəlmişdir. Orduda canlı qüvvələrin hazırlıgına diqqət artırılmış,
vətənpərvərlik və fədakarlıq ruhu yüksəldilmişdir.
Azərbaycanın iqtisadi inkişaf səviyyəsini müəyyən etmək üçün geniş
miqyasda tədqiqatlar aparmağa da ehtiyac yoxdur. Ölkədə, xüsusən onun
paytaxtında aparılan nəhəng ölçüdə tikinti- quruculuq işləri, infrastruktur
şəbəkəsinin yenidən qurulması, əhalıinin öz məişətini yaxşılaşdırmaq üçün sərf
etdiyi xərclərin məbləğinin xeyli artması, hətta təsirindən əziyyət çəkdiyimiz
infilyasiyanın dördnala çapması, nə qədər paradoksal görünsə də, xalqın maddi
rifahında baş verən yüksək dəyişikliklərdən xəbər verir. Bakının mərkəzini və
yaşayış zonalarını bahalı mağazalar, restoranlar şəbəkəsi, saysız- hesabsız şadlıq
evləri bəzəyir və onların boş qalıdığını güman etmək belə mümkün deyildir. Şəhər
küçələrində tez- tez baş verən və avtomobillərin sürətini az qala faytonların malik
olduğu səviyyəyə endirən nəqliyyat tıxacları, istifadədə olan minik maşınlarının
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günbəgün çoxlamasından və benzinə sərf olunan xərclərə məhəl qoyulmamasından
xəbər verir.Bəlkə də bunlar adi məsələlərdir, lakin istehlakının səviyyəsi və
nəhayət güzaran haqqında daha real təsəvvür yaratmağa imkan verir.
Azərbaycanın regionda ciddi nüfuz sahibinə çevrilməsini də heç kəs inkar
edə bilməz. Bunu mümkün edən ən vacib amil iqtisadi tərəqqidirsə, digər mühim
cəhət düşünülmüş, tarazlaşdırılmış , ardıcıl aparılan xarici siyasətdir. Əlbəttə,
Azərbaycan kiçik dövlətdir, lakin dünya dövlətləri ailəsinin tam hüquqlu və
bərabər üzvi kimi müstəqil siyasətini yeritməyə çalışır və ona əsasən nail olur.
Kiçik dövlətlərin tarixən bufer rolunu oynaması, güc mərkəzləri arasında saaat
kəfkiri kimi hərəkət etməsi dövlətimizin mövcüdluq tərzinə, yaşayş və fəaliyyət
obrazına yaddır.Kiminsə himayəsinə qısılmaqla özünü güclü göstərmək bizim
dövlətin xarici siyasətinin səciyyələndirən amil deyildir. Hətta iri dövlətlərin bu
mövqe ilə razılaşmaması və ya nədənsə narazı qalması Azərbaycanı öz tutduğu
yoldan sapdıra bilmir. Çünki bu siyasətdə başlıca məqsəd xalqın uzağa gedən
mənafeyini nəzərə almaqdır. Ona görə də xarici siyasət vektoru müəyyən edilərkən
hansısa güclü dövlətin himayəsinə qısılmaq variantı bütünlükə rədd edilir. Əlbəttə,
belə müstəqil mövqe heç də hüsn –rəğbətlə qarşılanmır, bəzən üstüörtülü hədələrlə
və təzyiqlərlə rastlaşmaq lazım gəlir. Xarici siyasətdə məhəbbət kimi narazılıq da
müvəqqəti xarakter daşıyır. Onları əsas götürməklə qurulan münasibət də davamlı
olmur, daimi olan dövlətin, xalqın özünün mənafeyidir, onun sarsılmazlığıdır.
Bunun bariz nümunəsini Azərbaycanın dünya dövlətləri ilə genişlənən iqtisadi
əlaqələrində görürük
Ölkəmiz Avropanın, Asiyanın, Amerikanın çox sayda dövlətləri ilə ticarətkommersiya əlaqələri qurmuşdur. Qarşılıqlı faydaya əsaslanan bu münasibətlər
Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatı şəbəkəsinə inteqrasiya edilməsində mühim rol
oynayır. Yaxşı cəhət orasındadır ki, xarici siyasətdə olduğu kimi, dövlət iqtisadi
əlaqələrində də hansısa qütbə sitayiş mövqeyindən çıxış etmir, bu fərqi nəzərə
almamağa çalışır və əsas diqqəti öz iqtisadi maraqlarına uyğun gəlib, gəlməməsi
amilinə yönəldir. Azərbaycanın iqtisadi əlaqələrində və əməkdaşlığında xüsusi çəki
ilə götürdükdə İngiltərə, Rusiya , ABŞ, Almaniya , Çin mühim rol oynayır. Və bu
vaxt həmin dövlətlərin öz aralarındakı münasibətlərin hərarət dərəcəsinə əhəmiyyət
verilmir.
İngiltərə höküməti və kompaniyaları ilə əlaqələr Azərbaycanın bu sahədəki
uğurlu cəhdlərindən biri sayıla bilər. Britiş Petroleum şirkəti dünyanın ən iri
iqtisadi maliyyə maqnatı olmaqla yanaşı, Azərbaycanın neft sənayəsinin
inkişafında yaxından və səmərəli qaydada iştirak edir. BP-nin ölkəmizə gəlişi ilə
dənizdə neft hasilatı yeni elmi- texniki əsaslar üzərində qurulmuş, ARDNŞ ilə
onun əməkdaşlığı olduqca yaxşı nəticələr vermişdir. Ölkəmizin bir əsir yarıma
qədər tarixi olan neft sənayəsi yeni tərəqqi və çiçəklənmə dövrünə qədəm
qoymuşdur. Əgər sovet dövründə Xəzər dənizinin 20 metrlik su qatının altından
neft çıxarılması iftixar mənbəyi sayılırdısa, dənizdə yeni neft yataqlarının
istismarında müasir texniki imkanların yaradılması, böyük sənaye kompleksini
andıran platformaların qurulması 200 metrdən daha çox dərinliklərdəki su qatının
altından neft çıxarılmasına imkan vermiş və bu karbohidrogen sərvətin istehsalının
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əsaslı qaydada artırılmasına şərait yaratmışdır.
İngiltərə höküməti təkcə iqtisadi əlaqələr sahəsində deyil, hümanitar
sahələrdə də Azərbaycanla yaxından əməkdaşlıq etmək niyyətini nümayiş etdirir.
Minlərlə azərbaycanlı gənc İngiltərənin məşhur universitetlərində və kolleclərində
təhsil alır. İngiltərə firmaları öz əsas fəaliyətləri ilə yanaşı ölkəmizdə xeyli
xeyriyəçilik tədbirləri keçirir. Milli incəsənətimizə qayğı göstərməyi yaddan
çıxarmır. Bu azərbaycanlılarda İngiltərəyə, ingilislərə münasibətdə səmimi
minnətdarlıq hissləri oyatmaya bilməz.
Azərbaycan həm də dünya üçün təhlükə mənbəyinə çevrilən terrorizmə
qarşı mübarizə sahəsində fəal işştirak edir, öz üzərinə düşən vəzifələri ləyaqətlə
yerinə yetirməyə çalışır. Ölkənin daxilində terrorizm , ekstermizim rüşeymlərinin
vaxtında ləğv edilməsi ictimai asayişin qorunub saxlanılmasına böyük yardım
göstrədi. Azərbaycan ordusunun nümayəndələri İraqda və Əfqanistanda beynəlxalq
sülh məramlı dəstələrin tərkibində terrorizim bəlasının genişlənməsinin qarşısını
almaqda nəyə qadir olduqlarını göstərmək üçün yüksək nizam və döyüş hazırlığı
nümayiş etdirmişlər.
Azərbaycan xalqını daim əzən, narahat edən yeganə məsələ torpaqlarının
işğalda, düşmən tapdağı altında qalmasıdır.Lakin bu narahatlıq heç də ümidsizlik
hissləri doğurmur, əksinə aparılan siyasət müsbət yekuna nail olmaq ümidini bir
qədər artırmışdır.Bu inam həm də ordunun möhkəmliyini qüvvətləndirir. Lakin
Azərbaycan mümkün qədər hərbi iddialardan , güc nümayiş etdirmək
mövqeyindən uzaqdır və sülhə nail olmaq tərəfdarıdır. Lakin onun həm də öz
torpaqlarını hərb yolu ilə azad etmək hüququ vardır.
Sülh müqaviləsi əlbəttə ki, kompromisslərə getmək iradəsi hesabına
imzalana bilər və Azərbaycan dövləti ondan asılı olan muxtariyyət statusu
verilməsində hər cür güzəştlərə getməyə hazır olduğunu dəfələrlə bəyan edib.
Təəsüf ki, Ermənistan özünü qalib qiyafəsində gördüyündən, danışıqların uğurla
nəticələnməsinə hər cür maneçiliklər göstərir. Dağlıq Qarabağda yaşayan
ermənilərin təhlükəsizliyi üçün ağlasığmayan qarantiyalar verilməsi bəhanəsilə
şərtlər irəli sürülür, əslində nəticə etibarilə bu, həmin ərazini Azərbaycanın suveren
yurisdiksiyasından qoparmaq məqsədini güdür . Ermənistan qəsb etdiyi ərazilərin
boşaldılması müqabilində dünya praktikasında analoqu olmayan tələblər irəli
sürməklə, sülhə nail olmaq prosesinə hər cür əngəllər törədir. Haqq, ədalət isə
Azərbaycanın tərəfindədir və nə ölkə rəhbərliyi, nə də xalq onun suveren
hüquqlarına xələl gətirən və əlavə biabırçılıq bəxş edən heç bir addımı atmaz, diqtə
üslubunda irəli sürlən şərti qəbul etməz. Ermənistan danışıqlarda formal qaydada
iştirak etsə də, müxtəlif bəhanələrlə real danışıqlardan boyun qaçırmaq yolu ilə
müharibə vəziyyətinin uzanmasına , sülh şərtlərinin sıradan çıxmasına can atır.Bu
isə əslində arzu olunmayan perspektivin yaranmasına səbəb ola bilər və onun
Ermənistan üçün daha qeyri- məğbul olacağını proqnozlaşdırmaq heç də çətin
deyildir.. Ermənistan yalnız qısa müddət üçün və lokal xarakter daşıyan
müharibəyə davam gətirə bilər.
Azərbaycan isə daha geniş müqyaslı və uzun müddətli müharibənin
ağırlığına dözmək iqtidarındadır .Müharibəyə Ermənistanın tərəfində hansısa
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ikinici bir dövlətin qarışması əlavə çətinliklər yaratmaqla yanaşı , digər tərəfədən
də əlaqə qüvvələrin cəlb olunmasına, müharibə teatırının bütün regionu əhatə
edərək, böyüməsinə gətirib çıxra bilər və bu perspektiv həmin təşəbüsdə ilkin
bulunan dövlətə heç bir fayda verməz.
Azərbaycan, ümumiyyətlə silahlı münaqişlərin yenidən start götürməsini
məqsədəuyğun saymır və ona gorə də danışııqlarda konstruktivlik nümayiş etdirir.
İndi top yenidən Ermənistan tərəfdədir və hadisələrin sonrakı inkişafı onun düzgün
mövqe tutub, tutmayacağından asılı olacaqdır. Ermənistan sülhə meyl etməsə, əldə
etdiklərini qoruyub saxlamaq fikirinə düşsə, regionu yenidən fəlakətə
sürükləyəcək. Və ondan ən böyük zərəri özü çəkməli olacaqdır.
İkinci Puniya müharibəsi ərəfəsində Krarfagenə gəlmiş Roma senatının
nümayəndə heyətinə başçılıq edən Fabi Maksim yerli senatda çıxışını bitirdikdən
sonra toqasının ətəyini büküb orada çökək əmələ gətirərək demişdi: “Mən sizə
burada sülh və müharibə gətirmişəm, hansını istəyirsiniz seçin”. Karfagen senatı
müharibəni seçdi və iki onilliyə qədər çəkən silahlı münaqişənin sonunda ağır
şərtlərlə sülh bağlamaq məcburiyyətində qaldı. Haniballın hərb dühası da ona
kömək edə bilmədi. Yarım əsir keçməmiş üçüncü müharibədə romalılar Karfageni
darmadağın edib , viran qoydular, şəhər- dövlət bütünlüklə yer üzündən silindi.
İndi Ermənistan tərəfi öz seçimini etməlidir. İndiyə qədər bel bağladığı silah
diplomatiyası ona artıq fayda verə bilməz. Çünki üç mühim sahədə- siyasi, iqtisadi
və müəyyən dərəcədə də hərbi sahədə Azərbaycan ondan yaxşı vəziyyətdədir
.Vaxtilə bizim ölkəni gücdən salan başıpozuqluq və anarxiya meyilləri bütünlüklə
aradan qaldırılmışdır. Hakimiyyətlə xoş münasibət simfoniyasından söhbət
getməsə də, cəmiyyət düşmənə münasibətdə monolitlik yoluna qədəm qoymuşdur .
Bu sahədə iqtidar- müxalifət münasibətləri bir- birini inkar etmək mövqeyindən
uzaqlaşmağa cəhd edir, bütövlükdə demokratik və sivil mübarizə çalarları qəbul
edir .Ermənistanda isə son prezident seçkilərindən sonra vəziyyət xeyli
gərginləşmiş, itaətsizlik halları, əks mövqedən çıxış edən nümayiş iştirakçılarının
öldürülməsi baş vermişdir. Əslində, bu ölkədə siyasi mübarizə böhran səviyyəsinə
çatan qarşıdurma ilə əvəz olunmuşdur. Xalqın iki yerə parçalanması qorxusu özünü
nişan verməyə başlamışdır.
İqtisadi inkişaf və onun himayəsində boy atan hərbi qüdrət sahəsində
Azərbaycanın potensialı xeyli böyümüşdür, buna baxmayaraq o öz əlehdarının,
daha dəqiq deyilsə düşməninin siyasi və iqtisadi sahədəki zəifliklərindən istifadə
etmək fikrindən çox uzaqdır. Coğrafi qonşuluq , yaxınlıq hətta müharibənin
yaratdığı düşmənçiliklə də ləğv edilə , silinə bilməz.Hər iki tərəf bu həqiqəti dərk
etmək, ondan nəticə çıxarmaq istəyində və iradəsində olmalıdır.Çünki hər bir
müharibə sülhlə yekunlaşır və bəşər tarixi göstərir ki, şüurlu insan üçün sülh
şəraitində yaşamağın özgə bir alternativi yoxdur.
Bu gün hər iki xalq dillema qarşısındadır: sülh və ya müharibəni seçmək .
Azərbaycan xalqının və rəhbərliyinin seçiminə heç bir şübhə yoxdur. Ermənistan
rəhbərliyi bu bəladan xilas yoluna iti düşüncə tərzi ilə baxmalıdır və gec də olsa
diplomatiya silahından istifadəyə və onun qələbəsinə nail olmağa üstünlük
verməlidir.
7

“525-ci qəzet”.26.07.2008

Xəyanətdən müharibəyə gedən yol
Bu gün informasiya orqanlarının gündəliyində özünə möhkəm yer tapan
Dağlıq Qarabağ problemi əslində tarixdə daim münaqişələrə səbəb olan
xəyanətdən başlanmışdı. Bir qrup qatı erməni millətçisi Azərbaycanın bu tarixi
ərazisini qoparmaq üçün əvvəlcə xəyanət yolunu tutmuş, sonra isə bunun davamı
kimi cürbəcür fitnəkarlıqlara, nəhayət qanlı müharibəni alovlandırmağa əl atmışdı.
Onların dilində mantraya çevrilmiş milli və ya sosial narazılığın baş verməsinə
əslində heç bir səbəb də yox idi. Səbəbin olmaması bir yana qalsın, heç hiddət
partlayışı üçün bəhanə də yox idi. Dağlıq Qarabağ muxtar vilayətinin iqtisadiyyatı
yüksələn xəttlə inkişaf edirdi, əhalinin rifahı ilbəil yaxşılaşırdı və ölkədəki ümumi
səviyyədən heç də aşağı deyildi. Respublikanın paytaxtında, digər regionlarında
yaşayan erməni əhalisinə qarşı heç bir ayrı-seçkilik siyasəti aparılmırdı, diqqətlə
təhlil etdikdə yalnız ermənilərin siyasi həyata və rəhbər vəzifələrə daha geniş cəlb
olunması nəzərə alınmaqla müsbət diskriminasiyanın mövcudluğunu qeyd etmək
olardı. Muxtar vilayətdə isə azərbaycanlılar bəzi hallarda belə ayrı-seçkiliyə, hətta
seqreqasiya elementlərinə məruz qalırdılar, vilayətin paytaxtında və rayon
mərkəzlərində azərbaycanlıların məskunlaşmasına örtülü məhdudiyyətlər
qoyulurdu. Bütövlükdə iki xalq arasında kindən, nifrətdən uzaq olan münasibətlər
aparıcı rol oynayırdı. Əhəmiyyətsiz istisnalar isə mənzərəni korlamağa qadir
deyildi.
Əlbəttə, belə vəziyyət qatı erməni millətçilərinin strategiyasına qətiyyən
uyğun gəlmirdi. Azərbaycan ərazisini parçalamaq yolu ilə, onun bir hissəsinə sahib
olmaq niyyəti onların şüurunu bir an da olsun tərk etməmişdi. Ümumiyyətlə,
ermənilər qonşuluqda yaşayan xalqlara qarşı ərazi iddialarını özləri üçün bir
pozulmaz doqmaya çevirmişlər. Onlar təkcə Azərbaycanın deyil, qonşu Türkiyənin
və Gürcüstanın ərazilərinə göz dikmələrini dayandırmır, əlverişli şəraitin
gələcəyini gözləyirlər. Belə iddialar yazıçıların, jurnalistlərin sevimli mövzularına
çevrilmişdir, onların yazıları bu torpaqlar üçün süni həsrət hissləri ilə doludur.
Hətta bəzən gülməli görünən motivlər də uydurulurdu. Naxçıvanda vaxtilə
çoxsaylı erməni ailələrinin yaşadığı əsas götürülərək azərbaycanlıların bu qədim
torpağına olan iştahalar azalmaq bilmirdi. Arqumentlərinin sarsılmazlığına bel
bağlayan bu üzdəniraq ziyalılar unudurdular ki, Ermənistanın sonralar paytaxtı
adını alan Yerevanın sakinləri arasında böyük tarixi müddət ərzində sayca nisbi
çoxluq məhz azərbaycanlılara məxsus olmuşdu. Zəngəzur azərbaycanlıların
kompakt yaşadığı diyar olsa da, Ermənistan sovet respublikası yaradılanda onun
tərkibinə daxil edilmişdi. Belə tarixi faktlar erməni millətçilərinin xülyalarını
bütünlüklə alt-üst edir.
Azərbaycan daim öz ərazisinə gələn ermənilərə ağuşunu açmaqla öz
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xalqının malik olduğu alicənablığı nümayiş etdirmişdir. 1988-ci ilin sonunun
məlum hadisələrinə qədər ermənilərin nə vaxtsa kütləvi şəkildə bu ölkədən
köçürülməsi, çıxarılması faktı ümumiyyətlə mövcud olmadığı halda, 1948-ci və
1950-ci illərdə, müharibədən sonra guya ana vətənlərinə qayıdan repatriantların
yerləşdirilməsi pərdəsi altında Ermənistandan on minlərlə azərbaycanlı ailəsi
açıqca sürgünə məruz qalmış, öz yurd-yuvalarından qopardılıb Azərbaycana
göndərilmişdi. Tarixdə mövcud olmuş yunan-türk, hindli-pakistanlı əhalilərin
qarşılıqlı yerdəyişməsinin, kütləvi köçünün faciəli hisslərini bu dəfə yalnız
azərbaycanlılar yaşamalı olmuşdu. Bu əslində zorakı xarakter daşıyan köç
Azərbaycanda elə bir hiddət dalğası yaratmamış, ermənilərə qarşı münasibətdə
mənfi işarəli heç bir dəyişiklik baş verməmişdi.
Sonrakı hadisələr göstərdi ki, repatriantların yerləşdirilməsi şüarı yalnız
gözdən pərdə asmaq məqsədini güdürmüş, 90-cı illərdə artıq monomilli tərkibə
məxsus olacaq Ermənistan bu bədnam siyasətinə hələ yarım əsr əvvəl, SSRİ-nin
mövcudluğu şəraitində başlamışdı. Repatriantlara isə yeni Xanaan vəd edilmişdi,
süd və bal çayları ilə onlar şirnikləndirilmişdi. Ona görə də əsasən kəndli kütləsini
təşkil edən azərbaycanlıların yaşadığı məntəqələrdə məskunlaşmaları ilə onlar heç
cür razılaşmazdılar.
Faktlar göstərir ki, millətçilərin Qarabağı Azərbaycandan ayırmaq
cəhdlərinin heç bir nə tarixi, nə hüquqi, nə də digər bir əsası yoxdur. Onlar əlacsız
qalıb məişət zəminində baş verən ixtilafları qabarda bilərlər. Lakin bu məsələdə də
onlar uduzurlar, çünki belə ixtilaflar nadir hallarda baş verirdi və bu qovğalar hər
iki millətin öz daxilində baş verən münaqişəli hadisələrlə müqayisədə olduqca cılız
və əhəmiyyətsiz görünürdü. Hətta bunlar da nəzərə alınsa belə, milli ədavətə
gətirib çıxaran elə bir hadisə baş vermirdi.
Lakin erməni millətçiləri ədavət toxumu səpmək üçün istənilən fürsəti fövtə
vermirdilər. Axı onlar geniş cəbhə boyu fəaliyyət göstərirdilər. Azərbaycanlılar
üçün erməni millətçiliyi “daşnaklar” adı altında tanınsa da, qatı millətçilər təkcə bu
hərəkatda təmsil olunmurdular, bu şəbəkə çoxlu qollara və şaxələrə malik idi.
Onlar şəfa verən cərrah bıçağını da qatilin xəncəri kimi qələmə verməkdən
çəkinmirdilər. Cinayət hadisəsinin mahiyyətinə əhəmiyyət vermədən, bunu milli
zəminə keçirməyi özlərinin uduş şansı hesab edirdilər. 1967-ci ildə erməni mənşəli
bir uşağın öldürülməsində qatil kimi ittiham edilən bir azərbaycanlının
Stepanakertdə məhkəməsi başa çatdıqdan sonra guya cəzanın yüngüllüyündən
narazı olduqlarına görə bir qrup adam (oxu: qatı millətçilər) dustağı aparan maşını
yandıraraq, özbaşına mühakimə qaydasında onun həyatına fərman vermişdilər.
Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərliyi hadisənin qəzəb əks-sədası yaradacağından
ehtiyat edərək, onun ictimai rəyə təsir göstərməsinə imkan verməmişdi. Azğın
millətçilər isə bunu zəiflik əlaməti kimi qiymətləndirmişdilər.
Heydər Əliyev respublika rəhbərliyinə gəldikdən sonra, 1970-ci illərin
əvvəllərində həyatın digər sahələrindəki nöqsanlara qarşı kəskin mübarizə
aparıldığı kimi, milli münasibətlərdəki sui-istifadə hallarına da son qoyulmağa
başlandı. Millətçilərin bel bağladığı dayaqlar getdikcə uçurulurdu. Dağlıq
Qarabağın iqtisadi və mədəni inkişafına diqqət artırıldı. Stepanakertdə Pedaqoji
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İnstitut təsis edildi, burada tələbələr erməni və azərbaycan bölmələrində təhsil
alırdılar. Vilayətin paytaxtına dəmir yolu çəkildi. Xocalıda aviasiya reyslərinə yol
açan hava limanı istifadəyə verildi. Ermənistanla nəqliyyat əlaqəsinə imkan verən
Şuşa-Laçın yolu yenidən tikildi. Bir sıra sənaye müəssisələri işə salındı.
Üzümçülük və şərabçılıq sürətlə inkişaf etdirildi. Stepanakertdə və Şuşada geniş
miqyasda tikinti-quruculuq işləri aparıldı. Bütün bunlar və həmçinin aparılan
səmərəli ideoloji iş muxtar vilayətdə mənəvi iqlimin saflaşmasına xeyli şərait
yaratdı. Yarasalar işıqdan qaçan kimi qatı millətçilərin də ciyərləri saf hava ilə
nəfəs almağa yaramırdı, ona görə də onlar vilayəti tərk edib, isti yuvaya
yiyələnmək niyyəti ilə Yerevana üz tutdular. Axı onların bir hissəsi həm də suiistifadə hallarına yol verdiklərinə görə rəhbər vəzifələrdən uzaqlaşdırılmışdılar,
əvvəlki nüfuz dairələrini itirmişdilər.
Lakin vilayətdəki sabitlik, əmin-amanlıq erası uzun sürmədi. 1985-ci ildə
ölkə rəhbərliyinə gəlmiş Mixail Qorbaçovun siyasi həyatı demokratikləşdirmək
ideyası Dağlıq Qarabağda separatçı ünsürlərin çirkab köpüyü kimi baş
qaldırmasına münbit şərait yaratdı. Vilayətdəki qatı millətçilər ölkəni fəlakətə
aparan dalğanın detonatoru rolunda çıxış etməyə başladılar. Bu vaxt millətçi
liderlər də Yerevandan geri dönmüşdülər ki, separatizm hərəkatına birbaşa
rəhbərlik etsinlər. Getdikcə səsi yüksələn xora azmış oğul kimi geri qayıdan və daş
karxanasına direktor təyin edilmiş Arkadi Manuçarov dirijorluq edirdi. Vilayətin
rəhbərliyi isə millətçiliyə qarşı əvvəlki mübarizəsini zəiflətmiş, heçə endirmişdi və
əslində prosesə nəzarəti itirməklə hadisələrin quyruğunda sürünürdü.
Qatı erməni millətçiliyi öz aqressiv planlarının əlamətlərini 1987-ci ildə
büruzə verməyə başlamışdılar. Həmin il Heydər Əliyevin Sov. İKP MK Siyasi
Bürosunun tərkibindən və SSRİ hökumətindəki rəhbər vəzifədən uzaqlaşdırılması
ilə onların təxribat yönlü hərəkətləri üçün münbit şərait yaranmışdı və bu vaxta
qədər davam edən məxfilik pərdəsi yırtılmış, sərsəm iddialar açıq-aşkar müstəviyə
keçirilmişdi. Akademik Aqanbeqyanın Parisdəki Dağlıq Qarabağın Ermənistana
aid olması barədəki provokasiya xarakterli çıxışı separatizm üçün onu dəstəkləyən
qüvvələrin şüurunda yaşıl işıq yandırmışdı. Zori Balayanın azərbaycan xalqına
qarşı nifrət və kinlə mayalanmış “Ocaq” adlı kitabı erməni millətçiliyinin əlavə
ideoloji təminatına çevrilmişdi. Belə bir şəraitdə Mixail Qorbaçovun bilavasitə
bələdçiliyi və iştirakı ilə Azərbaycana təzyiqlər artırdı. Ermənistan nə sahədəsə
tənqid ediləndə “birləşmiş qablar” qanunun icrası kimi Azərbaycan da paralel
olaraq əslində əsassız ittihama məruz qalırdı. Azərbaycan KP MK birinci katibi
Kamran Bağırovun bu təzyiqləri dəf etmək cəhdləri uğur qazanmırdı. Artıq
respublika partiya rəhbərliyinin daxilində də müəyyən çaşqınlıq və qıcqırma
əlamətləri nəzərə çarpırdı. Hələ öldürülməmiş ayının dərisindən xəz çuxa
geyinmək arzusunda olanlar boşalması gözlənilən birinci katib postunu tutmaq
üçün yollar və vasitələr axtarırdılar.
Bir qədər sonra hadisələr daha gərgin fazaya daxil oldu. 1988-ci ilin
fevralında vilayətin paytaxtının mərkəzi meydanında mitinqlər başladı. İlk mitinq
baş verən ərəfədə mən Qubaqlı, Zəngilan, Cəbrayıl rayonlarında ezamiyyətdə idim,
Mərkəzi Komitənin aqrar məsələlər üzrə katibi kimi kənd təsərrüfatı işlərinin
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vəziyyəti ilə tanış olurdum. Axırıncı gün Cəbrayıl rayon partiya komitəsində
müşavirə keçirərkən Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi, mərhum Kamran
Bağırov məni telefona çağırdı və göstəriş verdi ki, təcili Stepanakertə gedim.
Söhbətin gedişində orada vəziyyətin yaxşı olmadığını da qeyd etdi.
Vilayət partiya komitəsində məndən bir az əvvəl buraya gəlmiş Mərkəzi
Komitənin ideoloji iş üzrə katibi Ramiz Mehdiyevlə görüşdüm. Biz gecəni birinci
katibin kabinetində keçirdik. Gecə saat 4-ə yaxın vilayət qəzetində vəziyyəti təhlil
edən məqaləni dərc etməkdən redaktorun imtina etdiyini xəbər verdilər. Məqalədə
“Azərbaycan” sözünün işlədilməsinin əhalini guya hiddətləndirəcəyini əsas
gətirərək redaktor belə mövqedən çıxış etmişdi. Bundan əvvəl isə o, vilayət partiya
komitəsinin ideoloji iş üzrə katibi işləmişdi. Onun belə təslimçi mövqeyi hiddət
doğurmaya bilməzdi, o, əslində əhalidən deyil, artıq bütün məsələlərə nəzarət edən
qatı millətçilərdən qorxurdu, çünki onlar “xain” damğası yapışdırmaqla onu şantaj
edə bilərdilər.
Bu gecə bizə çox həqiqətləri anlatdı. İyrənc epizod isə Azərbaycanın
ərazisinin parçalanmasına yönələn təhlükənin ilk nişanəsi idi.
Mitinqlər artıq vilayət paytaxtının həyatının başlıca atributuna çevrilmişdi,
adamlara işləməyə də imkan vermirdilər. Bu vaxt Moskva heç bir ciddi tədbirə əl
atmağa icazə vermirdi, çıxış yolunu vilayət rəhbərliyini dəyişdirməkdə gördü. Bu,
əslində qəti addımlardan qaçmaq yolu olmaqla vəziyyətə müsbət təsir göstərmədi.
Az sonra Azərbaycanda və Ermənistanda rəhbərliyin dəyişdirilməsi baş verdi,
“xilas kəməri” kimi düşünülən həmin tədbir də heç bir faydalı bəhrə vermədi. Bir
qayda olaraq kosmetik əməliyyatlar zahiri təsir bağışlayır, mahiyyət isə elə bir
korreksiyaya məruz qalmır. Azərbaycanda yeni rəhbərlik səmərəsiz güzəştlər
yolunu tutmaqla səhvləri daha da dərinləşdirdi. Mərkəzi Komitənin birinci katibi
Əbdürrəhman Vəzirov problemə nüfuz etmək əziyyətinə qatlaşmırdı, adekvat
addımlar əvəzinə palliativlərə, bəzən hətta primitiv effekt yaradan tədbirlərə
üstünlük verirdi. Onun “süvari hücumu” ilə məsələni bir andaca həll etmək inamı
gerçəkliklə üzləşdikdə iflasa uğradı. Bu isə çox güman ki, Moskvanı razı salmamış
deyildi.
Şovinistlər başqa millətlərin, xüsusən qonşu xalqların timsalında düşmən
obrazı yaratmadan keçinə bilmirlər. Onlar bu “düşmənə” hər an xətər
toxundurmağa, ziyan vurmağa çalışırlar. Lakin bu münasibətin mahiyyətinə nüfuz
etdikdə görürük ki, xətər, bəla birinci növbədə şovinistlərin mənsub olduğu xalqa
dəyir. Alman şovinizminin bu xalqı hansı fəlakətlərə sürüklədiyi əyani bir
sübutdur. Qatı millətçilər əks qütbdə hesab etdikləri milləti izqoy vəziyyətinə
salmağa çalışsalar da, əslində özünə böyük bədbəxtlik uçurumu yaratmış olur.
“Miatsum” şüarı vasitəsilə və mistik xoşbəxtliyə çatdırılacağı vədi ilə Qarabağ
ermənilərini aldadanlar, onların bir hissəsini zombilərə çevirənlər hər iki tərəfdən
olan yüz minlərlə adamı fəlakətli günlər yaşamağa məcbur etdilər. Yer üzərində
cənnətlə üzləşəcəklərini güman edənlər səfalətli həyatın bütün nümunələri ilə tanış
olmaq imkanı qazandılar, Dante cəhənnəminin doqquz dövrəsindən keçdilər.
Eldorado xəyalı ilə yaşayanlar ehtiyacın, yoxsulluğun, evsiz-eşiksizliyin eybəcər
sifətləri ilə üzləşməli oldular.
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Qatı millətçiliyin ən sınanmış silahı ekstremizmdir, terrordur. O
ekstremizmin palitrasında olan bütün mənfur rənglərdən istifadə edir, öz
cəbbəxanasına yeni-yeni fitnəkarlıq silahları əlavə edir, hədəf seçdiyinə qarşı
yönəldilən hər cür vəhşiliyi az qala qəhrəmanlıq nümunəsi, rəşadət rəmzi kimi
qələmə verir. Ona görə də az müddət keçdikdən sonra mitinqlər özünün ideya
mübarizəsi xarakterini dayandırdı, iyrənc məqsədlərinə çatmağa mane olan maddi
qüvvəyə qarşı həmlə, hücum çağırışlarına əl atdı. Əlbəttə, mitinqdə qan tökmək
barədə çıxışlar eşidilmirdi. Lakin bu ictimai iğtişaş öz inkişafını, yalnız daha
kəskin və tutarlı saydığı metodlara keçməkdə görürdü.
Vilayətin ərazisində yaşayan azərbaycanlılara qarşı hər cür zorakılıq
hərəkətlərinə rəvac verilirdi. Stepanakertdə yaşayan azərbaycanlıların evləri
yandırılır, onlar güc və hədə tətbiq edilməklə təhqiramiz şəkildə öz yaşayış
məskənlərindən qovulurdular. Bu məcburi köçkünlər üçün sığınacaq yaratmaq
məqsədilə Xocalıda və Malbəylidə 52 taxtadan tikilən ev istifadəyə verildi. Vilayət
rəhbərliyi öz doğma ocaqlarından ailələrin qovulmasına göz yumduğu azmış kimi,
həmin tikintiyə də mane olmaq üçün Moskvanın səlahiyyətlərinə müraciət edirdi.
Sovet hərbçiləri erməni millətçilərinin göstərişlərinə itaət qaydasında tikintiyə yük
daşıyan nəqliyyatın hərəkətinə maneələr törədirdilər.
Qarabağ ekstremistlərinin vəhşiliyi Ermənistanda böyük əks-səda yaratdı.
Respublikada yaşayan bütün azərbaycanlı əhalinin zorla qovulub Azərbaycana
sürgün edilməsinə başlandı. Qaçqınlar dəstəsinin gəlişi fasilə vermirdi. Qış
aylarında əhalinin bir hissəsi heç bir minik vasitəsi olmadan qarlı dağlardan
keçməyə məcbur olurdu. Belə kütləvi qovulma siyasəti Azərbaycanda da müəyyən
reaksiya yaratmamış qalmadı, ermənilər də öz evlərini tərk edib SSRİ-nin müxtəlif
regionlarına səpələndilər, onların az hissəsi Ermənistanda özünə sığınacaq tapdı.
Millətçilərin onlara vəd etdikləri “qızıl dağlar” bir andaca öz saxtalığını, ağ yalan
olmasını büruzə verdi.
Zorakılıq spiralı istənilən vaxt açıq müharibəyə gətirib çıxara bilərdi və
ekstremistlər casus belli yaratmaq üçün dəridən-qabıqdan çıxırdılar. Əvvəllər
epizodik xarakter daşıyan toqquşmalar artaraq onların çox arzu etdikləri
müharibənin başlanmasını mümkün etdi. Savaşa ermənilər ciddi hazırlıq da
görmüşdülər. Ermənistan Qarabağ separatçılarını silahlandırmaq üçün hər cür
vasitələrdən istifadə edirdi. Oradan göndərilmiş beton məmulatları vaqonunda çox
sayda “qrad” raketləri aşkar edilmişdi. Stepanakertdə zavodda və emalatxanalarda
gizli qaydada sadə silah, sursat istehsal edilirdi. Azərbaycanda isə Moskvanın
təkidi ilə hətta ov silahları da sahiblərindən alınıb istifadədən yığışdırılmışdı.
Çexovun dediyi kimi, birinci səhnədə divardan asılan silah dördüncü səhnədə
hökmən atəş açmalıdır. Artıq ekstremistlərin silahlı dəstələri mövcud idi, onlar
əhalini vahimədə saxlamağa çalışırdı. Belə dəstələr Şaumyan (kənd) rayonunda
xüsusi fəallıq göstərirdi, digər yerlərdə də dinc əhaliyə qarşı basqınlar baş verirdi.
Bu silahlı həmlələrdən mülki əhali böyük ziyan çəkirdi, onların əmlakı qəsb
edilirdi. Bununla əlaqədar olaraq “Nyurnberq prosesi” filmindəki “cinayətin ölüm
saçan alətini göndərən hər bir adam günahkardır” sözlərinə əsaslanaraq demək
lazımdır ki, Qarabağ ekstremistləri ilə birgə onların Ermənistandan olan
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silahdaşları da birbaşa məsuliyyət daşıyırdılar. Heç kəsin fəaliyyətini nəyisə nəzərə
alaraq ört-basdır etmək, unutmaq olmaz, ideya mübarizəsini terrora, ekstremizm
tufanına çevirənlər ən azı tarix qarşısında cavabdehliklərini dərk etməlidirlər.
Dünyada mütləq müqəddəslər olmadığı kimi, mütləq əclaflar da yoxdur. Ancaq
qan axıtmaq, dinc insanları qətlə yetirmək – hansı bir ideya naminə həyata
keçirilirsə keçirilsin, ən ağır cinayətdir, insanlığa qarşı olan cinayətdir.
Qatı erməni millətçiləri özlərini manixeizm təliminin ardıcılları kimi
apararaq dünyanı iki qütbə, xeyirə və şərə, özününkülərə və özgələrə bölürlər.
Qədim İran filosofunun doktrinasına inanc gətirənlər üçün düşmənsiz olan həyat
artıq yaşamaq üçün mümkün olmayana çevrilir. Müasir erməni “manixeistlərinin”,
dostluqdan savayı onlara başqa bir münasibət göstərməyən, öz ölkəsinin ağuşunu
mehribanlıqla açan bir xalqa qarşı belə nankorluqla yanaşmaları faktına təəccüb
qalmaya bilmirsən. Çox pis haldır ki, bəzən xalqın xeyli hissəsi belə xəstəliyə
sirayətlənmiş olur. Əgər ekstremistlər üçün müharibə sənətə, peşəyə çevrilirsə, bu
daha qorxuludur. Klinik vətənpərvərlər müalicə olunmaq əvəzinə məxsus olduqları
xalqa öz dəhşətli xəstəliklərindən pay verməyə çalışırlar. Separatizm küləyi bir
çoxlarının şüurunu qarışdırmaqla, onları qonşuluqda yaşadığı xalqla düşmənçilik
yoluna, müharibə cığırına salır. Onlar bircə şeylə öyünə bilərlər ki, apardıqları
müharibə xalqımıza ağır yaralar vurmuş və bu xoralar indiyədək sağalmamış
qalmışdır. Bu sevinc ibtidai insanın öldürülmüş qurbanın dövrəsindəki ritual
rəqslərini yada salmaya bilmir.
Müharibə, bədbəxtlikdən Azərbaycanı sarsıntılar dövründə haqladı.
Müstəqillik qazanmış ölkənin mərkəzləşmiş ordusu yox idi, yaradılan müdafiə
batalyonları muxtar qaydada vuruşmağa üstünlük verdiyindən qazanılan uğur da az
sonra yoxa çıxırdı. İntizam zəif idi, əməliyyatlar koordinasiya edilmədiyindən
pərakəndə xarakter daşıyırdı. Bəzən adi döyüş qaydalarına əməl edilməməsi ağır
itkilərlə nəticələnirdi. Birinci Dünya müharibəsində belə bir zərb-məsəl yaranmışdı
ki, “tər qanı xilas edir”. Tər axıtmaqla qazanılan səngərlər piyadaların həyatını
düşmən gülləsindən çox vaxt hifz edirdi. Təəssüf ki, döyüşən qruplarda bəzən
səngər qazılması artıq bir iş hesab olunurdu. Məğlubiyyətə baxmayaraq, sıravi
döyüşçülərimizin igidliklə, fədakarlıqla vuruşması üzərinə heç kəs kölgə sala
bilməz. Komandanlığın isə taktiki ustalığı aşağı idi, düşmənin imkanları lazımınca
qiymətləndirilmədiyindən bu ağır nəticələrə gətirib çıxarırdı. Belə bir şəraitdə
erməni quldurları daha da həyasızlaşırdı. 1992-ci ilin fevralında ermənilər
Rusiyanın motorlu atıcı alayının köməkliyi ilə gecə Xocalı şəhərinə hücum edib
qocaları, uşaqları, qadınları, dinc əhalini qırğına məruz qoydu. Yüzlərlə günahsız
insan həyatını itirdi və əsir götürüldü. Bu vaxt respublika prezidenti olan Ayaz
Mütəllibov qırğının miqyasını ört-basdır etdirmək yolunu tutdu və Xocalı dəhşəti
bütün təfərrüatı ilə məlum olduqda o, öz postu ilə vidalaşmaq məcburiyyətində
qaldı. Dəhşətli genosidin təfsilatı aşkarlandıqda, insanların gəzəbi hədd tanımırdı.
Mütəllibovun, istefasından iki ay sonra isə çox şey bəxş edən əvvəlki vəzifəsini
yenidən bərpa etməyə həsr olunmuş misteriyası da uğursuzluqla nəticələndi. Bu
dəfə o, öz əvvəlki sələfi kimi Moskvada sığınacaq axtarmaq labüdlüyü ilə üzləşdi.
Vasitələr məqsədin və şəxsiyyətin həqiqi dəyərini açiq göstərməyə qadirdir. .
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Xocalı isə dəhşətli taleyinə görə faşistlərin məhv etdiyi Gernika, Koventri,
Oradur kimi şəhərlərin faciəvi siyahısına daxil oldu.
Hakimiyyətin “interim” dövrü bədbəxtliklərin davamı ilə varislik hüququ
qazandı. 1992-ci ilin mayında təbiətin özünün istehkamlandırdığı Şuşa şəhəri işğal
edildi. Xalq Cəbhəsinin bir il davam edən hakimiyyətinin ilk günlərində Laçın
rayonu, idarəçiliyinin sonuna yaxın isə Kəlbəcər rayonu Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən işğal edildi. 1993-cü ilin iyul-oktyabr aylarında isə əlavə beş
rayon bu müdhiş taleyi yaşamalı oldu. Bu müharibə ümumilikdə Azərbaycan
ərazisinin 20 faizinin itirilməsi və bir milyona yaxın əhalinin qaçqına və məcburi
köçkünə çevrilməsi ilə nəticələndi. Ermənilər uzun illər ərzində arzu etdiklərinə
bundan xeyli əvvəl çatdılar – Ermənistanda demək olar ki, heç bir azərbaycanlı
qalmadı. Din müxtəlifliyini də öz düşmənçilik silahı kimi istifadə edənlər “rahat”
nəfəs ala bilərdilər ki, onların yaşadıqları ərazilərdə az sayda kürdlər istisna
olmaqla müsəlmanlardan əsər-əlamət qalmamışdı. Hətta ən quduz səlibçilər də
Yaxın Şərqdə özlərini belə aparmamışdılar, işğal etdikləri torpaqlarda bol insan
qanı axıtsalar da, heç vaxt əraziləri qeyri-dinə mənsub olan insanların
yaşamadıqları məkana çevirməmişdilər. Azərbaycanda isə hazırda otuz minə qədər
erməni yaşayır və onlar, elan olunmamış bir qaydada kiçik siyasi hüquqlar istisna
olunmaqla, bütün vətəndaş hüquqlarından bol-bol istifadə edirlər.
1988-ci ildən başlayaraq Dağlıq Qarabağ adlanan yerüstü behiştdə elə bil ki,
ağır kabus dayanmışdı. Bu kabus öz kini və nifrəti ilə həmin ərazinin doğma
insanlarının həyatına qənim kəsilmiş, onları cəhənnəm əzablarına düçar edəcəyi
andını içmişdi. Bu hadisələrdən iki onillikdən artıq bir müddət keçmişdir, bu
dövrdə Qarabağ savaşı barədə çox sayda xatirələr, sənədli və bədii əsərlər yazılmış,
onlardan bəziləri ekran və səhnə həyatını da yaşamışdır. Bunlar adamlarımızın
yaddaşının bir daha mürgüləməməsi üçün çalınan təbil rolunu oynamaqla
gənclərdə vətənpərvərlik hisslərinin güclənməsinə kömək etmişdir. Lakin heç bir
xatirə və ya təsvir bu faciəli dövrdə yaşamış insanların çəkdiyi ağrıları və kədərləri,
on minlərlə azərbaycanlıların düçar olduğu bədbəxtlikləri, keçirdikləri təhlükə
hisslərinin dəhşətini ifadə edə bilməz. Düşmənlə vuruşda canını Vətən yolunda
qurban verənlərin ruhu hələ də rahatlıq tapmır: çoxları xəyanətkara, bir andaca
özünü düşmənə çevirən dünənki buqələmun dostlara təslim olmaqdansa, həyatdan
getmək kimi acı aqibətlə razılaşmışdılar.
Müharibə həmişə faciə mənbəyi olmuşdur, qanla qidalanan Moloxdur.
Xəyanətdə yoğrulmuş müharibənin dəhşətləri isə daha ağrılıdır, axı sənin öz evində
kürəyinə xəncər sancırlar. Sərsəm millətçi ideyaların təsiri altında öz torpağında
dünənə qədər ən azı zahiri mehribanlıqda yaşayan adamların onların taleyinə qılınc
zərbəsi vurmasına, ölkəsinin müqəddəs yerlərini xarabazara çevirməsinə heç bir
izah da tapa bilmirsən. Vətənindəki müharibə vətəndaş müharibəsi olmasa da,
onun eybəcər prinsiplərindən istifadə etməsi ilə seçilir. Özünü saxta qaydada
“qardaş” adlandıranlar insan qanına susamaqla yanaşı, əcdadlarımızdan yadigar
qalmış torpaqlara sahib olmağa can atırlar. Beləliklə həm də xalqın keçmişinə,
bütövlükdə tarixinə ağır zərbə vurmuş olurlar. Kardinal Rişelyenin sözlərini bir
qədər dəyişdirərək “Xəyanət onların bütün böyük işlərinin ruhudur” desək heç də
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mübaliğəyə yol vermərik. Uzun onilliklər ərzində bizim atalarımız, yaşlı nəsil dinc
həyata üstünlük verdiklərindən, bunu allahın ümdə mərhəməti kimi qəbul
etdiklərindən heç bir qorxulu vasitəyə əl atmadan münaqişələrin həll edilməsini
məqbul saymış, sülhü istənilən hipotetik zəfər və qələbədən üstün tutmağı
bacarmışlar. Əvəzində isə qara nankorluq, xəyanət cavabı almışlar.
Lakin şər heç də cavabsız qalmır, xeyirə böyük təhlükə yarananda özünə
müvafiq müdafiə vasitəsi də tapmağa müvəffəq olur. Bəlkə də babalarımızın,
atalarımızın səmimi hissləri, qoyun dərisi altında gizlənmiş canavarlara əhəmiyyət
verməmələri, əksinə onlara bəzən hətta hədd bilməyən xoş münasibətləri, təəssüf
ki, nəcib bar vermək əvəzinə zəhərli meyvələr yetişdirdiyini büruzə verdi. “Atalar
qora üzüm yemişdi, indi oğulların dişi qamaşır” Bibliya hikməti bu məsələdə
bütünlüklə öz təsdiqini tapır. Sonrakı nəsillər bu diqqətsizliyin və sayıqlığı
unutmanın əziyyətini çəkməli oldu. Həm də adamlarda artıq hər şeyə açıq gözlə
baxmaq, mahiyyətdən baş çıxarmaq keyfiyyətləri aşılandı. Düşməndən
təhlükələnmək hissləri də, ona əvvəllər bəslənən xoş münasibət də sınaq anlarında
yoxa çıxdı. İndi azərbaycanlı döyüşçü təkcə dövlətin ona bəxş etdiyi müasir hərbi
texnika, cihaz və silahla qürur duymaqdan daha çox öz qüvvəsinə inanır, bel
bağlayır. Vətən naminə, itirilmiş torpaqları geri qaytarmaq naminə o, hər cür
fədakarlığa hazırdır. Axı onun arxasında özünə bəslənən kin və ədavətin cavabı
kimi, sönməz nifrətlə silahlanmış və möhkəm yumruğa çevrilmiş xalq
dayanmışdır.
Qoy heç kəs bu sətirləri düşmənin istifadə etdiyi üsullara çağırış kimi qəbul
etməsin. Xəyanətə və təcavüzə layiqli cavab verilməkdə ifadə olunan istək, bəlkə
də əcdadlarımızdan yadigar qalmış sülhsevər davranışa ziddir. Lakin xalqımızın
qanını axıtmış, şəhərlərini, kəndlərini viranə qoymuş, tarlalarını səhraya
döndərmiş, böyük bir ərazimizin üzərindən dağıdıcı tufan əsdirmiş düşmənin
bağışlanmasını, cinayətlərinin əfv edilməsini heç bir normal insanın vicdanı qəbul
edə bilməz. Fransızların zərb-məsəlində deyildiyi kimi, “A la querre comme a la
querre” – “Müharibədə müharibədə olduğu kimi”. Qılıncın qarşısına musiqi aləti
ilə çıxmaq ağılsızlıqdır. Lakin onu da nəzərə almalıyıq ki, xalqımızın müdrikliyi və
mərhəməti, heç şübhə yoxdur ki, onun qəzəbindən və qisas hissindən çox-çox
yüksəkdir. Torpaqlarımızı, əgər lazım gəlsə silah gücünə xilas edəndə biz uşaqları,
qocaları, qadınları, dinc əhalini qırmaq kimi vəhşiliyə əl atmayacağıq, qızların
ləyaqətinə təcavüz etməyəcəyik, bütövlükdə haqq işimizə ləyaqətsiz olan nəyinsə
qatılmasına, kölgə salmasına imkan verməyəcəyik. Bu bizim qələbəmizin vəznini
daha da artıracaqdır. Çünki zəfərimizdə də qəddarlıq deyil, təslim olanları
alicənablıqla əfv etmək xüsusiyyətləri nümayiş etdirəcəyik.
Müharibə nə qədər dəhşətli əməl olsa da, onun da öz qanunları vardır. Bu
qanunlar hər cür vəhşiliyi, dinc əhaliyə qarşı silah işlədilməsini, günahsız
insanların, mülki əhalinin qanının axıdılmasını inkar edir və sivilizasiyalanmış
bütün xalqlar beynəlxalq sənədlərdə əksini tapmış bu cəhətlərə əməl etmək
öhdəliyini götürmüşlər. Biz müharibə aparmalı olsaq, baxmayaraq ki, dövlətimiz,
xalqımız problemin sülh yolu ilə həllini prioritet qaydada qəbul edir və onun baş
tutması üçün haqqın imkan verdiyi hədlərdə hər cür kompromisslərə gedir, bu,
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qisas, intiqam savaşı adlansa da, intiqamın bir qayda olaraq əl atdığı hərəkətlərə
yol verilməsini məqbul saymayacaqdır. Yaxşı haldır ki, döyüşçülərimiz də bu
ruhda tərbiyə olunur, humanistlik onlara heç də yad deyildir.
Ermənistanın xalqımızı sövq etdiyi müharibə çox həqiqətləri başa düşməkdə
bizə kömək etdi. Hər şeydən əvvəl dünyada ikili standartların mövcudluğuna tam
əminlik tapdıq. Həm də düşmənlərimizdən öz dostlarımızı daha dərindən
öyrənmək imkanı qazandıq. Sözdə bizə ürək-dirək verib düşmənimizin
dəyirmanına su tökənləri də, həqiqi strateji müttəfiqlərimizi də daha yaxından
tanıdıq. Saxtalıqdan bütünlüklə kənar olan qardaşlıq hissinin hər cür zahiri
parıltıdan xali olub, özündə poladdan möhkəm olan həmrəylik xəlitəsini əritdiyinin
də şahidi olduq.
Ermənistan öz havadarlarının himayəsinə və gücünə bel bağlayaraq
Azərbaycanın ədalətli haqqını özündə əks etdirən sülhdən yayınmaq üçün hər cür
fitnələrə və əsassız bəhanələrə əl atır, həm də yeni bir “Pirr qələbəsinin”
qazanılacağı xülyası ilə özünə təskinlik verir. Erməni siyasətçiləri ölkəmizin
müdafiə qüdrətinin möhkəmlənməsi ilə əlaqədar xof hisslərini gizlətməyi də
bacarmırlar, Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən dinamik inkişafı, dövlət büdcəsinin
artıq iki rəqəmli milyard dollarlarla həyata keçirilməsi bu qorxu hissini
qidalandıran amillərdir. Ermənistan müxalifəti belə, ölkəsində sabitliyin pozulması
ehtimalının qonşu dövlətin uğurlu hücumu üçün şərait yaradacağından
ehtiyatlanaraq ultimatum xarakterli çıxışlardan imtina etdiyini bildirmişdir.
Çox güman ki, şüuru zəhərlənməmiş sadə, zəhmətkeş erməni müharibə
vəziyyətinin davam etməsini, özünün sağlam düşüncəsinə müvafiq olaraq
bəyənmir, məqbul saymır, milyonlarla başqa insanlar kimi dinc şəraitdə yaşamağa
üstünlük verir. Bu mülahizəyə yəqin ki, qatı millətçilər tükürpərdən qəti inkar xoru
ilə cavab verəcəklər və özlərinə xas olan qaydada ən böyük həqiqət kimi bəyan
edəcəklər ki, ermənilər milli mənafedə heç vaxt güzəştə getməzlər. Bu vaxt onları
susduran sual meydana çıxır: məgər ədalətsiz müharibə milli mənafeyəmi xidmət
edir, yoxsa onun dayaqlarını uçurdur? Əlbəttə, ermənilərin millətçilik
ideologiyasında türklərə və azərbaycanlılara qarşı kin, ədavət mühüm yer tutur,
millətin müəyyən hissəsi bu sərsəm ideyanın girovuna çevrilmişdir. Düşmənçiliyi
üstüörtülü dövlət ideologiyasına çevirən bir ölkədə şüurların amansız və ardıcıl
təsirlərə məruz qalması adi bir hala çevrilmişdir.
Düşmənçiliyin tarixini özlərinin mənfəət gətirən kapitalına çevirən dövlət öz
vətəndaşlarını, gənclərini məhz bu ruhda tərbiyə etməyə çalışır, ruhlarına daim təzə
kin, nifrət şehi çiləməklə onları düşmənçilik mehrabının qurbanları kimi görmək
istəyir. Adamlar dövrünün və onları əhatə edən mühitin xüsusiyyətlərini
xarakterində əks etdirməklə, özlərinin yad zümrəyə aid olmadıqlarını nümayiş
etdirməyə çalışırlar. Dövlətin günbəgün apardığı siyasət nəticəsində vətəndaş insan
üzərində üstünlüyə malik olur. Hər dövlət öz vətəndaşına malikdir və çox hallarda
onun şüuruna və taleyinə də hakim kəsilir. Dövlət insan fəaliyyətinin bütün
dairələrini özünə tabe etdirir və onun hisslərinə öz möhürünü vurur. Ona görə də
düşünürsən ki, sadə erməni nə edə bilər, axı o, daim dövlətin aram verməyən
təzyiqi altındadır, şüuru isə daim təbliğat zorakılığına məruz qalır. Böyük rus
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tarixçisi T.N.Qranovski çox düzgün olaraq qeyd edirdi ki, “insan bu və ya digər
dövlətə nə qədər mənsubdursa, o qədər də hüquqlardan istifadə edir”.
Ermənistanda isə vətəndaşlar mənsub olduqları dövlətin yalnız onlara ötürdüyü
hüquqlardan istifadə edir, hüquqlar və vəzifələr isə vəhdət şəklində ksenofobiya,
başqalarına düşmənçilik mayesində həll olunmuşdur.
Qatı erməni millətçiləri tarixə Herostrat “şücaəti” ilə yanaşmalarından da
həzz alırlar, öz uydurduqları yalana az sonra özləri də inanırlar. Qoy onlar belə
yanaşma tərzini kənara atıb keçmişdən ibrət dərsi götürməyə, gələcəyə isə kor
bucaq altında baxmağa öyrənsinlər. XX əsrin əvvəllərində və sonunda onlar
cinayətdən də betər olan səhvlərə - qonşu xalqlara qarşı düşmənçiliyə və savaşa əl
atmışlar. XXI əsrin başlanğıcında onlar bəxtlərinə düşən şansdan düzgün istifadə
etsələr daha çox qazanarlar. Yox, əgər onlar nəticəli sülh danışıqlarından imtina
edib xam xəyaldan uzaqlaşmağı bacarmasalar, “qırıq təhnə” yanında qaldıqlarının
şahidi olacaqlar. Axırıncı variant bu məxluqların özlərinə yeni bəla toru
toxumasına bənzəyir.
Fantastik məqsədlər daim fiaskoya uğrayır, onlara olan ümid çox tezliklə öz
puçluğunu göstərir. Ağıllı adam heç vaxt suyunu içdiyi quyunu zəhərləməklə
öyünməz. Regionu yeni döyüş səhnəsinə çevirmək istəyi də bu qəbildəndir. Axı
yeni müharibə yeni faciələrlə müşayiət olunacaqdır və Ermənistan özünün hansı
sınaqlara çəkiləcəyini indidən göz önünə gətirməlidir. Bu dəfə Ermənistan silah
qaldırmağa cəsarət etsə, bundan daha güclü olan silahla daha ağır yara ala bilməsi
ehtimalını da nəzərdən qaçırmamalıdır. Ən qızmış başlar belə iştah barədə
müəyyən hədd tanımalıdır. Başqasının var-dövlətinə göz dikmək, ondan
faydalanmaq heç də yaxşı sonluqla nəticələnmir. Çoxa nail olmaq istəyi adamın
sərəncamında olanların da məhv olmasına şərait yarada bilər. Bu yerdə böyük
ingilis filosofu Frensis Bekonla əlaqədar olan bir hadisə yada düşür. Lord Bekon
York Haus Qardendə olanda öz torlarını suya atan balıqçıları görüb onlardan xahiş
etdi ki, nə tutsalar ona satsınlar. Balıqçılar öz qiymətlərini dedilər, lord isə
razılaşmayıb başqa qiymət dedi. Balıqçılar onun təklifini qəbul etmədilər və
torlarını çıxartdıqda torda iki-üç kiçik balıq olduğunu gördülər. Bekon onlara dedi
ki, əgər onun təklifini qəbul etsəydilər indi evlərinə on şillinq aparardılar. Onlar bu
sözə belə cavab verdilər ki, ovlarının yaxşı olacağını ümid edirdilər. Bu sözlərin
müqabilində filosof onlara dedi: “Ümid yaxşı səhər yeməyidirsə, lakin çox pis şam
yeməyidir”. Qoy Ermənistan rəhbərliyi də öz ümidlərində reallığın qılınc itiliyini
nəzərə almadan keçinməsinlər.
Keçən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində elə ağlasığmaz bəla baş vermişdir ki,
onu törədənlər tarixin ittihamından özlərini müdafiə edə bilməyəcəklər. Cinayəti
ört-basdır etmək üçün yeni cinayətə əl atmaq heç də böyük ağıldan xəbər vermir.
Ehtimal heç də gerçəkliyi unudanların düşündüyü kimi həmişə arzu olunan
qaydadakı nəticə ilə yekunlaşmır. Ona görə də Ermənistan rəhbərliyi ciddi
danışıqlar aparmaq əvəzinə ritorikaya, seriya görüşlərin foto və video aludəçiliyinə
son qoymalı, işğal edilmiş ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün bərpa edilməsi ilə haqqın çoxdan gözlənilən zəfərindən hansısa
xəcalət hissi keçirəcəyini başından atmalıdır. Öz xalqını iki onillik davam edən
17

müharibə vəziyyətindən azad etməklə, ilk növbədə öz ölkəsinin mənafeyi naminə
yaxın qonşuları olan Azərbaycan və Türkiyə ilə normal münasibətlər qurmaq yolu
ilə geniş iqtisadi münasibətlərin və əməkdaşlığın gündəliyə daxil olmasına yol
açmalıdır. Belə münasibətin bərqərar olmasında hamıdan çox iqtisadi böhrandan
və blokadadan əziyyət çəkən, əhalisinin sosial vəziyyətində çətinliklərlə və real
yoxsulluqla üzləşmiş Ermənistan maraqlı olmalıdır. Bu ölkədəki iqtisadi
durğunluq, maliyyə çətinlikləri əhalinin maddi rifahının pisləşməsi ilə müşayiət
olunur və belə vəziyyətin sosial partlayışa gətirib çıxaracağı imkanı da nəzərdən
qaçmamalıdır.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev ölkənin ərazi
bütövlüyünün müzakirə mövzusu olmadığını, torpaqların qaytarılmasının başqa bir
alternativi olmadığını dəfələrlə qarşı tərəfə və beynəlxalq aləmə bəyan etmişdir.
Bütün azərbaycan xalqı prezidentin bu mövqeyi ilə tam həmrəydir və bunu
istənilən qaydada nümayiş etdirməyə hazırdır. Görkəmli dövlət xadimi böyük
Uilyam Pitt Böyük Britaniya parlamentində amerikan kolonistləri ilə alicənablıqla
davranmağı təkid edəndə və Bostondakı repressiya tədbirlərinin qadağan edilməsi
barədə qanun layihəsi təqdim edəndə, özünün də belə münasibətlə
razılaşmayacağını qəti şəkildə bildirmək üçün ingilis dilinin qrammatikasında tək
bircə inkar kəlməsindən istifadə qaydasına uyğun olaraq kəskin mövqeyi ifadə
edən və təkrarən “heç vaxt” mənasını verən “Never, never, never!” deyə
hayqırmışdı. Damarlarında azərbaycanlı qanı axan hansısa bir adamdan torpaqların
işğalı ilə barışmağın mümkünlüyünü soruşsalar, o, dilimizdəki ikiqat inkar
imkanından istifadə edərək daha böyük qətiyyətlə “Heç vaxt, heç vaxt, heç vaxt
barışmayacağıq!” cavabını verərdi. Buradan belə bir məntiqi nəticə çıxır ki, əgər
sülh danışıqları nəticə verməsə, Klauzevitsin ifadəsindən istifadə edərək siyasətin
digər üsuluna əl atmaq lazım gələcəkdir. Başqa sözlə desək, müharibə alovu yenə
məhvedici dilləri ilə regionu qarsacaqdır.
Haqq, ədalət Azərbaycanın, onun tələblərinin tərəfindədir. Bunu anlamamaq
inadkarlıq həddlərindən də kənara çıxır. Sülh yolu ilə problemin həlli hər iki tərəfi
gərginlikdən və izafi qayğılardan azad edəcəkdir. Sülh, əgər özündə Karfagen
sülhünün elementlərini daşımırsa, heç bir tərəfi alçaltmır, əksinə xalqları onların
çiyinlərini əzən ağır yükdən azad edir. Ədalətli, haqqın zəfərini ehtiva edən sülh
müqaviləsinə hər iki tərəfdən qol çəkənlər əslində bu imzaları ilə öz xalqları
qarşısında borclarını yerinə yetirmək rəmzi kimi tarixə düşəcəklər. Azərbaycan
tərəfi buna hazırdır.Zaman adlanan hakim oyuna başlamaq barədə fitini çalmışdır.
İndi top artıq Ermənistan rəhbərliyi tərəfindədir, qoy iradələrini ortaya qoysunlar.
Aydındır ki, yalnız bir cəsarətli addımla, indi mövcud olan və Trotskinin təbirincə
deyilsə “nə müharibə, nə sülh” dövrünə birdəfəlik son qoyulacaq, bundan sonra isə
iki qonşu xalq rahat nəfəs alıb, biri dəyən yaraların sağaldılması ilə, digəri isə
zəifləmiş iqtisadi bədəninin dirçəldilməsi ilə daha ciddi-cəhdlə məşğul olacaqdır.
Yaxın gələcəyin bakirə səhifəsində belə imzaların atılmasını yəqin ki, hər iki
xalq ürəkdən arzu edir. Sadəcə olaraq onlar bəlkə də bunu gur səslə ifadə etməyi
hələlik məqbul saymırlar, çünki münaqişənin bir tərəfi hələ də keçmişin
eyforiyasından uzaqlaşa bilmir. Qoy o tarixin təxirə salınmış cəriməsini də yaddan
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çıxarmasın. Xalqlar çox vaxt öz milli liderlərinin girovlarına çevrilirlər.
Bədbəxtlikdən qədim Roma filosofu Epiktet demişkən, pislər hər yerdə çoxluq
təşkil edir. Pislər, qana susayanlar hakimiyyətə gəldikdə bu xalq üçün fəlakət, faciə
mənbəyinə çevrilir.
Ötən illər köhnə qaydaların pozulması və yenilərin mayalanması ilə
müşayiət olunmuşdur. Ermənistan rəhbərliyi öz biabırçılıqlarının sübutu olan
status-kvodan yapışmaqla öz xalqı qarşısında saxta milli qəhrəman qiyafəsində
görünsə də, əslində onu daha böyük fəlakətə sürükləyir, bədbəxtliklər uçurumuna
yuvarlayır. Axı Ermənistan böyük iqtisadi və maliyyə çətinlikləri ilə üzləşdiyi bir
dövrdə iri ordunu saxlamaq xərclərini ödəmək məcburiyyətində qalır. Bu xərclər
əhalinin onsuz da ağır olan sosial vəziyyətini daha da pisləşdirir. Maliyyə
imkanları kasad olan bir ölkə müharibə aparmaq yükündən xilas olmağa can
atmalıdır. Orta əsrlər İsveçrəsi üçün biabırçı olan bir zərb-məsəli yada salmaq
yerinə düşür: “Pul yoxdursa, İsveçrə qoşunları da yoxdur”.
Mən yazını nikbin notla bitirmək istərdim. Hər iki xalq yanğısını çəkdiyi
sülhə qovuşmalıdır, bu nə qədər tez baş versə, bir o qədər sevindirici, fərəhləndirici
olacaqdır. Bunun üçün Göylərə müraciət etməyə də ehtiyac yoxdur, sadəcə olaraq
siyasətçilər öz hərəkətlərində hansısa illyuziyaların əsirinə çevrilməməli, öz
xalqının nəbzini tutmağı bacarmalıdırlar. Onlar zamanın bu tələbinə boyun əysələr,
sülh barədəki arzular qısa müddətdə gerçəkləşər, regionun havası hərbin zəhərli
nəfəsindən təmizlənərdi.
.”525-ci qəzet”.1,2.06.2011

КАРАБАХСКАЯ ПРОБЛЕМА И ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ К ЕЕ
РЕШЕНИЮ
Карабахская проблема возникла на волне заранее тщательно
подготовленных бурных сепаратистских выступлений местных армян,
получавших всестороннюю мощную поддержку от Армении, а вдобавок - и
морально-психологическую помощь как со стороны Запада, так и от
"перестроечного" руководства Советского Союза. Национализм, получая
помощь и поддержку извне, становится все более воинственным и
выражается во все более опасных формах. Еще в феврале 1988-го, в начале
массовых демонстраций в столице Нагорного Карабаха, выдвигались разные
мотивы и аргументы, среди которых преобладали причины экономического
порядка: якобы область отстает в развитии. Но когда беспристрастное
сравнение социально-экономических показателей республики в целом и
Нагорного Карабаха доказало обратное - сепаратисты, выбросив остальное,
оставили в своем багаже один-единственный лозунг националистического
19

характера: "миацум", то есть присоединение к Армении, что могло произойти
только после отторжения области от Азербайджана. Так обрела реальные
очертания угроза нарушения территориальной целостности одной из
союзных республик...
"Мозговые центры" сепаратистов, действующие в дальнем зарубежье,
составляли четкий сценарий наращивания натиска в заданном направлении
для постепенного продвижения к заветной цели. И на территории самой
области, и вне ее, по большей части - в других частях Азербайджана,
осуществлялась серия провокаций, нацеленных на создание конфликтных
ситуаций. Они переросли в вооруженные столкновения, обретавшие все
более ожесточенный характер и широкие масштабы. Армения стала их
главной участницей и фактически совершила агрессию против
Азербайджана, вторгшись на его территорию. Уже через год-два после
первых демонстраций в автономной области началась настоящая война
против мирных жителей азербайджанской национальности, расширялся
ареал военных действий с применением современной боевой техники.
Армения не только воевала сама, но и обеспечивала всеми необходимыми
ресурсами местные экстремистские вооруженные формирования. Развитие
событий показало, что в план сепаратистов и их покровителей входило
затеять войну и они целенаправленно готовились к этому, а в Азербайджане
на такой оборот не рассчитывали и никакой подготовки к военным
действиям не вели. Несмотря на это, сперва бои шли с переменным успехом;
однако у армянской стороны, благодаря помощи советских, а затем
российских вооруженных сил, было большое преимущество в военной
технике и боеприпасах. На одной - армянской - стороне воевала армия,
обученные офицеры и солдаты; на другой же - азербайджанской разрозненные боевые группы, состоявшие из добровольцев, часто не
согласовывавших свои действия между собой. Сначала они вовсе не имели
руководящего центра, да и позже, опираясь на опыт партизанских боев, часто
игнорировали его указания. Все это не могло не сказаться на боеспособности.
Отсутствие строгой дисциплины и координации действий, элементарная
неорганизованность оказывали свое негативное влияние...
Помощь нападающей Армении со стороны сыграла немалую роль в
ослаблении позиций азербайджанской стороны. Эта помощь охватывала все
необходимое - от боевой техники и припасов и до военных кадров. Пользуясь
поддержкой бывшего советского 366-го полка, армянские боевики 26
февраля 1992 года захватили беззащитный азербайджанский городок
Ходжалы и учинили там зверскую резню. Погибло сотни мирных жителей стариков, женщин и детей, а много людей пропали без вести или оказались в
заложниках. Впереди армянских головорезов шли танки 366-го полка России.
Это злодеяние сильно взбудоражило все население Азербайджана,
осложнило общественно-политическую обстановку. Руководство страны
было вынуждено уйти. Однако брожение нарастало; в результате за
последующие 14 месяцев политическая власть в республике менялась еще
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трижды, что нередко отодвигало на задний план важные военные задачи,
порою не давая понять, насколько остра угроза коренным национальным
интересам.
Армения между тем наращивала усилия, захватывая территории одну
за другой. В результате Азербайджан потерял двадцать процентов своей
территории, включая Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему
районов, а около миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденно
перемещенными лицами. Агрессия породила невиданные бедствия, причинив
безмерное горе. Едва вновь обретя независимость, Азербайджан стал ареной
страшной трагедии, столкнулся с множеством проблем. При резком спаде
экономики, снижении уровня жизни пришлось решать вопросы размещения
беженцев, оказания им материальной помощи и социальной защиты.
Подчеркнем, что задача состояла не в осуществлении какого-то
единовременного акта, а в обустройстве и поддержании жизни каждого
восьмого жителя страны. Эта работа продолжается в течение последних 15
лет.
Еще до начала военных действий на территории нашей страны
Армения осуществила свой давнишний план по выдворению всех
азербайджанцев со своей земли, которая была их исторической родиной.
Граждане Армении азербайджанской национальности изгонялись от родных
очагов, стали изгоями. Немало было случаев убийства, мародерства... Триста
тысяч человек были вынуждены покинуть свои исконные земли и найти
убежище в Азербайджане. В зимний сезон конца 1988 года сотни людей
гибли от холода и голода, в стужу бредя пешком через горные перевалы...
Зато армянские маргиналы добились своего: сумели превратить страну в
почти мононациональную (если не считать небольшого числа русских и
курдов, живущих там и поныне).
Сейчас Россию и россиян глубоко возмущают факты притеснения
русскоязычного населения Эстонии, приравненного к "гражданам второго
сорта". Меж тем руководство СССР, правопреемницей которого считает себя
Россия, проявило равнодушие к судьбе азербайджанцев, изгнанных из мест
своего проживания. Хотя в международном праве нет такого понятия "правопреемство вины", но и Россия фактически ничего не предприняла
против зарвавшихся экстремистов, чтобы предотвратить открытую агрессию,
ставшую причиной гибели тысяч мирных людей, разрушения большого
количества городов и сел, повлекшую уничтожение собственности на
десятки миллиардов долларов, вандализм и надругательство над
историческими памятниками...
Но, почему же Армения вдруг стала предъявлять необоснованные
счеты и претензии к Азербайджану, на чьей территории армянам жилось
вольготно - ничуть не хуже, чем титульной нации?!
Как известно, оголтелый национализм, не находя реальных причин,
просто выдумывает их. Говоря словами мудрых - таких, как английский
писатель ХVIII века Сэмюэл Джонсон, - именно в этой "нише" находят свое
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последнее убежище всякие негодяи.
Согласно
доктрине
национализма,
основным
объединением
политической организации считается нация. Подразумевается, что
человеческие существа поддерживают характерные черты национальности, с
помощью которых происходит идентификация - культурная, экономическая
и политическая. Поэтому главная цель для националистов - иметь
независимое государство, основанное на особой национальной идее... Так
национализм соединяется с попытками национальных групп, преследующих
цель сохранить свою самобытность от чужих национальных государств, и
защищает эту позицию. Главное содержание политической активности здесь
- служение национальным интересам. За исключением крайних случаев таких, как война, - выражение "национальные интересы" практически
открыто для различных толкований, а национализм часто является не более
чем попыткой придать легитимность особым политическим точкам зрения. В
большинстве случаев он зиждется на консервативной, а иногда - и
романтической, политической философии, ставящей акцент на прошлом
нации.
Крайний национализм расцветает пышным цветом, когда получает
поддержку извне и, распоясавшись, не признает никаких моральных границ.
Националистические, узкоэтнические интересы разрушают все на своем
пути, не останавливаясь и перед совершением страшных бедствий, из-за чего
страдает и сторона-зачинщица. Национализм служит мощным орудием и для
достижения политических задач иного характера: политики нередко
прикрывают националистическими лозунгами свои истинные намерения.
Ультранационалисты, одержимые навязчивой идеей национальной
исключительности, добиваются распространения стадного психоза. К
сожалению, иногда им это удается. А за причиненный огромный вред
расплачивается, как правило, сам народ, который тащат шаг за шагом в
бездну...
Право нации на самоопределение также требует самого тщательного
рассмотрения: хотя в основополагающих международных документах оно
оценивается как один из главных принципов, наряду с суверенитетом, но это
понятие слишком расплывчато, не видно границ его применения - ни в
количественном, ни в качественном отношении. Любая сторона может найти
доводы в его пользу или отрицать возможность его осуществления! Поэтому
как полное умаление его значения, так и фетишизация его важности были бы
предосудительны. В начале ХХ века, по завершении Первой Мировой войны,
своего рода триумфом этого принципа стало создание новых государств,
освобожденных от иноземного ига, на развалинах европейских и частично
азиатских империй. Хотя и нельзя сказать, что везде и всюду этот процесс
шел гладко, принося добрые плоды...
В Центральной и Восточной Европе насилие и провоцировавшие его
этнические антагонизмы были самыми острыми, широко распространенными
и продолжительными. С 1919 по 1922 год там велось 20 или более малых
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войн, оставивших ужасные следы, которые в некоторых случаях были
болезненными до конца века. Не оправдались ожидания экономического
процветания: каждое из вновь созданных государств оказалось только еще
бедней...
Еще до окончания Первой Мировой, когда Австрия отказалась от
заключения сепаратного мира, Британия и Франция начали поощрять
национализм,
сделав
самоопределение
"целью
войны".
Лидер
революционной России В.И.Ленин и президент США Вудро Вильсон
особенно рьяно поддерживали эту идею - Ленин вообще призывал к
всеобщему самоопределению... Каждый из них, конечно, преследовал свою
цель: первому надо было приступить к созданию своей замаскированной
империи, второму - войти в историю в качестве поборника мира в
послевоенной Европе. Оба они могли бы оставаться удовлетворены итогами
своей деятельности на этом поприще, однако история самым жестоким
образом внесла свои коррективы. Созданная Лениным империя канула в
Лету, даже не дождавшись конца века, породившего ее. А обещанный Европе
мир прервался через 20 лет, когда разгорелся еще более страшный пожар
новой мировой войны. Так дальние расчеты американского президента, как и
расчеты его знаменитого предшественника - английского премьер-министра
Уильяма Питта-Младшего, который в конце ХVIII века обнадеживал народы
Европы перспективой долговременного мира, оказались несостоятельными...
Говоря о национализме, приходится напомнить, что не имеется и
никогда не было четкого юридического определения, что такое нация и что
такое народ. По каким признакам можно говорить об их существовании?
Имеется ли принципиальная характеристика для их обозначения?
Древнеримскому праву, Кодексу Юстиниана не надо было решать эту
проблему: тогда вообще не существовало понятия нации. Буржуазные
революции ХVIII века вынесли на политическую арену принцип
самоопределения, хотя ни на йоту не затрагивали основ колониализма. Но
продекларированная доктрина стала доминировать, приняв форму
детерминизма. Исходя из этого, данное право тиражируется в различных
вариациях, умопомрачительных интерпретациях. Если формально, без
оглядки, следовать этой логике - мир должен вернуться к первобытному
состоянию, когда малочисленные племена жили отдельно, защищая себя от
других и при первой же возможности нападая на соседей... Такому миру
подошло бы и пещерное сознание! Если речь пойдет о его повсеместном
применении, то евреи с Брайтон-Бич в Нью-Йорке могут сначала создать
себе самостоятельное государство - а там и присоединиться к Израилю... Или
хуацяо (китайцы) Индонезии вправе иметь свое государственное
образование. А почему армяне не требуют создания своих новых карликовых
государств на территории Ростовской области и Ставропольского края
России? Может, и украинцам пора заиметь свое государство в далекой
Канаде?
Конечно, все это звучит несерьезно, даже смехотворно... Но если завтра
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шквал безумных желаний каждого народа иметь собственное государство
накроет весь мир - каковы будут результаты? Не напоминает ли этот процесс
губительное расщепление урана? А как поведут себя крупные государства
перед угрозой распада?
Сегодня в Европе временами дают о себе знать лишь мелкие очаги
сепаратизма. Англия испытывает большие трудности в урегулировании
североирландской проблемы, в Испании желание басков отделиться стало
неизлечимой болезнью... А если сепаратистский шабаш захлестнет и другие
страны - как будет преодолен такой катаклизм? Это, несомненно, будет
худшим рецидивом Вавилонского столпотворения. Если эпидемия птичьего
гриппа создает такую угрозу человечеству - на какую бы вакцинацию
придется уповать, когда пандемия националистической исключительности
будет распространяться среди всех народов? Кто-то подумает, что краски
слишком сгущаются, придумывается новый вид Апокалипсиса. Чтобы все
это не происходило бы в далеком будущем, то следует очень внимательно
относиться к проявлениям всякого рода сепаратизма. Прецедент
несправедливого решения межнациональных вопросов не только не
забывается, но непременно превращается, в своего рода, долгоживущую
бациллу и поражает многих.
Карабахская проблема нуждается в решении, но чтобы оно было
справедливое и окончательное. Любая война заканчивается миром, но таким,
чтобы ни считался позорным, не стал причиной новых вооруженных
столкновений. Здесь главным мерилом должна быть справедливость,
отсутствие пристрастия или благосклонности кому-то, соблюдение норм
международного права. Другой подход, какой бы оригинальностью он не
отличался, выявит свою несостоятельность с самого начала. Продолжение
состояния оккупации также чревато нежелательными последствиями.
Многие сепаратистские регионы связывают свою надежду с
предоставлением Косово независимости, что якобы тот метод непременно
будут применяться и в других случаях. Запад, особенно США настаивает на
таком исходе, при резком сопротивлении Сербии и несогласии России.
Однако, сторонники признания независимости Косово поверхностно
относятся к вероятным негативным последствиям такого шага, во что он
может влиться, какую цепную реакцию будет иметь. Как тогда поведут себя
меньшинства, проживающие в Боснии -Герсоговины и Македонии. Первую
ждет новый распад, даже ликвидация своей независимости, а Македонии
опять придется страдать из-за волнений албанцев. Неужели Балкан ждут
новые столкновения и перспектива превратиться в постоянно действующий
вулкан. Почему полностью игнорируется воля сербского народа, во имя чего
территориальная целостность Сербии приносятся в жертву.
Однако, ожидание тех, кто хочет приблизитmся к заветной цели по
Косовскому варианту вряд ли будет удовлетворено. Здесь имеются несколько
причин. Главная состоит в том, что Косовская проблема не имеет своего
аналога, некоторые моменты в этом противоборстве выступают в пользу
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сепаратистских албанцев. Во-первых, Сербия, в лице бывшей Югославии
притесняла местных жителей, устраивала резню, вела военные действия на
территории Косово. Права албанского населения целенаправленно и
повсеместно нарушались, в их отношении применялись разного рода
дискриминационные меры, в этом регионе проводились даже этнические
чистки. Во-вторых, силы НАТО с активным участием США в 1999 году, вели
воздушную войну против Сербии ради защиты жителей Косово и позже были
введены туда международные воинские подразделения для поддержания
мира в регионе. Долгий период нахождения миротворческих сил в Косово
подсказало многим мировым державам идти на такой серьезный шаг, как
признание его независимости. Как заявляют американские политики: "В
конечном итоге наступил момент признать де-юре то, что существуем дефакто".
Однако, в Нагорным Карабахе по сравнению с Косово обстоятельства
были диаметрально противоположными. Азербайджан не вел боевые
действия на территории Нагорного Карабаха, не притеснял его жителей, а
лишь вынужден был отвечать на вооруженное нападение. Армения вела
захватническую войну, устраивались резни местного азербайджанского
народа не только в Ходжалы, также и в других населенных пунктах, убивали
мирных безоружных людей. Агрессию совершили именно армянские
вооруженные силы, а ее жертвой стал Азербайджан. Поэтому Косовский
вариант никак не может распространятся на Нагорный Карабах, даже при
огромном желании его покровителей.
Армения хорошо понимает, что время работает на Азербайджан,
прошедший испытание на прочность. Многие государства и международные
организации оставшись перед неопровержимыми фактами, признают, что
Азербайджан фактически был втянут в эту войну, нарушена только его
территориальная целостность и причинен огромный ущерб только этой
стране. Оспаривание факта оккупации азербайджанских земель равносильно
отрицанию Солнца на небе. Во время боевых действий азербайджанские
вооруженные силы ни разу не входили на территорию Армении, вели
справедливую борьбу на своей земле, защищая ее от оккупации и опасности
истребления своих граждан. Как бы ни старалась армянская сторона,
апелляция на историю также не принесла ей никакой пользы. Потому что
многочисленные исследования доказывает принадлежность этого региона
Азербайджану, куда только в последние века переселялись армяне и стали
жить в тесном соседстве с азербайджанцами. К сожалению, представители
армянской интеллигенции, в основном историки и политологи часто
выступают против истины, выдвигают бездоказательные доводы, стараются
доказать недоказуемое. Они не могут высказать независимого свободного
мнения, а говорят так, как будто закованы в кандалы.
Нередко высказываются такие мнения, мол, для мирного решения
данной проблемы требуется воля противоборствующих сторон, ключ его
достижения находится в их руках. Конечно, сговорчивость и готовность идти
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на взаимные уступки является важным элементом разрешения конфликта.
Однако уступка уступке рознь. Агрессор уступку себе примет как поощрение
своих действий, поэтому здесь лимит возможностей другой стороны
несколько ограничен. А как добиться того, чтобы агрессор пошел на уступку,
которая вовсе не затрагивает его жизненные интересы? Здесь единственным
выходом из положения является
безоговорочное освобождение
оккупированных земель и взамен предоставление Нагорному Карабаху
широкой автономии в ведении хозяйственных дел и в сфере самоуправления.
Жители армянской национальности области будут пользоваться всеми
правами граждан Азербайджана, будут вовлечены в активную деятельность.
Долгое время Минская группа ОБСЕ не может приблизиться к этому,
ведущая себя как Гамлет, которому каждое решение давалось с трудом.
Поэтому если крупные державы не возьмутся за решение проблемы, то воз
надолго останется там. Руководствуясь справедливостью они не должны
ставить агрессора и жертву на одну доску, а наоборот обязаны стремиться
способствовать объективному решению. В противном случае вместо мира
появится его суррогат. Мировые державы не должны подходит к этому
вопросу, как к шахматной партии, как шанс для развертывания
дополнительного геополитического соперничества. Они должны не
добиваться призрачного выигрыша для себя, а думать о судьбах миллионов
людей, населяющих этот регион. Размышления о навязывании
Карфагенского мира Азербайджану ничего хорошего не обещают, принесут
полное разочарование и авторам такой идеи. Только справедливый мир
откроет новые горизонты для благополучия обоих народов, один
освободится от бремени потерянных земель, а другой от тяжелейшего груза
быть агрессором, захватчиком в начале XXI века, служения богу войны.
Тогда посредники могут предложить вчерашним воюющим сторонам
закурить трубку подлинного мира, от огня которой никогда больше не
вспыхнет пламя военного пожара. Следует учесть, что не бывает
вегетарианской версии войны: если не остановить ее вовремя, этот Молох
будет пожирать еще больше людей и покажется, что мир избрал другой
уклад жизни, где закон силы превращается в международное право.
Армения не должна забывать уроки истории, любой агрессии и войне
обязательно приходит конец. Горький пример ХХ века показывает, что кто
начинал войну, в конце концов покидал поле боя побежденным, а их народам
приходилось пережить горесть угнетения и оскорбления. Так было и в
Первой и во Второй Мировых войнах, когда соответственно начавшие их
Австрия-Венгрия и Германия, также вторично Германия и Япония
столкнулись со страшными поражениями, их народам пришлось вкусить
горечь голода и разрухи, нищенского образа жизни. Эти две войны
закончились лишь разрушением империй и возникновением новых
государств на их развалинах. Только на руинах Османской империи как
грибы после дождя выросли 35 суверенных государств. Таким же образом
расплодились Австро-Венгерская и Российская империи, а позже Советский
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Союз. Франции, а затем США пришлось ретироваться из Вьетнама, где не
сломив сопротивление народа, они фактически понесли как военное, так и
моральное поражение. СССР вынужден был позорно уйти из Афганистана,
где сверхдержава с ее военный мощью не могла преодолеть сопротивление
афганцев, ведшие в основном партизанскую войну. Вторгнувшись в Кувейт
Ирак получил отпор от всего мира, вернулся в свой лимитированный
"кокон", где его авиации не разрешалась даже летать в определенных частях
родного неба.
Азербайджан получил ощутимый удар, но это не означает, что он не
способен вернуть свои земли, путем даже принесения новых жертв.
Руководство республики, прислушиваясь совету мирового сообщества,
принимает участие во всех переговорах по мирному урегулированию,
привержено мирным средствам решения проблемы. Но бесплодность,
безрезультативность переговоров объективно не может не столкнуть его на
мысли об использовании другой альтернативы. А когда данная альтернатива
останется единственным выходам из положения и терпению придет конец, то
это станет началом новой, более кровопролитной войны. Очень не хотелось,
чтобы дело дошло до точки кипения. Было бы обидно после долгих лет
ожиданий мирного урегулирования, старания многих оказались тщетными.
Следует отметить, что война никому не обещает дармовые лавры, она
питается кровью, сеет разрушения и лишения.
Как предвидят перспективу мира армянская сторона, сумела ли она
освободиться от комплекса "победителя?" Замечает ли она кровные интересы
своего противника? Кажется, для нее главным является не восстановление
мира, а поэтапное присоединение Нагорного Карабаха к своей территории.
Для этого выдвигаются разные предложения, суть которых заключается в
предоставлении Нагорному Карабаху статуса независимости. Ради
достижения этой цели они готовы переделать историю на свой лад, принести
уму-непостижимые параллели. Комплекс "победителя" вводит их в
заблуждение, создает убеждение в безнаказанности. Об этом говорит и их
взгляды на разрешение кризиса, суждения, характеризующие их непомерные
амбиции. Для подтверждения своей позиции ссылаются на то, что армяне
никогда не согласятся вернуть земли, пролив свою кровь за их завоевание.
Ожидание такого исхода азербайджанцами они считают признаком
наивности и советуют глубже анализировать уже "сыгранные" партии. К
такой партии относят они заявление первого президента Армении о
готовности идти на уступки, что стоило ему ухода в отставку. Его ошибка
была якобы в несбалансированности намеченной уступки.
С таких отправных точек не приходится ждать и серьезных
предложений. По их мнению, Нагорный Карабах объявляя свою
независимость исходит из принципа самоопределения, поэтому ООН и ОБСЕ
должны рассмотреть данный вопрос именно в таком контексте. В таком
случае выходит, что Армения здесь ни при чем. Якобы принцип
"территориальной целостности" никак не может распространяться на НКР,
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так как она не являась членом международных организаций. Таким образом,
Армения исключается из списка участников конфликта, полностью
отрицается факт ее агрессии. А что касается сепаратистского Нагорного
Карабаха, он же не являлся субъектом международного права и
"несовершеннолетний возраст" препятствует предъявлять ему какие-то
претензии. Как видно, все решается очень просто, и пусть другая сторона
пеняет на себя.
Отдельные их политологи считают, что процесс мирного
урегулирования вообще не нужен на данный момент, они придерживается
мнения о консервации проблемы, отсрочки ее окончательного решения до
лучших времен. До того времени и страсти улягутся, да и вопрос статуса
потеряет свою остроту. При этом ссылаются на один из распространенных
приемов конфликтологии, отложить окончательное решение на
определенные сроки, когда само время способно снять противоречия. От
идей они переходят к конкретике и предлагают пример для следования. При
этом они приводят пример Гонконга, при определении статуса которого в
XIX веке Великобритания и Китай испытывали трудности в нахождении
взаимоприемлемого решения. Поэтому был определен временный статус и в
1997 году, через 99 лет, согласно требованиям соглашения Гонконг вошел в
состав Китая. Через два года таким же образом Португалия передала Макао
Китаю. При этом, опережая события, выражая радость по случаю деления
шкуры неубитого медведя, они считают, что территорию Нагорного
Карабаха можно объявлять подопечной ООН, может быть даже ОБСЕ или
ЕС, и путем такой словесной эквилибристики данная область может войти
раньше всех в семью Европейского Союза. У армянских теоретиков вроде
все получается "на славу". Однако, они полностью отбрасывают в сторону
факты о войне, о захвате земель Азербайджана, о других составляющих этой
вражды. Неужели надо придумать еще какие-то не выдерживающую
никакую критику умозаключения, если прямой целью является расчленение
территории Азербайджана. Как бы они не старались, невозможно ничем
прикрыть захват земель, даже самые изощренные хитросплетения здесь
беспомощны. Поэтому, на примере Нагорного Карабаха принцип
территориальной целостности по сравнению с правом нации на
самоопределение носит более императивный характер, потому что совершена
военная агрессия против Азербайджана и оккупированы его земли. Можно
выдумывать, высосать из пальцев другие методы, привести новые
исторические параллели, однако факт агрессии опрокидывает все
надуманные хитрости и вымысли.
Имеются еще и другие предложения, суть которых заключается в том,
что нет необходимости зацикливаться на решение проблемы, надо отбросить
ее в стороны, взамен этого заняться более масштабными и "полезными"
вещами. Речь идет, ни много, ни мало, о восстановлении утерянного доверия.
Забыть обо всем, как будто ничего не было, ничего не произошло, думать о
завтрашнем счастливом дне и не обращать внимания на зияющие раны. Для
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этого предлагается и соответственное средство, в первую очередь
необходимо прекратить информационную войну, вещи не называть своими
именами, переходить на эвфемизмы, чтобы по быстрее забыть преступления.
А затем открывается путь для широкого сотрудничества и интеграции. Для
этого надо устранить главное препятствие - в Азербайджане люди не должны
думать о своем горе, не откладывая надолго вооружиться "здравым
смыслом", в котором они имели большой дефицит. Есть даже примеры для
подражания или заимствования. Европейский Союз вырастал из
Европейского Объединения угля и стали созданного в 1952 году. Сюда
вошли бывшие воющие друг против друга страны, в том числе Франция и
Западная Германия. Вскоре, уже в 1954 году был отменен оккупационный
режим в Западной Германии. Да все это было, однако не во время
продолжения войны, ни под диктатом гитлеровской Германии, которая
развязала Вторую Мировую войну, принесшей Европе и всему миру
бесчисленные бедствия. Тесное экономическое сотрудничество европейских
стран стало практиковаться позже, когда война закончилась, после разгрома
нацистских захватчиков, отличившимеся невиданными злодеяниями. Война
между Арменией и Азербайджаном, несмотря на перемирие, не прекратилась
окончательно и бесповоротно. Поэтому когда продолжается состояние
войны, призывать Азербайджан к сотрудничеству с прямым агрессором
звучит оскорбительно. Вместо ложного сетования на отсутствие "здравого
смысла" у азербайджанцев, лучше было бы говорить более открытым
текстом о своем желании и пользоваться подходящим циничным
выражением французского писателя Франсуа Мориака, сказавшего 70 лет
назад, только по адресу другого народа: "Не люблю их, кроме тех случаев,
когда они мертвы".
Только после заключения справедливого и окончательного мира
возможно и необходимо не только восстанавливать сотрудничество, но и
поднять его на качественно новый уровень, открывающий путь к
экономической интеграции. Каждому хорошо известно, что сама
стабильность мира будет зависеть от быстроты, которую послевоенный
период позволит оживить торговлю, производство и рост занятости
населения. Только процветание региона поможет забыть горечь близкого
прошлого. С близким соседом лучше сотрудничать, строить хорошие
отношения, чем враждовать и воевать. Здесь мяч находится на стороне
Армении и при честной игре она, так же как и другая сторона обязательно
будет в выигрыше. Но за деревом необходимо уметь видеть леса проблем во
взаимных отношениях, без их решения не подобает серьезному человеку
выдавать желаемое за действительное, галлюцинации за реальность. При
сохранении вражды и посягательства трудно вести разговор о нормальных
взаимоотношениях между противоборствующих народов.
Ящик Пандоры армянских творцов
идей богат бедствиями,
предусмотренных для "осчастливования" Азербайджана. Только из-за своей
"закомплексованности" азербайджанцы не умеют оценивать предлагаемые
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дары современных данайцев. Следует прекратить пустые разговоры о
заоблачных вещах, не закрывать глаза на реалии и стараться приступить к
практическим делам по установлению мира в отношениях между двумя
государствами. Недооценка действительности может привести к фатальному
исходу. В связи с этим хочется напомнить слова французского посла в
Неаполе, сказанные по случаю бала в честь короля Неаполитанского,
гостившего во Франции в середине 1830 года: "Это вполне неаполитанский
праздник. Мы танцуем на вулкане". Его слова оказались пророческими: через
два месяца в Париже грянула революция. Ныне люди, находящиеся вблизи
кратера вулкана, не понимают, насколько серьезна опасность, ожидающая
их. Если нынешний вулкан проснется - никому не удастся избежать огня,
извергающегося из его жерла! Тогда пустое философствование никому не
поможет спастись. Следует понять и такую элементарную истину:
установление мира нельзя превращать в фарс!
Газета “Новая Время”.9-11.06.2007

Ermənistandakı seçkilər nə vəd edir-sülh və ya müharibənin davam
etdirilməsini?
Ermənistanda prezident seçkisi kampaniyası öz həlledici mərhələsinə qədəm
qoymuşdur. Bu dəfə təkcə prezidentin seçilməsindən söhbət getmir, daha vacib
məsələ ölkənin qarşıdakı dövrdə hansı yolla irəliləyəcəyini müəyyən etməkdən
gedir. Seçkiqabağı kampaniyanın gedişində ölkədə ümumi mənzərəni əks etdirən
iki güclü cəbhə - «müharibə» partiyası və «sülh» partiyası meydana gəlmişdir. Bu
adların reallığa uyğun gəlməsi onsuz da nisbi xarakter daşıyır, çünki hətta xalqda
sülh istəyi böyük olanda belə formalaşan ənənəyə müvafiq olaraq adamlar özlərini
aldatmaqdan da qalmır, rəylərini açıq ifadə etməkdən çəkinir və millətçilik
dalğasının təsiri ilə «ağ qarğa» kimi görünmək istəmirlər. Onlar ümumi kütlədən
ayrı düşməyə cəsarət etmirlər, kütlə isə ultraşovinist qüvvələrin təzyiqi altında
azmağa aparan vektorla hərəkət etməkdə davam edir. Adamlara təlqin edilir ki,
tarixi keçmişə sədaqət özlərinə düşmən bildikləri qonşularla barışığa getməyə icazə
vermir. Bəla burasındadır ki, bu xəttə mənsub olan liderlər bütün müharibələrin
sülhlə yekunlaşdığını göstərən tarixdən öyrənmək istəmirlər. Düşmənçilik nə qədər
barışmaz olsa da, əbədi və ya əsərlərlə davam edə bilməz. Tarixdə bu fikri təsdiq
edən çox sayda misallar tapmaq olar.
İngiltərə və Fransa arasındakı Yüzillik müharibə iki əsr ərzində davam etsə
də, 1453-cü ildə sülhlə başa çatdı, ingilislər işğal etdikləri bütün fransız
torpaqlarından, yalnız sahildəki kiçik zolaq-Pa-de- Kale istisna olmaqla əl çəməli
oldular, axırıncı ilə bir neçə müddətdən sonra vidalaşdılar. Yeni böyük müharibə
XVIII əsrin başlanğıcında İspaniya irsi uğrunda baş verdi, bu vaxt ingilis ordusuna
hersoq Malboro komandanlıq edirdi, orduya prins Savoylu Yevgeninin qoşunları
köməklik göstərirdi.
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Və yaxud Almaniya və Fransa arasında heç də sadə olmayan münasibətləri
yada salaq. Onlar iki dəfə -1871-ci və 1919-cu illərdə Versalda sülh müqaviləsi
imzalamışdılar. Birincisi Fransa üçün biabırçı olsa da, ikincisi yenə də alman
hərbiçilərinin iştahını söndürə bilmədi, ancaq 1945-ci ildə Almaniya Müttəfiq
qonşuları tərəfindən ağır məğlubiyyətə uğradıldıqdan sonra öz mimitarist planları
ilə birdəfəlik vidalaşmalı oldu. Yeddi il sonra isə bu iki dövlət elə sıx iqtisadi
əməkdaşlığın bünövrəsini qoydu ki, bu sonralar əvvəllər heç vaxt görünməmiş və
ən qanlı müharibələrin səhnəsi olmuş bütöv qitənin birləşməsi simvoluna çevrilən
Avropa İttifaqının meydana gəlməsinə yol açdı.
Kimsə etiraz edə bilər ki, digər xarakterli faktlar da mövcuddur. Belə ki,
Böyük Britaniya indiyədək Cəbəllüttarqi və ya Folklend adalarını əlində saxlayır.
Birinci, insanların məskunlaşdığı qayadır, ərəb dilindən tərcümədə «Tarik dağı»
deməkdir, 711-ci ildə həmin adadan keçməklə İspaniyanın işğalına başlayan Mavr
sərkərdəsinin adı ilə bağlıdır. İkincisi isə Atlantik okeanın cənubunda gözdənkönüldən uzaq kiçik adalardır. Onlar Britaniya imperiyası işğallarının cılız
qapılarıdır və çox keçməz ki, onların və digərlərinin timsallarındakı rudimentlər,
bu keçmiş avantürist işğalların gözü yağır edən abidələri başqalarının xoş taleyini
yaşamalı olacaqlar.
Maraqlı cəhət orasındadır ki, heç də iri dövlətlər deyil, bir qayda olaraq,
kiçik və öz qüdrətinə görə elə bir əhəmiyyət daşımayan ölkələr özlərini «böyük»
adlandırmaq eşqinə düşməkdən həzz alırlar, bu vaxt adətən qədim tarixdə mövcud
olan bu fərqli görünməkdən ilham alır və həmin pərdə altında öz ərazilərini
genişləndirmək, əlavə məkana nail olmaq barədəki arzularından əl çəkmirlər. Belə
qəribə xüsusiyyəti Ermənistan və Albaniyanın istəklərində görmək mümkündür.
Bununla əlaqədar, keçən əsrin 70-ci illərində mövcud olmuş bir hadisə də yada
düşür. Həmin vaxt sözün həqiqi mənasında adam yeyən Bokassa özünü imperator
kimi gözə soxmaq üçün prezident olduğu kiçik ekvator ölkəsi və vur-tut üç milyon
əhalisi olan Mərkəzi Afrika respublikasını imperiya adlandırırdı.
Belə gülünc istəkləri müdrik Ezop öz məşhur təmsilində yaxşıca ələ salırdı.
Bir dəfə dolaşa gördü ki, qartal qoyun sürüsünün üstündən uçarkən şığıyıb
caynaqları ilə quzunun birini götürüb, yenidən göyə qalxdı. Dolaşa çox istədi ki,
qartalın igidliyini təkrar etsin və bunu etdikdə, kiçik quzunu deyil, iri qoyun
götürməyi qərara aldı. O, yuxarıdan qoça hücum edəndə, nəinki onu qaldıra
bilmədi, bunun əvəzində caynaqları onun sıx yununa ilişib dolaşdı. Quş nə qədər
özünü bu «qandaldan» azad etmək istəsə də, heç nəyi bacarmadı və yarım ölü kimi
qoyunun böyründən asılı qaldı. Çoban bunu görüb, onun köməyinə tələsdi və
axşam quşu evinə gətirdi. Uşaqları bunun hansı quş olduğunu soruşduqda, dedi ki,
o özünü qartal hesab edir, ancaq adına dolaşa deyirlər.
Ağlasığmayan iri iştahı olan kiçik dövlətlər Ezop un dolaşasını yada salırlar,
həmin quş qoça caynaqlarını ilişdirsədə, sonra ondan aralanıb, öz canını xilas edə
bilməmişdi. Bu ölkələrin də öz qonşularına qarşı apardıqları müharibədəki ilk
uğurları onlarda aldadıcı təsəvvür yaratmamalıdır ki, artıq qalibdirlər və öz
iradələrini başqalarına diqtə edə bilərlər. Belə səhv rəy arzuolunmaz nəticələrə
səbəb ola bilər. Qonşudan yaxa qurtarmaq mümkün deyildir, tarix sübut edir ki,
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burada müharibə olduqca yararsız vasitədir, düşmənçiliyi dərinləşdirmək, onun
bəhrələrini çoxaltmaqdan başqa bir yaxşı şey vəd etmir. Əgər belə olmasaydı,
imperiyalar əbədi olmasa da, minillər boyu yaşayardı. Qədimlərdən başqa ən yeni
imperiyalar iki əsrdən çox yaşaya bilmirdi, bir çox hallarda ömürləri bundan da az
olurdu. Yeni torpaqların işğalı əslində adətən hansısa eyforiya yaradır və onun
dumanı altında bir çox mühüm milli problemlər unudulur, onlar öz əhəmiyyətlərini
itirir, və diqqətdən yayınırlar. Nəticədə, özünü qalib hesab edən millət öz «Pirr
qələbələrinin» yalnız acı bəhrələrini dadmalı olur, əvvəllər görmədiyi çətinliklərlə
və həqiqi böhranla üzləşir.
Ermənistan bir tərəfdən ona gülümsənən, digər tərəfdən onunla bəlalı zarafat
edən şəraitlər hesabına Azərbaycana qarşı keçən əsrin 90-cı illərində başladığı
müharibənin ilkin mərhələsində qalib oldu, bütöv bir vilayəti və həmin Dağlıq
Qarabağa qonşu olan əlavə yeddi rayonun ərazilərini tutdu. 15 ildir ki, bu torpaqlar
ermənilərin işğalı altında qalır və bu, bir milyona yaxın insanın faciəsinə səbəb
oldu. Həmin adamlar öz doğma ocaqlarını və normal həyat şəraitlərini itirməklə
qaçqınlara, məcburi köçkünlərə çevrildilər. Bu münaqişədən yalnız Azərbaycanın
və azərbaycanlıların ziyan görmələri barədəki fikir heç cür düzgün sayıla bilməz.
Heç kəs bədbəxtliklərin və məhrumiyyətlərin mövcudluğu faktını inkar etmir.
Lakin ermənilər də heç də az zərər çəkməmişlər, baxmayaraq ki, özlərini qalib
hesab edirlər. Azərbaycanlılar Ermənistandakı, Dağlıq Qarabağdakı və digər işğal
edilmiş ərazilərdəki doğma yurdlarından qovulandan sonra, bu bədbəxtliyi Bakıda
və respublikanın digər guşələrində məskunlaşan ermənilər də yaşamalı oldular.
Əgər dəhşət və əzablarla üzləşmiş azərbaycanlı qaçqınlar və məcburi köçkünlər
vətənlərində özlərinə sığınacaq tapdıqları halda ermənilər, çox kiçik sayda istisna
nəzərə alınmasa, özlərinə Ermənistandan imdad tapmadılar, ona görə də başqa
postsovet dövlətlərinə, xüsusən, Rusiyaya üz tutdular. Beləliklə, onlar daha ağır
sərgərdanlığa düçar oldular, çünki doğma köklərindən də uzaq düşməklə, keçən
əsrin 20-ci illərində acı taleyin hökmü ilə didərgin düşmüş ermənilərin faciəli
təcrübəsini təkrar etməli oldular. Görək niyə bəzi adamlar reallığın acı sifətini
unudub, öz xalqının bədbəxtliyində ilham və qürur mənbəyi axtarır?
Ermənilər də, azərbaycanlılar da ağıllı rəyə gəlməlidirlər ki, kompromisslərə
getmək, müharibə vəziyyətinə son qoymaq zərurəti yaranmış bunun zamanı gəlib
çatmışdır. İşğal edilmiş torpaqlar azad edilməli, adamlar öz doğma yurdlarına
qayıtmalı, sonra isə düşmənçilik və ədavət hisslərinin kökünün kəsiləmisinə
girişmək lazımdır. Əlbəttə, xəstəlik çox uzağa getmişdir, yara olduqca dərindir,
lakin bu heç də o demək deyildir ki, o sağalmayacaqdır, hər iki millət onu onillər
boyu, nəsillərdən nəsillərə keçirməklə daşınmağa məhkum edilmişlər. Qətiyyən
yox, hər iki xalq sülhə, dinc həyata möhtacdır, onda qüvvələr, bütün potensial
dağıtmaq və qətllərə, qırğınlara deyil, yaradıcı fəaliyytə yönəldiləcəkdir. Əgər bu
gün qəti sülhün əldə olunduğu elan olunsa, bütöv illər lazım gələcək ki,
müharibənin bədbəxtliklərin kökü kəsilsin, dinc həyat üçün şərtlər yaradılsın. Ayrıayrı müharibə qızışdıranlara belə diləklər xoş gəlməyəcəkdir, çünki onlar
müharibəni yaşayış vasitəsinə, təfəkkür obrazına çevirmişlər, bu özünə məxsus
Sodom və Qomorranı özlərinin müqəddəs yeri, sitayiş səcdəgahı hesab edirlər.
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Ermənistan indi yol ayrıcındadır, onun liderləri müharibədən və sülhdən
ibarət olan alternativi seçmək məsələsin həll etməlidirlər. Axırıncı əsl milli
mənafelərə daha çox uyğun gəlir. Onlar dönub keçmişi seyr etsələr, gələcəyə də
boylanıb baxsalar həqiqəti dərk etməklə anlayacaqlar ki, normal həyata şərait
yaradan sülh və tərəqqiyə heç bir ağıllı alternativ yoxdur.
Yeni prezidenti nə gözləyir, o, vəziyyəti ayıq qiymətləndirməyi
bacaracaqmı, zamanın çağırışını, xalqın arzusunu rəhbər tutaraq onu dəyişdirməyə
hazır olacaqmı? Yoxsa, bədnam varisliyə riayət edərək status quo-nu saxlamağa
çalışacaqdır, bu isə adi diplomatik hiyləgərliklə maskalanmamış dildə müharibəni
davam etdirmək demək olacaqdır. Bax budur ən başlıca sual. İşğalı qoruyub
saxlamaq, konservasiya etmək istəyi dalana gətirib çıxaracaqdır, bu isə yeni
müharibə deməkdir.Çünki heç kəs digər tərəfin öz müstəqilliyini və ərazi
bütövlüyünü müdafiə etmək hüququnu onun əlindən almamışdır.
Prezident yarışında əsas mübarizəni öz aralarında indiki baş nazir Serk
Sərkisyan və keçmiş prezident Levon Ter - Petrosyan aparır. Seçkiqabağı çıxışların
və bəyanatlarına görə birinci «quzğun», ikinci isə «göyərçin» kimi görünür. Ancaq,
qeyd etmək lazımdır ki, bu yarlık özü də xüsusən axırıncı barədə tam nisbi xarakter
daşıyır, Serk Sərkisyan Azərbaycan ərazilərində vuruşmuş faktiki olaraq erməni
silahlı qüvvələrinin döyüş əməliyyatlarına başçılıq etmişdir. Ona görə də onun
işğalı qoruyub saxlamağa istiqamətlənmiş bəyanatları elə bir şübhə doğurmur.
Müharibə başlanandan o, ən yırtıcı quzğun kimi tanınmışdı və illər keçdikcə öz
tükünü dəyişmədi. Levon Ter-Petrosyana gəldikdə, o, «göyərçin» adlandırmaq
üçün zahiri görünüş yaratmağa çalışsa da, bu ada o, böyük çətinliklə layiq ola bilər.
Çünki Azərbaycana qarşı təcavüz və torpaqların işğalı Ter-Petrosyan dövründə
başlamışdır. Onun məkrini və xəyanətini də azərbaycanlılar unutmamışlar. Hələ
1992-ci il mayın 7-də Tehranda iki vuruşan ölkənin prezidentləri danışıqlar
aparanda qısa atəşkəsdən istifadə edən erməni silahlı qüvvələri xəyanətkarcasına
strateji məntəqə sayılan Şuşanı tutdular. Azərbaycanın mədəni mərkəzəlrindən
birinin işğalı böyük mənəvi zərbə olmaqla, ölkədə siyasi vəziyyətin
mürəkkəbləşməsinə, qıcqırmanın böyüməsinə səbəb oldu.Bu günki «göyərçin»
Ermənistan dövlətinə başçılıq edəndə erməni ordusunun işğalları və
ultramillətçilərin məkan zəbti planlarının geniş reallaşması baş tutdu. Həmin vaxt
Ter-Petrosyanı vicdanı heç də narahat etmirdi, o, təcavüzün birbaşa icraçılarının
qızğınlığını yatırmaq üçün nəinki heç nə etmirdi, əksinə faktiki olaraq onların
hərəkətlərini təqdir edirdi.
Dağlıq Qarabağ desantı müharibədən sonra artıq Yerevanın siyasi səhnəsinə
düşdü, bu vaxt Ter-Petrosyanın hiyləgərliyi Robert Köçəryanın və onun
hərbiləşmiş klanın gücünə və təzyiqinə davam gətirə bilmədi. Qarabağ
müharibəsinə görə o da öz «mükafatını» aldı və özünün bəslədiyi və rəqibinə
çevrilən Köçəryanın xeyrinə prezident postundan uzaqlaşdırıldı. Yeni dövlət
rəhbəri isə köhnə dostlarını unutmadı və onun daş döşədiyi siyasət yolu ilə indiki
iddiaçı Serk Sərkisyan da irəliləməyə başladı.
Ter-Petrosyan öz prezidentliyinin sonlarında utancaq qaydada sülh
müqaviləsi imzalamaq niyyətini bəyan etdi, lakin hərbi dairənin müqavimətinin
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qarşısında acizliyini göstərdi. Ona yönələn həmlələri görüb geri çəkilməyə başladı
və bütünlüklə öz mövqeyini itirdi. O, zəif prezident idi, ona görə də seçkiqabağı
cəh-cəhləri bizi, çaşdırmamalıdır. Onun bəyanatlarının hamısı Sərkisyanla zahiri
qarşıdurmaya hesablanmışdır, mahiyyətcə onların mövqelərində elə bir fərq
yoxdur. Digər tərəfdən vəd başqa şeydir, prezident postundakı real əməllər tam
başqa xarakter daşıyır. Seçki keçirilən ölkədə bu vədlərin məcmundan cənnət
düzəltmək olar, lakin seçkidən sonra hər şey yaddan çıxır, əvvəlki vəziyyətinə
qayıdır, həmin öhdəliklər dağından bir qum dənəsi də qalmır. Onu da qeyd etmək
lazım gəlir ki, indi o, başqalarının gözünü açmaq istəyir, özü isə daim kor-koranə
hərəkət etməyə üstünlük verirdi.
Ter-Petrosyan obrazını nə qədər bəzəsələr də, onun keçən prezidentliyində
istifadə etdiyi caynaqlarını gizlətmək mümkün deyildir. Məgər çalağan dönüb bir
andaca sərçə olurmu, belə dəyişilməyə heç cür inanmaq mumkun deyildir, çünki
onun prezident karması olduqca eyibli və ikrah oyadandır. O, Qarabağ müharibəsi
hesabına özünə şöhrət qazanmaq istəyirdi, ancaq öz ölkəsinin və vətəndaşlarının
vacib problemlərin unudurdu, onlara məhəl qoymurdu. Ölkənin iqtisadiyyatı ən
aşağı nöqtəyə düşmüşdü, bütün resurslar müharibə ehtiyaclarını ödəməyə sərf
olunurdu. O, hətta erməni qaçqınlarının bir hissəsinə öz vətənlərində sığınacaq
verə bilmədi.
Sosial vəziyyətin ağırlığından adamlar yad ölkələrə mühacirət etməyə
başladı, əhalinin sayı kəskin surətdə azaldı. Onun demoqrafik problemlərlə məşğul
olmağa nə həvəsi, nə vaxtı var idi. Ona görə də Ermənistan məskunlarının
azalmasına görə olan siyahıda da aparıcı yeri tutur.
Öz opponentindən fərqli olaraq Serj Sarkisyan öz keçmişini gizlətmir.
Özünü sülhsevər, xoş niyyətlərin carçısı kimi göstərmir. Köçəryan Avropa
Şurasının Parlament Assambleyasında vuruşması ilə öyündüyü kimi, o da öz hərbi
xidmətləri ilə lovğalanmağı məqbul sayır.
Azərbaycanlıların Robert Köçəryana, Serj Sarkisyana və onların əlaltılarına
münasibəti aydın və izah ediləndir. Onlar Dağlıq Qarabağın taleyi ilə oyunun
önündə getmiş, bu siyasəti sonralar silahın köməyi ilə Azərbaycana və onun
xalqına qarşı total müharibə ilə davam etdirmişdilər. Heç cür inanmaq olmur ki,
Ter-Petrosyan da öz əvvəlki mövqeyindən imtina edib, yenidən prezident
seçildikdən sonra o saatca Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü saxlamaq şərtilə sülh
danışıqlarına başlayacaqdır. O, nə qədər şirin səslə oxusa da, onun bəyanatlarına
heç cür inana bilmirsən. Digər tərəfdən, onun bu ölkədə güclü mövqeləri ilə seçilən
hərbi dairələrdən asılılığını nəzərə aldıqda, güman etmək olar ki, o, heç vaxt
müstəqil addımlar atmağa cəsarət etməyəcəkdir. Onun prezidentliyə ilk gəlişi qanlı
müharibə ilə yadda qaldı, ikinci gəlişində də nəsə yaxşı bir şey gözləmək lazım
gəlmir. O, özünü elə aparır ki, elə bil, illərlə davam edən silahlı münaqişə vaxtı
letarqik yuxuda olmuşdur, ona görə də heç nəyi xatırlamır və bunu əsas
götürdükdə, guya baş verənlərin ona dəxli yoxdur. Ona görə də küləyi qovmağa
ehtiyac yoxdur, şirin vədlərə uyub həqiqətə gözü yummaq düzgün olmazdı.
Azərbaycan yalnız öz iqtisadi və siyasi qüdrəti ilə, vətəndaşlarının
vətənpərvər ruhu ilə Qarabağ probleminin ədalətli həllinə, süveren dövlətin öz
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torpaqlarının qaytarılmasına nail ola bilər. Dağlıq Qarabağa muxtariyyət, bu
ərazidə yaşayan öz vətəndaşlarına isə onların milliyətindən və dini
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün Konstitusiya hüquqları verilməlidir. Əgər
çox dərin quyu qazılmışdırsa, buradan qan çayı axmışdırsa, bu əbədi davam edə
bilməz, onu silahın və müharibənin köməyilə adlamaq mümkün deyildir, hər iki
tərəf onun üstündən körpü tikmək üçün bütün vasitə və imkanları tapmalıdır, onun
bünövrəsində isə insanpərvərlik, barış, ədavət və düşmənçiliyin istisna edilməsi
təbəqələri olmalıdır.
Tarix xeyli dərəcədə coğrafiya ilə müəyyən olunur. Coğrafiya iki xalqın –
azərbaycanlıların və ermənilərin bir-birinin yanında, qonşuluğunda yaşamasına
qərar vermişdir. Psevdotarixçilər tarixin günc-bucağında ədavəti qızışdırmaq üçün
nə səbəb tapmağa çalışıb, nə desələr də, əslində, uzun müddət bu qonşuluq qan
rəngini tanımamışdı. Təkcə XX əsrin əvvəlində və sonunda iki xalq dostluq və
qonşuluğu unudub, dinc yanaşı yaşamaq ənənələrindən üz döndərib, müharibə
cığırına çıxmışdılar. Qərəzsiz və obyektiv tədqiqatlar göstərir ki, hər iki dəfə əsl
müharibəyə çevrilən bu toqquşmaların təşəbbüsçüsü və baiskarı ekstremizmi
özlərinin güclü silahına çenvirən erməni millətçiləri olmuşlar. Artıq bu
düşmənçilik və müharibə hər iki xalqı boğaza yığmışdır, bu əzabların yekunu kimi
onlar sülh, rahat, dinc həyat arzulayırlar ki, bir də heç kəs başqa millətdən olanın
yaşamaq hüququnu özünə hədəf seçməsin.
Bizim istəyimiz zəyiflik kompleksindən irəli gəlmir, dövlətimiz heç vaxt
belə qüvvətli olmamışdır. Ancaq, biz gücümüzü döyüş səhnəsində, müharibə
meydanında sınamaq istəmirik, daha ləyaqətli həyat yaşamağa çalışırıq, belə
mövcudluğa tüfəng səsi, artilleriyanın yayım atəşi, qan tökülməsi bütünlüklə
yaddır. Qoy keçmiş qələbəni bizim gözümüzə soxmasınlar. Bəsdir, yeni müharibə
konvulsiyaları. Gəlin birlikdə cəsarət tapıb, qanlı keçmişi unudaq, təmiz səhifədən
münasibətlərə başlayaq. Bizi bu vaxt hərbi əməliyyatlar və qırğınlar ayırmayacaq,
həyat şəraiti birləşdirəcəkdir. Axı müharibə təkcə indiki nəslə deyil, həm də
gələcək nəslə tuşlanmışdır. Bəlkə, hətta gələcək nəsillərin naminə sülhə və
əməkdaşlığa keçək, ədavət və dəbə düşmüş qarşılıqlı nifrətdən əl çəkək.
Qoy qızışmış adamların ifrat qəzəbi və korluğu xalqına deyil, onların özünə
zərər vursun. Qatil digər xalqın nümayəndəsini öldürəndə də ən qatı cinayətlər,
insanlara nifrət edən adam olmaqdan qalmır. Lovğa adamlar öz şəxsi məqsədlərinə
nail olmaq üçün hər şeyə gedirlər, bəzən hətta vasitə naminə məqsədi də unudurlar,
onun əxlaqdan kənar olmasına belə əhəmiyyət vermirlər. Onlar öz insanlığa yad
hərəkətlərini və qəddarlıqlarını səfeh adətləri ilə izah edirlər, ona boyun əyərək öz
xalqının bədbəxtliklərini şişirdirlər və saxta təskinlik üçün başqa xalqı bunda
günahlandırmaqdan da usanmırlar.
Prezidentliyə digər namizəd olan Sarkisyanın şansı heç də az deyildir.Onun
arxasında ordu durur, bütün inzibati resurslar ona işləyir. O, həmçinin vəzifəsi ilə
vidalaşmaq ərəfəsində olan indiki prezidentin köməyinə arxalanır. Çünki o,
idarəetmə sükanını vaxtilə vəzifədən kənara atdığı adama deyil, öz silahdaşı, dostu
və yerlisinə – bu Qafqazda heç də az əhəmiyyət kəsb etmir, verməyə can atar.
Yəqin ki, indi hakimiyyətdə olanlar hər cür hiyləgərliyə əl atacaqlar ki, bu
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imkanlar başqa əllərə düşməsin, onların öz mülkiyyətlərində qalmaqda davam
etsin.
Sirr deyil ki, heç bir azərbaycanlı Sarkisyana hüsn-rəğbətlə yanaşmır, onun
keçmişi qanla ləkələnmişdir. Hətta o, bunun cəbhədə töküldüyünü and-aman etsə
də. Lakin Ermənistan güclü iradəyə malik prezidentə möhtacdır. Bəlkə o, Qarabağ
probleminin Qordi düyününü kəsməyə cəsarət etdi. Hansı keçmişə sahib
olmasından asılı olmayaraq çox inanmaq lazım gəlir ki, Sarkisyan, elə prezident
ola bilər ki, öz xalqını dinc həyatla sevindirsin, öz şərq qonşusu ilə az-çox normal
münasibətlər qursun. O, özünün acı tərcübəsinə müraciət edib, öz keçmişindəki
qara səhifələrdən imtina edə, gerçəkliklə üz-üzə dayana bilər, çünki bu gerçəklik
problemlər toplusu ilə onu hər tərəfdən sıxacaqdır. Əgər o, dinc dövrün
məsələlərini araşdıra bilirsə, reallığın çağırışına cavab vermək istəyirsə, burada yol
göstərən mayak yeganə bir istiqaməti – gecikmədən sülh müqaviləsinə getməyi,
işğal edilmiş torpaqlardan və ayıqlıqdan uzaq olan iddialardan əl çəkməyi nişan
verir. Ona aydın olmalıdır ki, hərbi gücü tətbiq etməklə olan vasitələr belə, artıq
keçmişdə qalmışdır, başqa relslərə keçmək vaxtı gəlib çatmışdır, hansılar ki,
mehriban qonşuluq münasibətlərinin və geniş əməkdaşlığın bərpasını vəd edir.
Yalnız yuxarıda sadalanan vasitələr müharibənin sağalmaz yaralarını sağalda,
köhnə inciklikləri yaddan çıxarmağa kömək edə bilər. Məhz belə prezident öz
xalqının tarixinə düşə bilər. Əgər o, tarixi təjrübənin diametral əksi olan bu
Rubikonu keçə bilsə, xalqını yeni müharibə qorxusudan və digər bədbəxtliklərdən
xilas edən liderə çevrilə bilər.
Tarixdə buna bənzər nümunələr olmuşdu. Ərəblərlə müharibənin keçmiş
qəhrəmanı İsxak Rabin ölümündən əvvəl fələstinlilərlə sülh müqaviləsi
imzalamağın, onlara öz dövlətini yaratmaq hüququ verilməsinin qatı tərəfdarına
çevrilmişdi. Əvvəllər isə o tamam başqa cür adam idi. 4 iyun 1967-ci ildə İsrail
qabaqlayıcı müharibəyə başladı, ilk zərbələri Misir aviasiyasına vurdu. Müharibə
vur-tut cəmi 6 gün çəkdi və böyük müvəffəqiyyət bəxş etdi. Misir,İordaniya və
Suriya qoşunlarını darmadağın edirlər, misirinkilər isə sadəcə biabır oldular. İsrail
Sinayı və Qərb sahilini işğal etdi. Suriyanın qalan yüksəklikləri, həmçinin 1948-ci
ildən ərəblərin əlində olan Köhnə İerusəlim, Fəryad divarı və müqəddəs yerlərlə
birlikdə tutuldu. Məlumatsızlığa görə çoxları bu qələbəni İsrailin müdafiə naziri
Moşe Dayanın adı ilə bağlayırdı. Lakin bu təsəvvür yalnış idi, general həmin
vəzifəyə müharibə başlanandan bir gün əvvəl təyin olunmuşdu. Bütün əməliyyat
isə artıq üç il ərzində İsxak Rabinin başçılıq etdiyi Baş Qərargah tərəfindən
hazırlanmış, strateji və taktiki plan israillilərə belə hay-küyü qələbə bəxş etmişdi.
Həmin İsxak Rabin, 90-cı illərin əvvəllərində, dəqiq deyilsə 1992-ci ildə baş nazir
olduqda regionda sülhün bərpasının təşəbbüsçüsü oldu, öz iştirakı və səyləri ilə
qazanılan çox şeyin itirilməsi ilə belə razılaşdı. Döyüş generalı əsl sülh
müdafiəçisinə çevrildi, bunu isə ona qatı millətçi fanatiklər bağışlamadılar və
onların əli ilə o, 1995-ci ildə qətlə yetirildi. Bu təkcə İsrail üçün deyil, bütün region
üçün olduqca ağır itki idi, çünki onun köməyi ilə həmin dövrdə sülhün qələbəsinə
ümid xeyli möhkəmlənmiş və xeyli irəli getmişdi.
Bəlkə, Serj Sarkisyan da qorxmaz Rabinin izi ilə getmək istədi? Axı bəzən
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illyuziya da həqiqətə çevrilir, həyata keçir. Bu birinci növbədə onun xalqına, bir
siyasi xadim kimi isə onun özünə lazımdır. Böhrandan çıxış yolu möhkəm
iradədən çox asılıdır. Sülhü bərpa edənin şücaəti insan qanından yoğrulmuş hərbi
qələbələrdən daha yüksək tutulacaqdır. Bəlkə də bu bir qədər xəyala bənzəyir,
gerçəklikdən çox uzaqdır, ona görə də ona ümid bəsləmək də asan məsələ deyildir.
Ermənistandakı seçkilər həmin xalqın bilavasitə daxili işidir. Lakin bu
hadisə region üçün də, bizim üçün də az əhəmiyyət kəsb etmir. Seçki seçkiliyində
qalsın, əsas məsələ sülhün təntənəsidir, bunu hər iki xalq istəyir və anlayır ki, başa
çatmamış müharibədə qalib yoxdur. Hər şeyi itirmiş tərəflər var. Yaxşı olar ki,
ermənilər bu həqiqətə inansınlar, onları düz yoldan yenidən yayındırma cəhdlərinə
imkan verməsinlər, dərk etsinlər ki, yalanda yaşamaq fayda vermir, kinsiz,
nifrətsiz, başqalarına qarşı düşmənçilik hissi bəsləmədən yaşamaq daha yaxşıdır.
Bütöv ölkə bir qrup adamın marağı və biabırçı şöhrəti naminə idarə oluna
bilməz, onlar öz şəxsi və ya korparativ faydası hesabına hər şeyi qəsb edə
bilməzlər. Bu vaxt xalq onların hiyləgərliklərindən və uzağı görməyi
bacarmamalarından əziyyət çəkir. Xalqın gözü açıldıqda özünü layiqincə
qiymətləndirərək, zəhləsini tökən bu yükü çiynindən atır, təbiətin və tarixin təlqin
etdiyi düzgün yolu seçir. Bu yol onu sakit və aramlı həyata aparır, iri miqyaslı
faciəli hadisələri isə istisna edir.
Arzu edərdik ki, seçki gələcək naminə belə dəyişikliklərin kandarı olsun, bu,
regiona da çoxdan gözlənilən sülhü və əmin-amanlığı gətirə bilər.
“525-ci qəzet”.13.02.2008

Qatı millətçiliyin cəbbəxanasındakı «Damokl qılıncı»
Qatı, təcavüzkar millətçilik forması olan şovinizm müxtəlif qaydalarda
təzahür edir. Ermənilərin şovinizmi digər xalqların ifrat millətçiliyindən həm də
başqa tip ifadə tərzlərindən istifadə etməsi ilə fərqlənir. Onlar əndazədən çıxan
iddialarının gerçəkləşməsi üçün mənsub olduqları milləti əzilən, daim iztirablara
məruz qalan kimi qələmə verməklə, təkcə özlərinə qarşı mərhəmət hissi oyatmaq
cəhdləri ilə kifayətlənməyib, eyni zamanda onlara guya qənim kəsilən bir xalqa
qarşı başqalarında, bəlkə də bütün sivilizasiyalı aləmdə nifrət yaratmaq məqsədini
güdürlər. Bunun üçün istənilən məkrli vasitə kara gəlir.
Erməni marginalları bu xalqa məxsus olan istənilən şəraitə uyğunlaşmaq
sahəsindəki qeyri-adi qabiliyyətdən sui-istifadə edərək asanlıqla etimad qazanmağa
müvəffəq olurlar, bəslənilən etibardan eyni uğurla sui-istifadə etməyi də bacarırlar.
Onlar buna mimikriya xüsusiyyətləri kimi yiyələnmişlər. Çox sayda tarixi faktlar
bunu təsdiq edir.
XVII əsrin əvvələlərində, daha dəqiq deyilsə 1604-1605-ci illərdə Persiya
şahı I Abbas zorla minlərlə ermənini Culfadan İsfahana köçürdükdə, bu ağır
köçdən sağ qalanlar şəhərdəki Yeni Culfa məhəlləsində məskunlaşmışdılar. Onlar
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özlərini itirməyib, geniş kommersiya əlaqələri qurmağa başladılar. Yeni Culfanın
erməni tacirləri Avropa ilə, əsasən İngiltərə, İspaniya və Rusiya ilə, həmçinin
Şərqlə intensivləşən əlaqələrdə vasitəçi rolunu oynamağa başladılar. Həmin əsr
ərzində onlar böyük var-dövlət topladılar, çox sayda möhtəşəm kilsə binaları və iri
imarətlər tikdilər. Onlar xarici ölkələrə Persiya ipəyini ixrac edir, sakini olduqları
ölkəyə isə şüşə, saat, çeşmək, rəsm əsərləri və digər əmtəələrin idxalını həyata
keçirirdilər. Persiyalılar arasında bu müəyyən paxıllıq hissləri yaranmasına səbəb
olduğundan Nadir şah onları ifrat vergilərlə cəzalandırmağı qərara aldı və onun
tədbiri həmin kommersiyanın tədricən tənəzzül etməsi ilə nəticələndi.
XIX əsrin başlanğıcında Rusiya Qafqazın içərilərinə doğru irəliləməyə
başlayanda, 1828-ci ildə əhalisinin əksəriyyətini azərbaycanlıların təşkil etdiyi
İrəvan xanlığını da persiyalıların əlindən aldı və o vaxtdan etibarən erməni əhalisi
içərsində rusların təsiri və nüfuzu gücləndi. Tehran sarayında xidmət edən
ermənilər Rusiya ilə Persiyanın münasibətlərinin yaxşı məcraya yönəlməsinə yol
verməmək üçün hər cür vasitəyə əl atırdılar. Saraydakı hərəmxanada xacəlik edən
erməni əsilli Yaqub Mirzə qaçıb, Rusiya səfirliyində gizləndikdən sonra, şahın
hərəmləri olan erməni qadınları da onun təhriki ilə eyni qaydada rus səfirliyi
binasında özlərinə sığınacaq tapmışdılar. 1829-cu ildə baş verən bu hadisələr
persiyalılar tərəfindən namus məsələsi, ağır təhqir kimi qiymətləndirildi. Kütlə
səfirliyə hücum edib, bu vaxt elçi vəzifəsində işləyən görkəmli rus dramaturqu
A.S.Qriboyedovu qətlə yetirdi. Onun cəsədi at quyruğuna bağladılıb şəhərin
küçələrində sürüdüldü. Səfirin öldürülməsi kimi fövqəladə hadisənin yaratdığı
diplomatik çətinlikləri Persiya şahı taxt-tacın vəliəhdi vasitəsilə Rusiya çarı I
Nikolaya Persiya şahlarının ən böyük sərvəti olan «Şah almazı» daxil olmaqla,
bahalı hədiyyələr verməklə yoluna qoya bilmişdi.
Ümumiyyətlə, ermənilər XIX əsrdə Rusiya və Qərbi Avropa ilə sıx əlaqəyə
girdikdə, belə əməkdaşlıq onların mədəni inkişafına böyük təsir göstərdi. Rusiya
ilə Türkiyənin silahlı toqquşmaları erməni millətçilərinin bu vəziyyətdən suiistifadə etməsi üçün münbit şərait yaradırdı. XVIII və XIX əsrlərdə Rusiya ilə
Türkiyə arasında qısa fasilələrlə çoxlu müharibələr getmişdi.
Ermənilərin Türkiyə ərazisində yaşamasına gəldikdə X əsrin sonunda onlar
burada, Kilikiyada məskunlaşmışdılar. Səlcuqların hakimiyyəti dövründə
Gürcüstana, Polşaya və Qalisiyaya mühacirət edən ermənilərdən fərqli olaraq bir
qrup Kiçik Asiyaya üz tutmuşdu. 1453-cü ildə Konstantinopol şəhəri Osmanlı
türkləri tərəfindən tutulduqda Bizans dövlətinin tarixdən silinməsi ilə yanaşı
qaliblər şəhəri öz paytaxtlarına çevirdilər. Səkkiz il sonra Bursadakı erməni
Yepiskopu buraya köçdü və erməni millətinin Osmanlı imperiyasındakı lideri təyin
edildi. Türkiyədə ermənilərə daim yaxşı münasibət bəslənirdi, bu münasibət
müsəlman sakinlərə göstəriləndən bir qədər fərqli olsa da, burada onları islam
dininin qaydalarına uyğun olaraq zimmilər və ya «Kitab adamları» adlandırırdılar.
Sərt təqib edilən bütpərəstlərə nisbətən bu qrupa daxil olan xalqlara xeyli dərəcədə
yaxşı şərait yaradılırdı. Məhz belə münasibət nəticəsində ermənilər öz işlərinin
özləri tərəfindən idarə olunması hüququnu qazanmışdılar. Bu əslində burada
sonralar Avropa dövlətlərinin təbəələrinə şamil edilən «Kapitulyasiya» hüququnun
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müjdəsi hesab oluna bilərdi. Belə şəraitdə XVI əsrin başlanğıcından erməni
əhalisinin sayı artmağa başladı.
Türkiyədə XIX əsrdə aparılan islahat tədbirlərindən digər əhali qrupları kimi
ermənilər də faydalanmamış qalmadılar. 1863-cü ildə Osmanlı hökuməti xüsusi
Erməni Konstitusiyasını tanıdı. Lakin ölkədə sosial tərəqqinin ləng getməsi
cəmiyyətin bütün hüceyrələrinə öz neqativ təsirini göstərdi. Tənəzzülə uğramaqda
davam edən imperiya ölkədə sabitliyi qorumaq üçün zorakılığa əl atmaqdan da
çəkinmirdi. Bu vaxt ermənilər də müəyyən təhqirlərə məruz qalırdı.
1877-1878-ci illər Rusiya-Türkiyə müharibəsindən sonra, bu müharibə
cəbhələrində Rusiyanın tərəfində bu ölkədə yaşayan ermənilər də iştirak edirdi,
Rusiya San-Stefano müqaviləsində bir şərt kimi təkid etdi ki, sultan erməni
təbəələri içərisində islahatlar aparsın və kürdlərin zorakılığından onların mühafizə
edilməsi barədə qarantiya versin. Bu tələb 1878-ci ildə keçirilən Berlin
konfransında yenidən təkrar olundu və beləliklə «Erməni məsələsi» beynəlxalq
siyasət faktoruna çevrildi. Bu məsələdə Böyük Britaniya xüsusi maraq güdürdü.
Konfransda iştirak edən baş nazir Bencamin Dizraeli təkcə Kipr adasını türklərin
əlindən alıb Böyük Britaniyanın müstəmləkəsinə çevirməklə kifayətlənmədi, həm
də San-Stefano müqaviləsi vasitəsilə Türkiyənin mənafelərinin ziddinə Rusiyanın
ələ keçirməyə müvəffəq olduqlarının demək olar ki, hamısının ləğvinə nail oldu.
Qəribə hal orasında idi ki, bütün məsələlərdə Rusiyanın mənafelərinə zərbə
vurmağa çalışan Dizraeli erməni məsələsində məhz Rusiyanın təklifini müdafiə
etmiş, Türkiyə mənafelərinə məhəl qoymamışdı.
Qərbi Avropa dövlətlərinin Rusiyaya qarşı Osmanlı imperiyasının dəfələrlə
müdafiəsinə qalxmasına baxmayaraq, «Avropanın xəstə adamı» adlandırmaqla onu
iflasa uğratmaq cəhdlərindən də əl çəkməməsi erməni millətçilərinin fəallaşmasına
şərait yaradırdı. 1887-ci ildə əslində millətçilik ideologiyasından o qədər də uzağa
getməyən «Honçak» («Əl zəngi») partiyası, 1890-cı ildə isə daha çox Daşnaklar
adı ilə tanınan millətçi «Daşnaksütyun» («Konfederasiya») partiyası yaradıldı və
ermənilərin daha geniş islahatlar aparılması barədəki artan tələbləri qarşısında bu
dəfə Türkiyə və Rusiya hökumətlərinin hər ikisi onlara qarşı repressiv tədbirlərə əl
atdılar. 1895-ci ildə sultan II Əbdülhəmid islahatlar aparmaq barədə Britaniyaya,
Fransaya və Rusiyaya vəd verməyə məcbur edildikdən sonra əyalətlərdə ardıcıl
olaraq iri qırğınlar baş verdi. 1896-cı ildə Osmanlı Bankının 26 gənc daşnak
tərəfindən tutulmasının ardınca paytaxtda da qırğınlar baş verdi. 1897-ci ildə
Rusiyada isə çar II Nikolay yüzlərlə erməni məktəbini, kitabxanasını və qəzet
redaksiyalarını bağlatdı, 1903-cü ildə o, erməni kilsəsinin mülkiyyətini müsadirə
etdi.
Ermənilərin, tarixdə ən böyük bədbəxtlik hesab etdikləri hadisə isə Birinci
Dünya müharibəsi başlandıqdan sonra cərəyan etdi. Müharibə gedən vaxt, 1915-ci
ildə, bundan yeddi il əvvəl sultanı devirmiş gənc türk hökuməti loyallıq barədəki
vədinin əksinə, Dardanel kampaniyası başlananda öz düşmənləri arasında dostlara
malik olan Türkiyə ermənilərini təhlükəli xarici element hesab etdi. Şərq
cəbhəsində vuruşan Rusiya ordusu sıralarında olan qohumları ilə də Türkiyə
ermənilərinin əlaqələri var idi. Britanika Ensiklopediyasında (1976-cı il nəşri)
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göstərildiyi kimi bu vaxt hökumət qərara aldı ki, ümumi sayı 1.750 min nəfərə
yaxın olan bütün erməni əhalisini Suriya və Mesopotamiyaya deportasiya etsin.
Kembric Ensiklopediyasında (1997-ci il nəşri) isə Birinci Dünya müharibəsi
illərində ümumi erməni əhalisinin üçdə ikisinin türklərin deportasiya etməsi qeyd
olunur, bu isə deportasiya edilənlərin sayının 1,2 milyona yaxın olduğunu göstərir.
Bu deportasiya cəzası üçün səbəb də tapılmışdı. Erməni millətçiləri öz
qəyyumları olan Rusiyanın və Böyük Britaniyanın xeyrinə fəaliyyət göstərirdi. Bu
təhlükə istənilən əlverişli şəraitdə daha geniş və real cizgilər almaya bilməzdi.
Müharibə aparan dövlətlərdə ədalətsizlikdən xəbər verən deportasiyaya əl atılması
adi hal hesab olunur. Türkiyə, Almaniya və Avstriya – Macarıstanla birlikdə
Antantaya – İngiltərə, Fransa və Rusiyanın ittifaqına qarşı vuruşurdu. Ermənilərin
vuruşan ölkə daxilində, müasir dillə desək, «beşinci kolonna» təşkil etməsi
ehtimalının gerçəkləşməsinə imkan verilməsi Türkiyənin vuruşan qüvvələrinə
arxadan zərbə vurmaq xarakteri daşımaqla, onun məğlub olması ehtimalını xeyli
artıra bilərdi.
Milli mənsubiyyətinə görə adamların deportasiya edilməsi İkinci Dünya
müharibəsi ərzində də baş vermişdi. Sovet İttifaqında mövcud olan Alman Muxtar
vilayəti ləğv edilərək, onun əhalisi Volqaboyundan Qazaxıstana köçürülmüşdü.
Azərbaycanda yaşayan dinc almanlar da Xəzərin o tayındakı uzaq ərazilərə sürgün
edilmişdi. Şimali Qafqazda yaşayan çeçenlər, inquşlar, balkarlar, qaraçaylar,
Gürcüstanda yaşayan Mexseti türkləri, həmçinin kalmıklar işğalçı almanlara qarşı
guya rəğbət bəslədiklərinə görə bütünlüklə Mərkəzi Asiyaya, Sibirə, Şimala sürgün
edilmişdilər. Hətta ən demokratik ölkə sayılan Amerika Birləşmiş Ştatlarında
yaşayan mülki yaponlar elə bir əsas olmadan, Yaponiya Pyorl-Harboru
bombardman etdikdən sonra ona qarşı elan edilən müharibə gedişində öz yaşayış
yerlərindən köçürülməklə məcburi qaydada nəzarətdə saxlanmışdılar, interner
edilmişdilər. Türkiyə də erməniləri öz imperiyasının, bilavasitə məğlubiyyətlə
üzləşdiyi müharibə teatrından uzaqda yerləşən hissələrinə köçürmüşdü.
Əlbəttə, belə sürgün, məcburi köçürülmə əməliyyatı həyata keçirilərkən
dəhşətli haqsızlıqların, birbaşa cinayət xarakterli hadisələrin baş verməsini inkar
etmək olmaz. Bu vaxt günahsız insanlar məhkəmənin hökmü olmadan hər cür
mənəvi və fiziki zərbələrə məruz qalır, yolda əzab çəkən və yeni ağır şəraitə dözə
bilməyən adamların xeyli hissəsi öz həyatları ilə vidalaşmalı olur. Beynəlxalq
konvensiyaların tələbinin ziddinə olaraq mülki dinc əhaliyə qarşı milli
mənsubiyyətinə görə internerin tətbiqi insan haqlarının kütləvi qaydada pozulması
nümunəsi hesab edilməlidir.
Ermənilərin deportasiyası da amansızlıqla müşayiət olunan bir qaydada
həyata keçirilirdi. İri məsafələri qət edən uşaqların, qadınların, qocaların bu ağır
sınağa dözə bilməməsi çox sayda ölümlə nəticələnməyə bilməzdi. Yaşayışa
yaramayan, pis hazırlanmış səhra regionlarında adamların sağ qalma şansı da
olduqca az idi. Ona görə də bu deportasiyanı çoxları ölüm hökmü, məsələnin «son
həlli» kimi qiymətləndirirdilər. Bu vaxt 600 minə yaxın erməninin ölümü baş
verdi, onların sürgün marşrutunda qırğına məruz qalması və səfər vaxtı aclıqdan
ölməsi faktları var idi. Yol boyu sürgün edilənlərə kürdlərin və dini fanatiklərin
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həmlələri də baş verirdi. Sağ qalanlardan və ya qaçıb canını qurtaranrlardan çoxu
Suriyada məskunlaşdı və ya Fransaya, Birləşmiş Ştatlara, sonralar isə SSRİ-yə
mühacirət etdi.
Erməni xalqının bu faciəni yaşadığını inkar etmək ədalətsiz münasibət
olmaqla, ümumiyyətlə mümkün də deyildir. Lakin erməni millətçilərinin həlak
olanların sayını 1,5 milyon kimi qələmə verməsi də həqiqətə uyğun olmamaqla,
qərəzsiz elmi mənbələr tərəfindən həqiqi miqyas göstərilməklə təkzib edilir. Faşist
Almaniyasının yəhudilərə qarşı həyata keçirdiyi Holokost dəlillərlə təsdiq olunur,
ölüm düşərgələri şəbəkəsi və yüz minlərin həyatına son qoyan qaz kameraları bu
dəhşətli cinayətin maddi sübutlarıdır. Ermənilərin 1915-ci ildəki deportasiyasını
Holokostla müqayisə etmək dəhşətin miqyasını şişirtmək məqsədini güddüyündən,
çox sayda şübhələrin meydana gəlməsinə səbəb olur. Əslində həqiqətdən hansısa
məqsədlər naminə yayınma, yüz minlərlə həlak olanların xatirəsinə heç də onların
layiq olduqları hörmətin bəslənilməsindən xəbər vermir. Bu hadisə barədə verilən
məlumatlarda iki əks tərəfin bir-birinə zidd olan məlumatları səslənir. Ona görə də
bu hadisə öz mahiyyətindən daha çox siyasi möhtəkirlik mövzusuna çevrilmişdir.
Ən düzgün yol, 1915-ci ildə baş verən hadisənin hər iki tərəfin tarixçilərindən
təşkil edilmiş mötəbər komissiya vasitəsilə öyrənilib, onların bu barədə sənədlərə,
həqiqətə əsaslanan rəyi olardı. Təəssüf ki, Ermənistan rəhbərliyi Türkiyə
hökumətinin bu barədə dəfələrlə səsləndirdiyii təkliflərinə, onları qulaq ardına
vurmaqla cavab verir. Faciədən hansısa siyasi məqsədlər üçün istifadə edilməsi,
yenidən kin və düşmənçilik toxumunun səpilməsinə xidmət etməklə yanaşı,
ömrünü vaxtsız başa vuran günahsız insanların acı talelərindən sui-istifadə etmək
cəhdlərindən başqa bir şey deyildir.
Qatı erməni millətçiləri stereotiplərə böyük aludəçilik göstərir, çox vaxt
özləri də onların girovuna çevrilirlər. Rəqəmlərin şişirdilməsi, əzabkeş xalq
obrazının formalaşdırıması da belə köhnə klişelərdən biridir. «Genosid» məfhumu
erməni şovinistlərinin ən kəsərli silahına çevrilmişdir və bu, xalqlar arasındakı
münasibətləri normallaşdırmaq cəhdləri üçün gilyotina rolunu oynayır. Anbaan
onlar bu silahı itiləyib sazlamaqla məşğul olurlar. Düşmən saydıqları millətin başı
üzərində belə qeyri-adi Damokl qılıncını asmaqla, dünyanı da buna inandırmağa
çalışmaqla, onlar öz qonşuları olan xalqlarla kin, nifrət mühitində yaşamağa,
atmosferi qatı millətçilik dumanı ilə zəhərləməyə üstünlük verirlər.
Daşnak ideologiyasının daşıyıcıları və onlara ruporluq edənlər (ingilislər
belələrini daha uğurlu ifadə kimi «mouthpiece» - «qəlyan muştuğu» adlandırırlar),
beynəlxalq aləmdəki fəaliyyətləri az-çox bəhrə verdikcə, daha cəsarətli addımlara
keçirlər. İyirmi ölkədə ermənilərə qarşı türklərin genosid həyata keçirməsi
versiyası tanınmaqla, məhkum edilmişdir. Onların sırasına Fransa, Rusiya kimi
dövlətlər də daxildir. Həmin ölkələrin parlamentləri genosidin baş verməsi barədə
qərarlar qəbul etmişlər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresi ilbəil ermənilərin
genosidə uğradılması məsələsini gündəliyə çıxarmaqla NATO-nun tərkibində öz
müttəfiqi olan Türkiyəyə qarşı həyata keçirdiyi təzyiqin şiddətini azaltmamağa
çalışır. Bu məsələdən öz uzağa gedən məqsədləri üçün istifadə edən dövlətlər
əslində az qala bir əsr bundan əvvəl baş vermiş faciənin mahiyyətinə hərtərəfli
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varmadan tarixi hadisə barədə arbitr rolunu oynamaq eşqinə düşürlər. Bununla
onlar erməni millətçilərinin dəyirmanına su töksələr də, əslində heç də bu xalqın
ümdə mənafeyindən çıxış etmirlər, əksinə onun bu məsələ ilə əlaqədar beynəlxalq
aləmdəki olduqca kövrək mövqeyini qərəzli şəkildə müdafiə etməklə birbaşa
haqsızlığa yol verdiklərini nümayiş etdirirlər.
Belə himayədarlara xatırlatmaq heç də pis olmazdı ki, Ermənistan özünü
qurban qismində qələmə versə də, XX əsrin sonunda bu «yazıq göyərçin» quzğuna
çevrilib, təcavüzkarlığa qurşanaraq, qonşusu olan suveren Azərbaycan
respublikasının torpaqlarını zəbt etməyə girişdi. Həmin ərazilər on altı ildən artıq
bir müddətdə işğal altında saxlanmaqda davam edir. Təcavüzkarın
cəzalandırılmasına çalışmamaq, əslində onu həvəsləndirmək məqsədini güdür, bu
isə nüfuzlu dövlətlərə heç də hörmət gətirmir.
Ermənistanın militarist rəhbərliyi öz xalqına qarşı elmi və obyektiv tarixi
tədqiqat vasitəsinə təsdiqini tapmamış «genosid» şüarını hinduizm rituallarında
istifadə edilən mantraya çevirdikləri halda, elə bu vaxt silahlı qüvvələrini müstəqil
dövlətin ərazilərini zəbt etməyə göndərdikdə çoxlu qanlar axıtdığını, minlərlə
ailələri dəhşətli
faciələrlə üzləşdirdiklərini yaddan çıxarmamalıdır. Onlar Azərbaycanda dinc
əhalinin qırğınını təşkil etməkdən də çəkinməmələri ilə yanaşı qanlı əllərini ən azı
etirafla yuyub təmizləmək qayğısına da qalmırlar. 1992-ci ilin fevralında dinc
Xocalı şəhəri erməni silahlı dəstələri tərəfindən xaincəsinə edilən hücuma məruz
qaldı, gecə vaxtı keçirilən bu quldurluq əməliyyatında yüzlərlə qoca, qadın, uşaq
həlak oldu. Deyəsən bu quldurlara da Yaponiyanın baş naziri Sudzukinin 1945-ci
ildə amerikanlar barədə öz əsgərlərinə «sakit nifrətlə öldürün» sözləri kimi eybəcər
bir əmr verilmişdi. Qaçıb həyatını hifz etməyə çalışanlar - uşaqlar və qadınlar əsir
götürüldü. Xocalı qətliamı XX əsrin sonunda baş verən ən ağır faciələrdən biri
olmaqla, erməni quldurlarının insanlıq əleyhinə etdiyi cinayət hesab olunmalıdır.
Ermənistan silahlı qüvvələri Dağlıq Qarabağda və bu əyalətlə qonşuluqda
yerləşən, azərbaycanlıların yaşadığı yeddi rayonu işğala məruz qoyduqda onlarla
şəhəri, yüzlərlə kəndi xarabazara çevirmişlər. İndi həmin yaşayış məntəqələrinin
əksəriyyətində canavarlar ulayır, bayquşlar yuva salmışlar. Günahsız, dinc
azərbaycanlıların qanını axıdan qatillər özlərini qəhrəman qiyafəsində görür.
Ermənistan hökuməti də bu quldurlara xüsusi ehtiram nümayiş etdirir.
Qatı erməni millətçilərinin rəmzə, bayrağa çevirdikləri, az qala müqəddəslik
haləsinə bürüdükləri bir sıra qaniçənlər Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini viran
qoymaq, dinc əhalinin həyatını biçməkdə şöhrət tapmışlar. Ermənilərin milli
qəhrəmanı hesab edilən Adranik Ozanyan 1918-1919-cu illərdə Naxçıvanda və
Zəngəzurda kütləvi qətllər, zorakılıq və müsəlman əhalisinə münasibətdə etnik
təmizləmə aparılmasının təşkilatçısı kimi məsuliyyət daşıyır. 1918-ci ilin
avqustunda o, Zəngəzurdakı Zabux dərəsində Sultan bəyin başçılıq etdiyi
könüllülər dəstəsi tərəfindən biabırçı məğlubiyyətə uğradılıb mühasirəyə alındıqda,
qaçıb canını qurtarmışdı. Sonrakı aylarda o, daha dəhşətli cinayətlərə başçılıq
etmişdi. Noyabr ayının son günlərində Andranik Zəngəzurda və Qarabağda 150
müsəlman kəndini dağıtmış, oradan qaçqın düşənlər Ağdamda sığınacaq tapmışdı.
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O vaxtkı məlumatlarda bildirilirdi ki, dekabr ayında ingilislərin və fransızların
tələbi ilə müsəlman qoşunları geri çəkildikdə, Andranik qonşuluqdakı müsəlman
kəndlərinə hücum edib, cinsinə və yaşına məhəl qoymadan adamları vəhşicəsinə
öldürtdürdü. Bu vaxt qətlə yetirilənlərin cəsədləri də təhqir edilirdi. Həmin ayın 9da 12 kənd yandırılmışdı. Məhz bu vəhşiliklərə görə həmin regionların
azərbaycanlı əhalisinin sonrakı nəsilləri Andranikin xatirəsini lənətlə yad edirlər.
1915-ci ildə Türkiyə erməniləri deportasiyanın dəhşətlərini öz talelərində
sınamışdılar. Bu bədbəxtliyi yaşayan xalq digərləri üzərində həmin məhvedici
təcrübəni aparmaq kimi eybəcər fəaliyyətin məsuliyyətini üzərinə götürməyi özünə
rəva bilməməli idi. Lakin yeddi on illiklərdən sonra, 1988-ci ilin şaxtalı, qanlı
qışında Andranik ənənələrinin davamı kimi Ermənistanda yaşayan yüzminlərlə
əhali öz doğma yurd-yuvalarından, əcdadlarının məskunlaşdığı torpaqlardan
qovulmuş, bu vaxt qaçqınlar yüksək dağ silsilələrini aşmağa məcbur olduqda
böyük itki vermiş, sağ qalanlar kütləsi isə öz mülkiyyətlərindən büsbütün məhrum
edilməklə, acınacaqlı vəziyyətə düşmüşdü. Milli ədavətin qızışdırılmasına hər
vəchlə can atan erməni ideoloqları Azərbaycanda yaşayan ermənilərin
əksəriyyətinin də firavan həyat keçirdikləri məskənlərindən didərgin düşməsinə
şərait yaratmışdılar. Qatı millətçilərin yandırdığı bədbəxtlik tonqalının alovlarının
dilləri bu adamları da qarsmaqdan yan keçməmişdi.
Sonralar isə Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazilərini işğal
etdikcə əlavə yüzminlərlə məcburi köçkünlər kütləsi meydana gəlmişdi və 1993-cü
ildə qaçqınlarla birlikdə onların ümumi sayı bir milyon nəfərə yaxın idi. İlk illərdə
onlar ağır həyat şəraiti ilə üzləşmiş, il boyu yaşamaq üçün yararsız olan çadırlarda
və dəmir yol vaqonlarında yaşamağa məcbur olmuş, tələbə yataqxanalarında
kommunal mənzillərdə olan kimi hər cür xəstəliyin yaranmasına şərait yaradan bir
sıxlıqda yerləşdirilmişdirlər. «Əzabkeş» bir xalqın ona heç bir pisliyi keçməmiş
azərbaycanlılara bəxş etdiyi iztirab, bədbəxtlik «ərməğanı» belə dəhşətlərdən ibarət
idi.
Bütün bu əməllərinə görə indi də Ermənistanı Qafqazın «xəstə adamı»
adlandırmaq olardı. Axı, doğrudan da özünü qəddarlığın qurbanı hesab edən, öz
qonşusu olan dinc xalqa qarşı amansızlıq nümayiş etdirən, nifrət letargiyasından
ayıla bilməyən qatı millətçilərin meydan suladığı bir ölkəyə düzgün diaqnoz
qoymaq məgər məqbul hesab edilməməlidirmi? Qoy bu adamlar tarixə saxtakarlıq
prizmasından baxmayıb, obyektivlik baxış bucağından yanaşsınlar, özlərinə qarşı
olan haqsızlıqlara görə yanırlarsa, onu da etiraf etsinlər ki, əslində bu haqsızlığın
meydana gəlməsində onlar özləri də fitnəkarlıqları ilə az rol oynamamışlar.
Görəsən öz qaniçənliyindən əziyyət çəkən digərlərinin hansı Şekspir faciələrini
yaşadıqlarını onlar dərk etmirlərmi? Axı özünə ədalət umanlar, başqalarının da
bundan məhrum edilməsinə razı olmamalıdırlar.
Tarix düzgün, obyektiv araşdırıldıqda həqiqət bütün çalarları ilə üzə çıxır,
qatı millətçilikdən kor olmayanlar bu faktoru nəzərə almaq əziyyətinə azacıq
qatlaşsalar, ağılsız iddialardan düzəltdikləri «Damokl qılıncı» ilə başqa xalqları
hədələməkdən vaz keçməli olardılar.
Lakin şovinizm «uğurları» ilə sevindikcə, öz fəaliyyət və ideologiya
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spektrlərini genişləndirməyə can atır. Qatı erməni millətçiləri şovinizm hisslərini
təsirli virus kimi daha sirayətləndirici etmək üçün tarixi saxtalaşdırmaqla yanaşı
rəvayətlər uydurmağa, əlavə sitayiş bütləri tapmağa da xüsusi həvəs göstərirlər. Bu
sahədə onların ilhamı, təxəyyülü hədd tanımır, istənilən yalan köməyə gəldiyindən
onlar vasitələrin biabırçı olmasında da bir qəbahət görmürlər. Başqa xalqlara
həqarətlə baxmaq xüsusi igidlik nümunəsi hesab olunur. Yazıçı Xaçatur
Abovyanın «Ermənistan yaraları» romanında Yerevanda XIX əsrin birinci
yarısında erməni kübar ailələrində Azərbaycan dilinin doğma dili sıxışdırıb
çıxarması barədə haray qaldırmaqla yanaşı, burada yaşayan müsəlmanların imam
Hüseynin qətlinə həsr olunmuş dini matəm günlərində, aşura vaxtı ağı demələrini,
şaxsey-vaxseylərini istehza obyekti kimi təsvir edir. Millətçiliyin məşhur ideoloqu
sayılan, həmin əsrdə yaşayıb, yaratmış Raffi öz əsərlərinin birində Şərqdə geniş
yayılmış zərb-məsəldə «it» sözünü gizlədilməyən nifrət bəslədiyi xalqın adı olan
«kürd» ismi ilə əvəz edərək «Kürdlə dostluq et, ancaq çomağı yerə qoyma» kimi
ifadə etməklə, əslində milli təhqirə keçməkdən də çəkinməmişdir. Şairə Silva
Kaputikyan miladdan əvvəl IX əsrdə yaşamış məşhur Assuriya çariçası, Nineviya
və Babil də daxil olmaqla ölkəsində çoxlu şəhərlər salmış Semiramidanın (Sammuramatın) guya erməni oğlana vurulduğunu, bu eşqi naminə hər cür fədakarlığa
hazır olduğunu uydurub, bu mövzuda poetik əsər yaratmışdır. Daha çox jurnalist
kimi tanınan Zori Balayan özünün qatı millətçilik zəhərində yoğrulmuş «Ocaq»
kitabında azərbaycanlıları cəhalət nümunəsi kimi təqdim etmək üçün uydurduğu
savadsız molla obrazı ilə siyasi diskussiyalara girib daim qalib çıxdığını fərəhlə
qələmə almışdır. O, üç ölkənin ərazisindən keçərək Azərbaycanda Kürə tökülən
Araz çayını ermənilərin milli çayı kimi qələmə verməyi də özünə rəva bilir.
Tarixin atası Herodot Misiri «Nilin hədiyyəsi» hesab edirdi, bu prinsipdən
yanaşılsa onda azərbaycanlılar Arazı özlərininki hesab etməlidir. Nil daşması ilə
əhalini ərzaqla təmin etmək üçün Misirin torpaqlarını münbitləşdirdiyi kimi, Araz
da əsasən Azərbaycan torpaqlarını suvarma suyu ilə təmin edir. Kitab nabələd
oxucuda belə təsəvvür yarada bilər ki, Azərbaycan xalqı savadsız, cahil molla
kütləsindən başqa bir şey deyildir.
Bir sözlə millətçilərin gözündə İisusun dediyi kimi bütün insanlar deyil,
yalnız ermənilər Yer üzünün duzudur, onlarla müqayisədə başqa qonşu xalqlar çox
aşağıda dayanırlar.
Onlar xristian dinini dünyada ilk rəsmi din kimi, qəbul edən xalq
olduqlarını, bu sahədə Roma imperatoru Konstantini qabaqladıqlarını iddia etsələr
də, bu dini öz inhisarlarına keçirə bilməmişlər. Əks təqdirdə, iudaizm Allah
tərəfindən israilliləri bütün bəşəriyyətə işıq olmaq üçün seçdiyi iddiasını onlar da
mütləq özlərinə aid edərdilər. Yaxşı ki, yəhudilərdən fərqli olaraq onların özünün
nə Bibliyası, nə də bunu əsaslandırmağa imkan verən dini ehkamları vardır.
Yəhudilərin işıq kimi seçilməsi ideyası bəzən yarızarafat, yarıciddi şəkildə də
işlənir. Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Ernest Bevin 1947-ci ildə Fələstində
öz dövlətlərini yaratmağa hazırlaşan nüfuzlu yəhudi xadimlərini qəbul edərkən,
müharibədən sonrakı dövrün enerji qıtlığına görə qəflətən otaqda işıq söndü. Bu
vaxt xidmətçilər yanan şamları olan şamdanları içəri gətirdikdə ev sahibi olan
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Bevin dedi:
- Şama ehtiyac yoxdur, axı burada israillilər oturub.
İngilis dilində «izrailajts» kəlməsi hərfi mənadadı, iki – «israil» və «işıq»
sözünün birliyindən ibarətdir. Diplomat da ifadədəki «işıq» sözünü vurğulamışdı.
Əgər erməni millətçilərinin əlinə dindən gələn bir fürsət düşsəydi, onlar sadəcə
«işıq» olmaları ilə də razılaşmazdılar, özlərini yer üzərində doğan, hər şeyə həyat
verən Günəş adlandırmaqdan da çəkinməzdilər.
Qatı erməni millətçilərinin nifrət bəslədiyi xalqlardan biri olan
azərbaycanlılara isə, heç bir mübaliğəyə yol vermədən demək olar ki, şovinizm
hissləri yaddır. Azərbaycanda çox sayda milli azlıqlar titul millətlə birlikdə bütün
vətəndaş hüquqlarından tam şəkildə və maneəsiz istifadə edirlər. Ermənistanda isə
az sayda kürdlər və ruslar istisna olmaqla başqa millətlərin nümayəndələri yaşamır,
bura artıq monoetnik bir ölkəyə çevrilmişdir. XX əsrin əvvəllərində təkcə paytaxt
Yerevanda azərbaycanlılar sakinlərin yarıdan çoxunu təşkil etdiyi halda bütöv
Ermənistanda əsrin sonunda, demək olar ki, artıq azərbaycanlılar yaşamırdı.
Qəribədir, ermənilər bütün dünyaya səpələnmişlər, lakin öz dövlətlərində
başqa xalqın nümayəndələrinin yaşamasını məqbul hesab etmirlər. Türkiyə
ermənilərinin deportasiyasından başqa, heç kəs bu millətin nümayəndələrinə
zorakılıq tətbiq etməsə də Ermənistan özünün vətəndaşları olan azərbaycanlıları öz
doğma yurd-yuvalarından didərgin salmaqla, kütləvi qaydada etnik təmizləmə
siyasətini həyata keçirmiş, bu vaxt ən biabırçı zorakılıqlardan da çəkinilməmişdir.
Qədim yunan mifində Kadmın torpağa əkdiyi dişlərdən silahlı döyüşçülər
çıxdığı kimi, erməni millətçilərinin səpdiyi düşmənçilik toxumundan da müharibə
odu alovlanmağa başladıqda, onun ziyanını ermənilər heç də azərbaycanlılardan az
görmədilər. Hər bir müharibədə olduğu kimi əsas qurbanlar günahsız insanlar oldu.
Məhz buna görə də Azərbaycandakı yaşayış yerlərini tərk edən ermənilərin
böyük əksəriyyəti indiyədək özlərinin birgə yaşadığı, dostluq etdiyi
azərbaycanlılara görə nostalji hisslərini gizlətmirlər, bu nifaqa, münaqişəyə rəvac
verənlərə nifrin yağdırırlar. Aldadılan ermənilərin çoxu Vətən hesab etdikləri
Ermənistanda özlərinə yaşamaq üçün yer tapa bilmədiklərindən, Rusiyaya və digər
ölkələrə yayılmağa məcbur oldular.
Azərbaycanlılara yersiz tərif deməyə də ehtiyac yoxdur. Heç kəs
azərbaycanlıları yer üzərində yaşayan mələklər hesab etmir. Onların içərisində də
nakəslərə, birgə yaşayış qaydalarına əməl etməyənlərə rast gəlmək olar. Lakin
onların hətta eybəcər sayılan hərəkətlərində milllətçilikdən irəli gələn hisslər
yoxdur, törətdikləri nalayiqliklər millətçilik çalarlarından məhrumdur və belə
eybəcərlikdən başqalarına deyil, daha çox məhz azərbaycanlıların özlərinə ziyan
dəyir.
Sadə, zəhmətkeş erməni də millətçilərin müdhiş təbliğatına uymayana qədər
başqa millətlərə loyallığını saxlayırdı, qardaş münasibətinə başqa cür cavab
verməyi yolverilməz hesab edirdi. Ona görə də iki xalq onilliklər ərzində
qonşuluqda və birgə məkanlarda münaqişəsiz yaşamış, vahid ailənin üzvü kimi
dolanmışdılar. Azərbaycanda erməni əsillilər mühüm dövlət vəzifələrinə heç bir
məhdudiyyət qoyulmadan irəli çəkilirdi,
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hökumətin tərkibində və parlamentdə samballı qaydada təmsil olunurdular.
Yalnız millətçi erməni ziyalıları fəaliyyətlərini genişləndirib, xalqın xeyli
hissəsinin şüurunu zəhərləməyə müvəffəq olduqda, onlar əvvəlki mövqelərindən
tədricən uzaqlaşmağa, dünənki dostundan, qonşusundan yadlaşmağa başladılar.
Erməni millətçilərinin başladığı qanlı və uzun müddət davam edən müharibə,
həmin vaxtadək mehriban şəraitdə yaşayan iki xalqı öz iradələrindən asılı
olmayaraq üz-üzə qoydu.
Buradan belə bir yanlış nəticə hasil ola bilər ki, artıq ermənilərlə
azərbaycanlılar barışmaz düşmənə çevrilmişlər. İki dövlətin rəhbərliyi arasında
gedən danışıqlar indiyədək elə bir nəticə verməsə də, yenə də ümid verir ki, davam
edən bu münaqişəyə birdəfəlik son qoyulacaqdır. Müharibənin iyrənc nəticələri
aradan qaldırılsa, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunsa, bu iki xalq yenidən
bir-birini anlamağı, bağışlamağı və qonşuluqda mehriban yaşamağı bacarar.
Müstəqil Azərbaycan Respublikası BMT-yə qəbul olunarkən onun ərazi bütövlüyü
öz təsdiqini bir daha tapmışdır. Həmin sərhədlər daxilində bu ərazi suverenliyi
hökmən bərpa olunmalıdır ki, haqq, ədalət qalib gəlsin, Azərbaycana dəyən böyük
maddi və mənəvi ziyanın bir hissəsi, heç olmazsa, bu yolla kompensasiya edilsin.
Azərbaycanlılar sülhsevər, dinc xalqdır, bu qiymətdə elə bir hiperbola
əlaməti də yoxdur. Bu xalq hansısa hərb səhnəsindəki qələbəsi ilə öyünməkdən
uzaqdır, çinlilər kimi hərbə, militarizmə ümumiyyətlə mənfi münasibət bəsləyir.
Lakin azərbaycanlılar torpağa çox bağlı olduqlarından, onu müqəddəs hesab
etdiklərindən, onun itirilmiş hər qarışı üçün ölüm-dirim savaşına girməyə də
hazırdırlar. Onlar ərazi bütövlüyünün bərpasına can atırlar, lakin buna nail olmağın
dinc vasitələrinə üstünlük verirlər və danışıqların nəhayət bir nəticə verəcəyinə
ümidlərini kəsmirlər. Bununla yanaşı Azərbaycan heç kəsə ərazi iddiaları irəli
sürmür, hətta XX əsrin əvvəllərində əldən verdiyi torpaqların qaytarılmasını da
tələb etmir.
Böyük Danimarka nağılçı-yazıçısı Hans Kristian Andersen dinc həyat
tərzinə, sülhsevərliyinə görə öz xalqını hacıleyləklərə bənzədirdi. Bu bənzətməni
azərbaycanlılara da aid etmək olar. Lakin axırıncılar torpağa bağlı olduqlarından
köçəri quşlara bənzəmirlər, baxmayaraq ki, əcdadlarının xeyli hissəsi nomad,
köçəri olmuşdur. Hər il öz yuvasına qayıdan hacıleyləklər kimi onlar da yurdyuvasından, doğma ocağından kənara getmək istəmir, onu tərk etməyi az qala faciə
kimi qiymətləndirirlər. Bu xalqı fərqləndirən cəhətlərdən biri şovinizm xəstəliyinə
qarşı immunitetə malik olmasıdır, başqa etnosun nümayəndələrinə hörmətlə, bəlkə
də məhəbbətlə yanaşımasıdır və buna adekvat cavab gözləməkdə də heç də səhv
mövqe nümayiş etdirmir. Dahi Nizami özünün məşhur poemasında qəhrəmanının
yaşadığı dövrün, yeddi böyük xalqının gözəllərini vəsf etmişdir. Bəstəkar Qara
Qarayev, «Əzablı yollarla» baletini öz azadlığı uğurunda mübarizə aparan Cənubi
Afrika Respublikasının zəncilərinə həsr etmişdi. Fikrət Əmirov isə ərəblərin
folklor incisinə balet musiqisi yazmışdı.
Əlbəttə, müharibə azərbaycanlıların da milli hisslərinə öz təsirini
göstərməmiş qalmamışdır, onları xeyli cilalamışdır. Lakin illuziyalardan uzaq olan,
praqmatik bir xalq kimi o dərk edir ki, düşmənçilik əbədi xarakter daşıya bilməz,
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əsrlər boyu davam edə bilməz. Vaxtilə Avropada Yüzillik, Otuzillik müharibə
aparan, XX əsrdə iki dünya müharibəsində, bir-birilə döyüş cəbhəsində vuruşan
xalqlar indi 27 dövləti birləşdirən və Avropa İttifaqı adlanan sülh evində
yaşayırlar. Viktor Hüqo kimi dahilər hələ bir əsr yarım bundan əvvəl belə birliyin
mövcudlğunu aruzlayırdı və bu arzu artıq həqiqətə çevrilmişdir. Avropa İttifaqı bir
çox cəhətlərinə, atributlarına görə vahid dövləti xatırladır. Belə bir vaxtda niyə
Qafqaz XXI əsrin əvvəlində də tüstülənən müharibə ocağı kimi qalsın? Avropada
ən narahat region sayılan Balkanlarda da milli münaqişələr, hərbi toqquşmalar
böyük dövlətlərin müdaxiləsi hesabına kəsildiyi bir vaxtda niyə ərazicə nisbətən
kiçik olan Cənubi Qafqazda möhkəm sülhü bərpa etmək mümkün olmasın? Kim
qonşu ölkəsini Troyaya, Karfagenə çevirmək istəyirsə, birinci növbədə özünə qəbir
olmasa da, ən azı quyu qazır. Belə bəd fikirdən və əməldən nə qədər gec deyilsə
çəkilinsə, həmin xalq hamıdan çox özünə xeyir vermiş olardı.
Dünyanın Türkiyəni məhkum etməsinə fasiləsiz olaraq cəhd göstərən erməni
millətçilərinin canfəşanlığına gəldikdə, bunun özü də qeyri-real görünən və bir
qədər avantüra xarakteri daşıyan məqsəddir. Avantüradan, düşmənçiliyi bərpa
etməkdən birinci növbədə bu üsula əl atanlar zərər çəkirlər.
Mustafa Kamal Atatürkün yaratdığı Türkiyə Cümhuriyyəti Osmanlı
imperiyasının xarabalıqları üzərində qurulmaqla, onun pis əməllərindən, yararsız
irslərindən uzaqlaşdı, dünya dövlətləri ailəsinə tam fərqli mahiyyətdə qəbul
olundu. Ermənistan «genosid» iddiası ilə müasir Türkiyəni gözdən salmağa can atır
və demokratik dövlətə çevrilən bu ölkəni Osmanlı imperiyası ilə bir müstəviyə
qoymaq məqsədini güdür. Bu millətçilərin fitnəkarlığı olub, bunu onlar öz məkrli
məqsədlərinə çatmağın yollarından biri hesab edirlər. Erməni xalqına da yəqin
başqaları kimi dinc şəraitdə yaşayıb, yaratmaq, lazımdır. Məkrlə, hərbi yolla nəyə
nail olunursa, gec-tez qəsb edilən hər şey itirilir. Napaleon Avropada qanlı
müharibələr yolu ilə öz imperiyasını yaratmaq istəyirdi, öz ömrünü uzaq adada
tənhalıqda başa vurmalı oldu. XX əsrin ikinci yarısında isə onun bu arzusu öz
mahiyyətini və həyata keçmə vasitələrini dəyişərək, bir damcı da qan axıdılmadan
öz gerçəkləşməsini tapdı. Çox istərdik ki, Qafqaz da Avropanın bu taleyini yaşamış
olsun, əslində bəlkə də buna məhkumdur. Bu nəcib arzunun həyata keçirilməsini
gecikdirməyə çalışanlar bu ərazidə yaşayan xalqlara xəyanətə bərabər bir xidmət
göstərmiş olurlar.
Erməni millətçilərini bütöv erməni xalqı ilə eyniləşdirmək düzgün deyildir.
Heç şübhə yoxdur ki, sadə, zəhmətkeş erməni digər bəşər övladları kimi
müharibəyə qətiyyən can atmır, dinc şəraitdə öz əməyi ilə firəvan yaşamaq istəyir.
Axı ağlı başında olan hər bir adam anlayır ki, XXI əsrdə hətta fövqəl dövlət belə
dünyada ağalıq etmək kimi sərsəm fikirdən uzaqlaşırsa, çoxqütblü dünyanın
mövcudluğunu qəbul etmək məcburiyyətində qalırsa, iqtisadi cəhətdən zəif,
müqayisəli şəkildə götürdükdə cılız potensiala malik olan Ermənistan avanturist
məqsədlərinin heç birinə çata bilməz, öz xülyaları ilə yaşamağa üstünlük versə də,
onların reallaşmasına təxəyüllündə də nail ola bilməz. Bircə onu əlavə etmək lazım
gəlir ki, bu məqamda yalnız sağlam təxəyyüldən, düşüncədən söhbət gedir.
Rablenin məşhur əsərinin qəhrəmanı Panurq acgöz taciri cəzalandırmaq
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üçün ən iri qoçu baha qiymətə alıb, onu üzdükləri gəminin göyərtəsindən dənizin
sularına atdıqda, bütün sürü özünü qoçun arxasınca tulladı və tacir bir andaca
bütün sərvətini itirdi. Millətçi ideoloqlar öz arxasınca ardıcılarının hamısını suları
zəhərdən ibarət olan kin dənizinə atmaq kimi ağılsız bir iş görürlər. Millətçilik
xəstəliyinə tutulanlar, doktor Consonun vaxtilə ifrat vətənpərvərlik barədə dediyi
«əclaflıq sığınacağına» qısılmaqda rahatlıq tapırlar. Xalq quzğunların
caynaqlarından xilas olmaq yolunu aramalı, öz gələcəyinin ziddiyətsiz inkişaf
istiqamətini tapmalıdır.
Heç kəs hansı bir millətə mənsub olduğunu gizlətmir, valideynlərdən əxz
edilən genlər, mühüm roy oynayan irsiyyət xüsusiyyəti həm də millətin davam
etməsində və sayca böyüməsində az əhəmiyyət kəsb etmir. Lakin hər bir
sivilizasiyalı adam millətə mənsubluqdan başqa, bəşəriyyətin bir hissəsi, Allaha
bənzər və onun obrazında dünyaya gələn insan olduğunu da unutmamalıdır.
Xeyirlə şərin mübarizəsində adam hansı millətə mənsub olduğundan daha çox
insan olduğunu, bəşər övladı olduğunu əsas götürməlidir, məhz insan kimi xeyirə
xidmət etməlidir. Şərə xidmət isə milli mənafe ibarələri altında gizlədilsə belə,
əslində doğma millətə sədaqət nümunəsi olmayıb, İblisə sitayişdən irəli gəlir.
Qədim Romanın nəcib imperatorlarından biri olmuş, böyük filosof Mark Avreli
yazırdı ki, o, bir Antonin kimi romalıdır, ancaq bir insan kimi dünya vətəndaşıdır,
qədim yunanlar «dünya vətəndaşlığını» xüsusi «kosmopolit» sözü ilə ifadə
edirdilər. Həqiqi milli hisslərə xələl gətirmədən biz dahi filosofdan öyrənməliyik,
hər şeyin ölçüsü hesab edilən insan adını yüksək tutmağı bacarmalıyıq. Millətçilik
hissləri ilə möhtəkirlik edənləri isə «filusoflar» adlandırmaq daha düzgün olardı,
fransız dilində «filou» («filu») sözü fırıldaqçı, dələduz mənasını verir. Allah, qoy
hər bir milləti onu belə şərə sürükləyənlərdən hifz etsin!
İrqçiliyin, millətçiliyin acı tarixi təcrübəsi onun heç vaxt nəticə etibarilə
qalib gələ bilməyəcəyini göstərir. Ən qatı irqçilik, millətçilik ideologiyası olan
Natsizm qısa müddətdə böyük bir xalqın beynini zəhərləyə bildi, onun başladığı
müharibə Avropanı qan dənizinə döndərdi, ancaq yarandığı ölkəni, doğma millətini
də böyük fəlakətlərə düçar etdi. Natsizm insanlığa qarşı cinayət kimi məhkum
edildi. Başqa xalqlara nifrət bəsləməkdən qidalanan qatı millətçiliyin bütün
nümunələri gec-tez öz acı məğlubiyyətləri ilə üzləşəcək, onlar hansısa döyüşü uda
bilərlər, başladıqları müharibə onların iflası ilə nəticələnəcəkdir. Bu ümid təkcə
tarixin ibrət dərslərinə deyil, həm də bu virusdan əziyyət çəkən millətlərin sağlam
düşüncəyə yiyələnib, fəlakətli yoldan uzaqlaşacağına əsaslanır. Ümid gözü daha
yaxşı görür, millətçilik və onun istifadə etdiyi məkr, yalan silahı da onu kor etməyə
qadir deyildir.
“525-ci qəzet”.1,2,3,4.04.2010

Sürətli urbanizasiyanın bəlaları və radikal addım
atmaq zərurəti
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Son vaxtlar paytaxtımız artıq çıxılmaz görünən elə problemlərlə üzləşmişdir
ki, onların həllinə laqeyd münasibət və bunun ləngidilməsi təkcə Bakını deyil,
hətta ölkəni daha arzuolunmaz şəraitə gətirib çıxara bilər. Bu gün mövcud
çətinliklərdən gileylənməyə, şikayətlənməyə sərf etdiyimiz vaxt da öz qiymətinə
malik olmaqla, bizim ziyanımıza işləyir. Təəssüf ki, böhran ərəfəsində olduğumuz
bir dövrdə şəhər rəhbərliyi cərəyan edən prosesin dərinliyinə adekvat qiymət
verməyi bacarmadığından çıxış yolu kimi palliativ xarakterli tədbirlər təklifini irəli
sürür, düzgün təhlil və nəticə çıxarmaq əvəzinə, əslində gözdən pərdə asmağa
yönəldilmiş və Manilovçuluğu xatırladan projektləri ortaya atır.
Bakının ən böyük bəlası şəhərin mərkəzi perimetri daxilində əhalinin ifrat
sıxlığı, tikintilərin şaquli qaydada böyüməsi ilə meydana gəlmə ehtimalı artan
texnogen problemlər, nəqliyyatın bolluğu hesabına kommunikasiyaların az qala
yararsızlıqla üzləşməsi və küçələrdə avtomobillərin hərəkətinin olduqca
çətinləşməsidir. Bunlara şəhər ərazisində atmosferin daha sürətlə çirklənməsi kimi
daimi faktorla yanaşı ara-sıra özünü büruzə verən yer sürüşməsi faktlarını da əlavə
etmək olar. Son otuz beş ildə paytaxtın əhalisi real olaraq 3–3,5 dəfə çoxalmışdır.
XX əsrin 60-70-ci illərində bura istiqamətlənən güclü miqrasiya ciddi demoqrafik
dəyişikliklər əmələ gətirmişdi. Son iki onillikdə isə bu proses daha da
intensivləşdi. 1988-ci ilin məlum hadisələrindən sonra, xüsusən ölkənin iri
ərazilərinin hərbi təcavüz nəticəsində itirilməsi ilə əlaqədar olaraq Bakıya axın
daha kütləvi xarakter almağa başladı. Digər tərəfdən də minik avtomobillərinin
sayının sürətlə çoxalması baş verdi. Onların artımını ancaq on dəfələr nisbətində
ifadə etmək mümkündür. Təəssüf ki, bu ifrat yükün meydana gəlməsi şəhər
infrastrukturunun əsaslı inkişafı ilə müşayiət olunmadığından, şəhər əvvəllər ona o
qədər tanış olmayan “böyümə xəstəliyinin” ağrılarını dadmalı oldu. Bu sürətli
böyümə - akselerasiya şəhərin mövcud problemlərini daha da çoxaltdı və
dərinləşdirdi, ağır böhran qapını döyməyə başladı. İngilislərin zərb-məsəlində
deyildiyi kimi: “A little more than enough breaks the hourses back” - “Qədərindən
bir az artığı yükün, qırır belini atın”. Şəhərin əzələləri də azacıqdan çox-çox artıq
olan ağırlığa davam gətirə bilmir.
Bəs çıxış yolu nədədir? Bu sual yəqin ki, çoxlarını düşündürür, axı Bakı
artıq az qala hər ikinci azərbaycanlının yaşayış məskəninə çevrilmişdir, onların bu
günü və gələcəyi üçün heç də kiçik əhəmiyyət kəsb etmir. Şəhərin yaşamaq və
işləmək mühitinin keyfiyyəti insanların həyat məsələlərinə birbaşa təsir göstərir.
Ona görə də bu yurd öz təyinatını unudub hansısa səbəblər ucbatından həyat üçün
təhlükəli tələ, əzab-əziyyətlər mənbəyi rolunu oynamamalıdır. Məskunlaşmaq üçün
paytaxta axın tendensiyasının davam etməsi şəhəri və onun bilavasitə sahibi olan
əhalini daha iri və mürəkkəb çətinliklərlə üzləşmək kimi xoşagəlməz perspektiv
qarşısında qoyur. Sakinlər bunun əlamətlərini artıq təşvişə səbəb olan qaydada hiss
edirlər. Şəhərin ayrı-ayrı yaşayış massivlərinin içməli və məişət suyu ilə
təchizatındakı fasilələr heç də sirr deyil. Ayrı-ayrı hissələrdə sakinlər qazın qıt
şəkildə verilməsindən şikayətlənir, evlərə isti su verilməsi və qışda isitmə ilə təmin
edilməsi dövrlərini isə adamlar şirin xatirə kimi əzizləyirlər. İri neft emalı
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müəssisələrinin mərkəzlə yaşayış massivi arasında yerləşməsi təkcə havanın
çirklənməsini gücləndirmir, həm də hansısa texniki səbəbdən kiçik bir qəzanın baş
verməsi ekoloji böhran ehtimalı qorxusunu yaradır. Yaşayış evlərinin yaxınlığında
təkcə neft buruqlarının deyil, iri mədənlərin mövcudluğu, neft quyularından çıxan
mazut və su gölməçələrinin iri şəhər üçün güclü radiasiya mənbəyi rolunu
oynaması ilə yanaşı, mühiti zərərli qazlarla doldurması əhalinin birbaşa həyatı
üçün olmasa da, sağlamlığı üçün ciddi təhlükə yaratmaya bilməz. Əlbəttə, axırıncı
sadalanan faktorlar heç də indi meydana gəlməmişdir. Lakin özlüyündə bu, ekoloji
problemin ciddiliyini azaltmır. Sıx əhali cəmləşən yerlərdə onun neqativ təsir gücü
daha da çoxalır. Beləliklə, özünə daha çox sakin cəlb edən paytaxt, öz ağuşuna
almaqla onları əslində risqli bir mövcudluğa sövq edir.
Belə sürətli urbanizasiya – bir şəhərdə ölkə əhalisinin az qala yarısının
təmərküzləşməsi, həm də arzuolunmayan demoqrafik situasiya yaradır. Ölkə
ərazisinin qalan hissəsinin əhalisi seyrəkləşir, həmin bölgələrdə fəal məhsuldar
qüvvələrin azalması iqtisadi inkişafa da öz mənfi təsirini göstərir, öz doğma
yaşayış və fəaliyyət məhvərindən ayrılan insanlar yeni mühitdə istifadəsinə ehtiyac
duyulmayan, gərəksiz fərdlərə çevrilirlər.
Son vaxtlar regionların inkişafı sahəsində aparılan siyasət yalnız təqdir
olunmalıdır. Lakin bu siyasət də əsasən rayon mərkəzlərinin abadlaşdırılması,
sosial infrastrukturunun tərəqqisi və məhdud sayda iş yerlərinin açılması
istiqamətində getdiyindən sanballı iqtisadi dirçəliş üçün təkan rolunu oynaya
bilmir. Digər tərəfdən, paytaxtda əhali sıxlığının davam etməsi prosesinin qarşısını
almağa və ya zəiflətməyə yönəldilmiş iqtisadi xarakterdə olan əlavə tədbirlər də
görülmür. Məmur özbaşınalığına və digər neqativ hallara yol açan inzibati tədbirlər
isə heç vəchlə məqbul sayıla bilməz və yaxşı haldır ki, belə tükənməz arsenala əl
atılmır.
Əslində, paytaxtın əhalisinin sayının böyüməsi təbii artımla yanaşı kənd
regionlarından olan adamların miqrasiyası hesabına baş verdiyindən, bu obyektiv
prosesin qarşısını bütünlüklə almaq da mümkün deyildir. Hansısa bir “Berlin
divarı” burada yenidən öz yararsızlığını sübut edəcəkdir. Lakin bu axın şəhərin
müəyyən həddlərdə olan qabiliyyətinə təsir göstərməmiş qalmır, axı şəhərin belə
ifrat yükə ən uzaq perspektivdə də məruz qalacağını proqnozlaşdırmaq müşkül bir
iş idi. Bu isə onunla nəticələndi ki, ölkə ərazisinin kiçik bir hissəsində nəhəng
insan kütləsinin və iqtisadi fəaliyyətin sıxlaşması baş verdi. Məhz buna görə də
indi həmin problemi əsaslı qaydada həll etmək vəzifəsi ortaya çıxmışdır. Bakı
ekoloji və ya texnogen fəlakətlə üzləşməmişdən əvvəl bu işi görmək lazımdır,
gecikmiş və ya sonrakı tədbir yalnız artıq baş vermiş fəlakətin nəticələrini aradan
qaldırmaq formasındakı bir iş xarakteri daşıyacaqdır.
Bakı artıq sosial, iqtisadi, estetik və texnoloji məqsədlərinə nail olmaq
nöqteyi-nəzərindən də paytaxt funksiyasını yerinə yetirməkdə çətinlik çəkir.
Şəhərin texniki kommunikasiyaları artan əhali və nəqliyyat sıxlığına dözmür.
Küçələr dar olduğundan hərəkət şəbəkəsi rolunu oynaya bilmir. İşıqlandırma,
enerji paylama sistemi ağır yükə tab gətirə bilmədiyindən qəzaların baş verməsi
çoxalır və ayrı-ayrı məskunlaşma massivləri saatlarla, günlərlə işıqsız qalır. Müasir
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çoxmərtəbəli şəhər üçün elektrik enerjisinin verilməsindəki fasilə az qala həyati
proseslərin özündə də arzuolunmaz fasiləyə çevrilir, xüsusən ahıllar və uşaqlar
üçün ciddi məişət problemləri yaradır. Bu fasilə həyati əhəmiyyət kəsb edən bütün
fəaliyyət və xidmət növlərini sıradan çıxarır. İri şəhərin sanitariya vəziyyətində
azacıq çətinliyin meydana gəlməsi sakinlərin sağlamlığına qorxu yaratmaqla
yanaşı, daha iri fəsadlara gətirib çıxara bilər.
Problemin həllini sürətləndirməyi tələb edən ən vacib amillərdən biri
şəhərdə havanın getdikcə artan dərəcədə çirklənməsidir. Sosialist sənayeləşməsi
obyektləri beşilliklərin zərbəçi tikintiləri hesab edildiyindən, sənaye müəssisələri
tikilərkən onların harada yerləşməsinə və ətraf mühitə necə təsir göstərəcəyinə elə
bir ciddi əhəmiyyət verilmirdi. Bakıdakı müəssisələrin çoxu ayrıca sənaye
zonasında deyil, yaşayış massivlərinin yaxınlığında yerləşdirilmişdi. İndi onlara az
qala Çernobıl effekti yaradan nəhəng avtomobil kütləsi əlavə olunmuşdur. Bu
nəqliyyat isə yanacaq kimi karbohidrogenlərdən – benzindən, qazdan və digər neft
məhsullarından istifadə edir. Havanın çirklənməsində xüsusi rol oynayan karbon
dioksidin miqdarının çoxalması birinci növbədə həmin mineral yanacaqlardan
istifadə ilə əlaqədardır. Bu çirklənmə həm də iqlimin pisləşməsi ilə müşayiət
olunur. Əgər ildə təbii yanacaqdan istifadə dörd faiz artırsa və havaya buraxılan
SO2-nin yarısı atmosferdə qalırsa, onun konsentrasiyası ildə beş dəfə artır. Bu isə
havanın temperaturunun təqribən yarım faiz yüksəlməsinə gətirib çıxarır.
Paytaxtımızda isə yanacaqdan istifadənin artımı kiçik rəqəmlərlə ifadə oluna
bilməz.
Havanın çirklənməsi hesabına formalaşan yerli buludlardan yağış yağır, bu
tüstü hesabına yağış yağdıqda onun qalıqları yer səthinə qayıdır. Uca binaları olan
şəhərdə küləyin əsməsi də fərqli xarakter daşıyır və kənd yerlərinə nisbətən burada
küləyin sürətinin illik səviyyəsi 20-30 faiz aşağı olur. Ona görə də şəhər ətrafdan
isti olur, sıx və gur şəhərin havasının istiləşməsi isə getdikcə artır.
Havanı çirkləndirən maddələr karbon, sulfat, azot oksidləri,
hidrokarbonatlar, avtomobillərdən çıxan işlənmiş qazlar olmaqla insanın
sağlamlığına və buna xidmət edən bitkilərə olduqca mənfi təsir göstərir. Şəhərin
bitki örtüyü zəhərli qazları tutmaqda, səs-küyü azaltmaqda sağlamlıqla yanaşı,
əsəblərin sabitliyinə də böyük köməklik göstərmiş olur. Şəhərdəki bitkilər
fundamental mənzərə materiallarından biri olmaqla, həm də mikroiqlim yaradır.
Özü də yaşıllıq canlı mənzərə olduğuna görə onların əmələ gəlməsi, böyüməsi və
çürüməsi fazalarını nəzərə almaqla xüsusi qayğı və qulluq göstərilməsini tələb edir.
Bakı çox az yaşıllığı olan şəhərlər sırasına daxildir və burada şair
Mayakovski vaxtilə iki cüt bit tək yarpaq gördüyünü yazırdı. Ötən əsrin 70-ci
illərində şəhərin su təchizatı yaxşılaşdırıldıqdan sonra paytaxtın yaşıllaşdırılması
sahəsində böyük işlər görülməyə başlandı və sakinlərin də yaşıllığa münasibəti
yaxşılığa doğru köklü surətdə dəyişdi. Təəssüf ki, son illərin tikinti “canlanması”
şəhər yaşıllığına da ağır zərbə vurmaqdan yan keçmədi. Bir neçə il əvvəl əgər
ağaclar kəsilib yerində uca mərtəbəli evlər tikilirdisə, indi bütöv park bütünlüklə
məhv edilib, inşaat meydançasına çevrilir. Beləliklə, şəhər havasının təmizliyinin
son müdafiəçiləri olan ağaclar qəddarlıqdan xəbər verən qəsdlə üzləşir, bu
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vəziyyətə laqeydlik isə, Fuşenin səhv haqqında dediyi məşhur sözlərdən istifadə
etsək, “cinayətdən də betərdir”. Ərəblər qarşısına çıxan yaşıllığı məhv edən
çəyirtkə sürüsünü “boz şeytan” adlandırırlar. Şəhərin yaşıllığını məhv edənlər də,
yəqin ki, bu xislətdən xali deyillər.
Şəhər üçün iqlim, səs-küy, çirklənmə, görünmə qabiliyyətinin səviyyəsi
vacib amillər hesab olunur. Bunların qəbul edilmə dərəcəsi vardır, həmin
rəqəmlərin həddi onlara dözmək astanasında dayanır. Havanın çirklənməsi ağ ciyər
xəstəlikləri əmələ gətirdiyi kimi, səs-küy də adamların iş qabiliyyətinə və ya
hamilə qadınlara öz mənfi təsirini göstərir. Bu amillər nəzərə alınmaqla çox vaxt
iqtisadi və sosial proseslər nəzərə çarpmaqdan gizlədilir. Axı mühitin özü fərdlərin
əqli, emosional və fiziki cəhətdən böyüməsində az rol oynamır. Neqativ effektlər
isə şəhəri artan dərəcədə taqətdən salır.
Bir vaxtlar böyüməsinə, qollarını geniş açmasına sevindiyimiz şəhər indi
sakinlərinin sürətli çoxalmasından əziyyət çəkir. Bəzi adamlar giqantomaniyaya
əsir düşərək, paytaxtın iri, nəhəng olması ilə iftixar hissi keçirir. Vaxtilə İran şahı
Məhəmməd Rza Pəhləvi paytaxt Tehranın 3 milyonluq şəhərə çevrilməsinə can
atırdı. 1979-cu ildə o, taxt-tacdan qovulanda Tehran artıq onun arzu etdiyindən iki
qat çox əhaliyə malik idi. İndi isə şəhər sakinlərinin sayı on milyonu keçmiş və bu
çox sayda problemlər yaratmışdır. Ədalət naminə bizdə belə bir arzu ən azı açıq
şəkildə ifadə olunmamışdı və paytaxtımızda sıxlığın artmasının tam fərqli səbəbləri
var idi. Lakin bu da hansısa təskinlik üçün əsas vermir. Əgər qonşu ölkənin
paytaxtında ölkə əhalisinin 8-də 1-i cəmləşmişdirsə, bizdə bu nisbət ən azı 5-də 2yə bərabərdir. On il də belə davam etsə, ölkə əhalisinin əksəriyyəti paytaxt adlanan
kiçik bir adada (baxmayaraq ki, Abşeron əslində yarımadadır) təmərküzləşəcəkdir
və bu ada yaşayış üçün yararlılıq xüsusiyyətlərini daha insafsızcasına itirməyə
başlayacaqdır.
Sürətli urbanizasiyanın ən çox görünən nəticəsi şəhər mühitinin pozulması,
çürüməsidir. Bu proses təkcə qüsurlu deyil, həm də pisləşən şəhər mühiti ilə
müşayiət olunur. Əlbəttə, iqtisadi məkan kimi planlaşdırmada fəaliyyət yerləri və
onlarla bağlı olan məşğuliyyətlər nəzərə alınmalıdır. Lakin xaotik inkişaf yalnız
problemlər yaradır. Adicə bir misal kimi, avtomobil “canlanması” prosesini
götürək. Şəhər hərəkət edən və dayanan avtomobil kütləsindən çıxış yolu tapa
bilmədiyindən, küçələr nəinki nəqliyyatın, hətta piyadaların hərəkəti üçün olduqca
daralmışdır, bu isə nəqliyyatın sürətini xeyli azaltmış, bütün gün ərzində çox sayda
tıxacların yaranmasına səbəb olmuşdur. Bütün bunlar şəhərin sadəcə məkan dəyəri
olmasına olduqca mənfi təsir göstərir.
Yenidən əvvəlki suala qayıtmaq ehtiyacı yaranır. Bakının problemlər kələfi
adlanan “Qordi düyünü”nü açmaq cəhdləri heç bir nəticə vermədiyindən və ya ona
ciddi münasibət bəslənilmədiyindən, kiçik ölçülər və tədbirlər faydasız olmaqla,
şəraiti əsaslı qaydada dəyişib yaxşılaşdıra bilməyəcəkdir. Tarixdə həmin düyünü
qeyri-adi yolla, özünəməxsus cəsarətlə açan böyük sərkərdənin təcrübəsinə
əsaslanaraq, xırda addımlarla deyil, inqilabi yolla hərəkət edib, bu məsələnin tam
və qəti həllinə girişmək lazımdır. Bu cəsarətli iri addım uğur rəmzinə çevrilə bilər
və onun mahiyyəti paytaxtın Bakıdan başqa yerə köçürülməsidir. Bu ideya ilk
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baxışdan nə qədər çətin, mürəkkəb, həm də kiçik ölkə üçün ağır maddi xərclərə
səbəb olan bir iş kimi görünsə də, problemlərin məhz dərinliyi onları radikal
qaydada həll etmək zərurətini də meydana çıxarmışdır. Onlar bizi kabus kimi
izləməkdə davam edir və bundan xilas olmaq şansı istənilən xərcə (məlum həddlər
çərçivəsində) haqq qazandırır və bu addımı hətta cazibədar və iqtisadi cəhətdən
səmərəli olan bir tədbirə çevirir. Problemlərin miqyası görüləcək işin miqyasının
nəhəngliyindən qorxmamaq hissləri yaradır. Bu barədə yazıçı-jurnalist Rəşad
Məcidin məqaləsində bir sıra dəlillər gətirilmişdir və yaxşı ki, bu ideyanı ortaya
aranlardan fərqli olaraq o, psevdoromantik hisslərdən və ideyaya çələng
geyindirməkdən uzağa qaçaraq, real mənzərəni və onun labüd etdiyi vəzifələri əsas
götürmüşdür.
İdeyanın reallaşması yollarına yanaşmada fərqli münasibətlər mövcuddur.
Bəziləri Gəncənin 1918-ci ildə qısa müddətə müstəqil dövlətin paytaxtı rolunu
oynadığını əsas götürərək paytaxtın Bakıdan oraya köçürülməsini təklif edirlər.
Lakin bu şəhərin də yenidən qurulmasının yeni paytaxt tikməkdən az xərc tələb
etmədiyini və bir sıra həyati təchizat sahələrində çatışmazlıqlardan xali olmadığını
nəzərə alsaq, bu təklif iqtisadi və sosial tələblər baxımından o qədər də cəzbedici
təsir bağışlamır. Gəncəni paytaxt etmək, əslində yeni bir Bakı yaratmaq cəhdinə
çevrilə bilər və beləliklə bu dəfə ölkə əhalisinin iki nəhəng şəhərdə cəmlənməsi
variantı yaranar. Bir problemdən yaxa qurtarmaq istədiyimiz halda, qeyri-iradi
olaraq ikincisini yaratmış olarıq. Ən vacib məsələ isə Bakının yükünü azaltmaq,
onun cəzbedici paytaxt “parıltısını” zəiflətməkdir. Həm də ölkəyə normal fəaliyyət
göstərmək imkanlarına və şəraitinə malik olan mərkəzi şəhər lazımdır. Məhz
bunları əsas götürərək, paytaxt üçün yeni şəhər salınması düşüncəsi ictimaiyyətə
təklif edilmişdir. Bu şəhər yeni ərazidə, paytaxt üçün lazım olan xüsusiyyətləri
nəzərə almaqla tikilsə daha yaxşı olardı. Şəhərin yerləşəcəyi coğrafi ərazi,
həmçinin gələcəkdə onun bütövləşməsi üçün qarşıdakı dövrü nəzərə almaq heç də
az əhəmiyyət kəsb etmir. Yeni paytaxt milli ənənələri nəzərə almaqla, müasir
texniki nailiyyətlərdən və şəhərsalma təcrübəsindən istifadə etməklə tikilməlidir ki,
özünün, gələcək nəsillərin də tələblərinə uyğun gələn xarakterdə olduğunu büruzə
verə bilsin.
Bəziləri yeni paytaxtın Şirvan zonasında salınmasını təklif edirlər. Göyçay
və İsmayıllı rayonlarının sərhədlərindəki yer barədə təkliflər həm coğrafi mühit,
həm iqlimin mülayimliyi baxımından məqbul sayıla bilər. Dünyanın ayrı-ayrı
dövlətlərinin paytaxt köçürmə təcrübələri də yeni şəhər salma ideyasının daha
üstün qaydada qiymətləndirildiyini təsdiq edir. Ona görə də yeni paytaxt tikmək
təklifi, mülahizəsi heç də xəyalpərəstlərin “hava qəsrləri” tikmək arzusu olmayıb,
orakulun daha çox reallıqdan irəli gələn sualına düzgün cavab vermək istəyindən,
ölkənin vəziyyəti üçün vətəndaşların qayğı hissləri keçirmələrindən xəbər verir.
Əlbəttə, bu təklifə ağız büzənlər birinci növbədə ağır xərclər altına girməyi əsas
əks arqument kimi göstərəcəklər. Heç kəs bu xərclərin çəkiləcəyini inkar etmir.
Müftə pendirə qonaq olmaq yalnız kilsə siçanlarına müyəssər olur. Digər tərəfdən
xəstəlik ağır olduqca onun müalicəsi daha böyük cəhdlər, müvafiq qaydada böyük
məsarif tələb edir. Sağlamlığın bərpası kimi həyati məsələdən söhbət gedirsə,
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burada xəsislik əks-effekt verib, səhhəti daha da korlaya bilər. Axı iri problemdən
xilas olmağın yolu hökmən əliaçıqlıqdan keçir və belə qanunauyğunluq heç kəsdən
yan ötmür. Axı Bakının sıxlaşması və “modernləşdirilməsi” bəlalarını azacıq
yüngülləşdirməyin özü də xırda məbləğlərə başa gəlməyəcəkdir. Xəstəliyin
dərinləşməsi isə xərcləri görünməmiş qaydada çoxalda bilər.
Digər kontr arqument kimi xalqın başqa, daha mühüm problemləri –
Qarabağ dərdi, işsizlik, ağır sosial çətinliklərin mövcudluğu göstərilə bilər.
Hamının ümumi bir istək və arzusuna uyğun olaraq həmin dərdlərə əncam çəkilsə
belə, Bakını taqətdən salan problemlər öz neqativ və acı rolunu oynamaqda davam
edəcəkdir. Ona görə də, münasibət bildirənlərin hər biri, xüsusən dövlət siyasətini
hazırlayanlar və həyata keçirənlər bunun taleyüklü məsələ olduğunu nəzərə
almaqla yanaşı, həm də uzaq perspektivi və inkişaf yolundakı çətinlikləri indidən
görməyi və düzgün qiymətləndirməyi bacarmalıdırlar. Dövlətin aqibəti üçün
məsuliyyət daşıyanlar qarşıdakı illərin dumanla örtülmüş tutqunluğunda optimal
yolu seçib, ölkə və xalq üçün yaxşı olanı vəd edən qərarı verməkdə qətiyyətlilik
nümayiş etdirməlidirlər. Cari dövrün çətinliyi xoşbəxt gələcək perspektivini
gerçəkləşdirmək və yaxınlaşdırmaq iradəsinə xələl gətirməməlidir. Siyasi iradə
olan yerdə böyük layihə, iri miqyaslı iş həm də böyük enerji və coşğun ehtiras
yaradar, qüvvələri səfərbərliyə almaqda və vəzifəni ümummilli səviyyəyə
qaldırmaqda hər cür maneələri dəf edə bilər.
Digər tərəfdən, ümumilikdə paytaxtın köçürülməsi ideyası heç də elə bir
yenilik deyildir və müxtəlif dövlətlər özlərinin vacib saydığı siyasi, iqtisadi, sosial
və geopolitik səbəbləri əsas götürərək belə bir addım atmaqda tərəddüd
göstərməmişlər. Belə bir ideyanın gerçəkləşməsi üçün ölkənin iqtisadi qüdrətinin
möhkəmlənməsini gözləməyin özü, problemə iti düşüncə tərzi ilə yanaşmamağın
əlaməti sayılmalıdır. Axı öz paytaxtlarını dəyişən dövlətlər hətta iqtisadi cəhətdən
zəif olanda belə, həmin qərarı verməkdən və onu həyata keçirməkdən
çəkinməmişlər. Nümunələr göstərir ki, varlı və ya kasıblığından asılı olmayaraq bu
işi ortaya atan dövlətlər yeni paytaxt yaratmaq istəyini onun real təsvirdə görməklə
gerçəkləşdirmişlər.
Avropada şəhər ənənəsi qədim olduğundan, iri və kiçik şəhərlər şəbəkəsi
ölkə ərazisini bürüdüyündən və onların sıxlığı üzündən bu qitənin ölkələrindəki
paytaxtlar Yer kürəsinin digər regionlarındakı kimi cəlbedicilik nöqteyi-nəzərindən
elə böyük əhəmiyyət daşımırlar, adamlar heç də onlarda məskunlaşmağa can
atmırlar. Həm də əhali mərkəzi şəhərlərə bizdə olduğu kimi “çörək qazanmaq”,
“bəxtini sınamaq” yeri kimi baxmır. Dövlət qulluğuna keçmək sahəsində bizdə
olan aludəçilik hissi onlara yaddır. Dövlət işi də adamların özünü reallaşdırması,
təsdiq etməsi üçün ən ümdə və daha çox qəbul edilən imkan rolunu oynamır. Ona
görə də Avropa ölkələrində paytaxta yönələn “mərkəzəqaçma” qüvvəsi olduqca
zəifdir və ya bu, o qədər də ciddi hiss olunmur.
Paytaxtın köçürülməsinin konkret misallarına gəldikdə, müxtəlif səbəblər
məcmusu dövlətləri bu tədbirə əl atmağa sövq etmişdir. Müəyyən təsəvvürə malik
olmaq üçün tarixə müraciət etmək olar. İspaniyada XV əsrin ikinci yarısında
mərkəzləşmiş dövlətin özəyi yaradıldıqdan sonra ilk paytaxt Toledo şəhəri oldu,
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bir qədər sonra paytaxt Valyadolidə, oradan isə 1561-ci ildə Madridə köçürüldü və
dörd əsr yarımdır ki, müxtəlif faciələrlə üzləşməsinə baxmayaraq, şəhər paytaxt
rolunu uğurla oynayır.
Başqa bir misal. 1871-ci ildə birləşmiş Almaniya və ya II Reyx yaradıldıqda,
Bismarkın başçılığı altında Prussiya aparıcı alman dövləti kimi Avstriyanı əvəz
etdi, onun paytaxtı Berlin isə yeni yaranan ümumalman dövlətinin paytaxtı oldu. II
Dünya müharibəsi məğlub olan Almaniyanın parçalanması ilə nəticələndi və
qərbdəki işğal zonaları 1949-cu ildə birləşdikdən sonra Almaniya Federativ
Respublikasının paytaxtı Bonn şəhəri oldu. Müharibənin başa çatmasından 45 il
sonra Qərbi və Şərqi Almaniya 1990-cı ildə yenidən birləşdikdə bu vaxtadək ADRin paytaxtı olan Berlin yenidən vahid Almaniyanın paytaxtına çevrildi. Rus çarı
Böyük Pyotr Şimal müharibəsində isveçlərə qalib gəlib, Baltikdə dənizçilik üçün
imkan əldə etdikdə Fin körfəzində 1703-cü ildə Sankt-Peterburq şəhərini saldı və
bu gənc şəhər doqquz il sonra Moskvanı əvəz edərək Rusiya dövlətinin paytaxtı
oldu. Lakin 1918-ci ildə Leninin başçılıq etdiyi Xalq Komissarları Soveti vətəndaş
müharibəsinin gedişində yaranan təhlükəni, həmçinin xarici müdaxilə üçün şəhərin
müdafiəsinin kövrək olduğunu əsas götürərək paytaxtı yenidən Petroqraddan
(Sankt-Peterburq 1914-cü ildən, I Dünya müharibəsinin başlanğıcından bu adı
qəbul etmişdi) Moskvaya köçürdü və II Dünya müharibəsinin gedişi bu qərarın
düzgün olduğunu bir daha sübut etdi. Napoleonun 1812-ci ildə Moskvanı işğal
etməsindən fərqli olaraq, Hitler ordusu şəhəri ələ keçirə bilmədi və burada ilk
məğlubiyyətə uğradı.
Avropada paytaxt dəyişmə praktikası əsasən belə az sayda misallardan
ibarətdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında ilk prezident seçilən Corc Vaşinqton
özünün ilk inauqurasiyasını 1789-cu ildə cəmisi bir illiyə müvəqqəti paytaxt olan
Nyu-Yorkda keçirdi. Sonra paytaxt istiqlaliyyətin beşiyi olan Filadelfiyaya köçdü
və on il müddətində bu şəhərdə qaldı. Lakin onun da paytaxt missiyası müvəqqəti
idi. Potomak çayının sahilində salınan yeni şəhər ölkənin birinci prezidentinin
adını daşımaqla məhz paytaxt məskəni olmaq üçün tikilirdi, bu məqsədlə də ona
Merilend ştatının torpaqlarının bir hissəsi ayrılmışdı. Çünki bu şəhər heç bir ştat
ərazisinə daxil olmadan müstəqil dairə səlahiyyəti daşıyacaqdı. 1801-ci ildə
prezident Tomas Cefferson ilk inauqurasiya nitqini bu şəhərdə etdi. Hökumət bura
köçəndə yalnız prezidentin iqamətgahı olacaq Ağ ev tikilib qurtarmışdı, Konqress
binası olan Kapitolinin isə yalnız bir qanadının inşası başa çatmışdı. Bura açıq çöl
idi. Şəhərdə qalmaq üçün yer olmadığından konqressmenlər gündə bir neçə mil
məsafə qət edirdilər. Burada Filadelfiyanın sosial rahatlığından və dəbdəbə
parlaqlığından əsər-əlamət yox idi. Atmosferin belə kəskin qaydada dəyişməsi yeni
paytaxta daha çox uyğun gəlirdi. Vaşinqton sonralar gözəl bir şəhərə çevrildi.
Lakin paytaxt ciddiliyini və sadə möhtəşəmliyini qoruyub saxlaya bildi. İşgüzar
mərkəz olan Nyu-Yorkun dəbdəbəsinə və hay-küyünə burada indi də rast gəlmək
mümkün deyildir. Bu şəhərdə məmur intizamı, səliqə-səhmanı və ciddiyyəti hökm
sürür. Şəhər elə bil ki, fövqəldövlətin ali idarələrinin rahat işləməsi prinsiplərinə
uyğun olaraq tikilmişdir. Şəhərin arxitekturasında da klassik irsə böyük ehtiram
bəslənildiyi hiss olunur.
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Cənubi Amerikada isə Braziliya XX əsrin ortalarında Kubiçekin
prezidentliyi dövründə öz paytaxtını dəyişdirmək, daha doğrusu yeni paytaxt
şəhərini salmaq qərarına gəldi. Gələcək paytaxt olacaq Brazilia şəhəri ölkənin
qərbinin mərkəzində tikilmişdi və 1960-cı ildə ali dövlət orqanları səs-küylü, sıx
liman şəhəri olan Rio-de-Janeyrodan buraya köçürüldü. Şəhər dünya şöhrətli
memar Oskar Nimeyerin layihəsi əsasında tikilmişdi, buradakı ictimai binalar
insanın kosmosla əlaqəsini təcəssüm etdirirdi. Şəhərin özü də dünya irsinin yeri
kimi nəzərdə tutulmuşdu. Qırx ilə yaxın bir müddətdə şəhərin əhalisi artaraq 2
milyona çatmışdır, lakin ölkənin ümumi əhalisi ilə müqayisədə (cəmi 1,3 faizini
təşkil edir) bu elə də böyük rəqəm hesab edilməməlidir.
Əgər bəslənilən arzular və az qala fantastik görünən plan həyata keçsəydi,
biz bir Avropa dövlətinin paytaxtının Afrikaya köçməsinin də şahidi ola bilərdik.
İqtisadi cəhətdən digər Qərbi Avropa dövlətlərindən xeyli geri qalan
Portuqaliyanın 1968-1974-cü illərdə baş naziri olan Marselo Kaetanu görkəmli
iqtisadçı kimi öz ölkəsini bu gerilikdən qurtarmaq naminə Afrikadakı iri
müstəmləkəsinin sərvətlərindən daha səmərəli qaydada istifadə etmək üçün
paytaxtını Lissabondan Anqolanın paytaxtı olan Luandaya köçürmək fikrinə
düşmüşdü. Anqolanın iqtisadi potensialı tam dolğunluğu ilə fayda verəcəyi
təqdirdə, xüsusən onun təbii sərvətləri Portuqaliyanın Avropanın “kəndi” olması
“şərəfinə” birdəfəlik son qoyacaqdı. Ona görə də Luanda yenidən quruldu, okeanın
sahilinə yuxarıdan aşağı düşən bu şəhərin yerinin əlverişliliyinə söz ola bilməzdi.
Ona möhtəşəmlik libası və Avropa tipli şəhər dəbdəbəsi vermək üçün küçələr
Köhnə Dünyanın paytaxtlarının ən məşhur küçələrini andıran üslubda tikildi,
nəticədə onlardan biri Rivolini, digəri Pikadillini xatırladırdı. Lakin Anqola
xalqının müstəmləkə boyunduruğundan azad olmaq uğrunda apardığı mübarizə və
nəhayət 1975-ci ildə dövlətin özünü müstəqil elan etməsi Kaetanunun bu cəsarətli
planının baş tutmasına imkan vermədi və olduqca qəribə görünən ideya özünə
bənzər digərləri kimi ximeraya çevrilərək, dünyanın ən iri qəbiristanlığında
uyumalı oldu.
Digər canlı və daha yaxından görünən nümunə isə Qazaxıstanın öz
paytaxtını 2000-ci ildə Alma-Atadan Astana adlanacaq Akmola şəhərinə
köçürməsi oldu. Əslində paytaxtın Akmolada yerləşməsi nisbi xarakter daşıyır.
Çünki şəhər qısa müddətdə yenidən quruldu və daha doğrusu bu ərazidə yeni
paytaxt salındı, kiçik əyalət şəhəri yeni təyinata lazım olan gözəl saraylarla, iri
meydanlarla, geniş küçələrlə zənginləşdi.
Asiyanın digər dövlətlərində də paytaxt şəhərlərinin dəyişdirilməsi nadir
hadisə hesab olunmur. Çin də, Yaponiya da öz paytaxtlarını bir neçə dəfə
dəyişmişdir. Yaxın qonşularımız olan İran və Türkiyə də bu tədbirə ehtiyac
duymuşdular. Qədim tarixə malik olan İranın (1935-ci ilə qədər bu dövlət Persiya
adlanırdı) ilk paytaxtı Ekbatana (indiki Həmədan) şəhəri olmuşdu. Bu ölkə eyni
vaxtda qış və yay paytaxtlarına, həmçinin bir neçə paytaxta malik olmuşdu. Persiya
çarı Kserks (miladdan əvvəl V əsr) paytaxt şəhərləri olan Suza, Ekbatana və
Persepolisin rahatlığından həzz almaqla, dövlət işlərindən uzaqlaşırdı. Dörd əsr
ərzində (224-651-ci illər) hökmranlıq etmiş Sasanidlərin qış paytaxtı Dəclə çayının
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üstündəki, vaxtilə Babilistanın mərkəzi şəhəri olan Ktesifon idi. Xəqani bu şəhərin
qalıqlarını “Mədain xərabələri” kimi xatırlayır. XVI əsrin əvvəllərindən Şah
İsmayılın iradəsi hesabına Təbriz Səfəvilər dövlətinin paytaxtı oldu. Lakin sülalə
şəhərin müdafiə üçün zəif olduğunu əsas götürərək paytaxtı buradan Qəzvinə
köçürdü. Sonra isə paytaxt rolu İsfahan şəhərinə keçdi, 1788-ci ildə isə Tehran onu
sıxışdırıb paytaxt funksiyasını öz əlinə keçirdi.
Türkiyənin paytaxtı 1453-cü ildə Mehmet Fatehin işğal etdiyi və Sultan
tərəfindən adı İstanbula dəyişdirilən məşhur Konstantinopol şəhəri oldu. Bu şəhər
bir minillikdən artıq müddətdə (330-cü ildən başlayaraq) Şərqi Roma
imperiyasının (Bizansın), sonra isə beş əsrə yaxın bir dövrdə Osmanlı
imperiyasının paytaxtı oldu. Osmanlı imperiyası dağıdıldıqdan və Türkiyə
Respublikası yarandıqdan sonra ağır müharibədən çıxmış gənc dövlətin paytaxtı
1923-cü ildə əsasən Avropanın xirtdəyində yerləşən İstanbuldan, ölkənin Asiya
hissəsinin içərilərində yerləşən Ankaraya köçürüldü. Gənc dövlət öz paytaxtına
olan təhlükə ilə bu yolla sovuşmaq istəyirdi, çünki bundan hələ yarım əsr əvvəl,
1878-ci ildə Rusiya ordusu İstanbulun az qala qapısına çatmışdı.
Paytaxtlar müxtəlif səbəblər üzündən dəyişdirilmiş, bir yerdən başqa yerə
köçürülmüşdü. Bu misallardan bizə daha uyğun gələni Birləşmiş Ştatların,
Braziliyanın və Qazaxıstanın nümunələridir. Axırıncı iki dövlət əsasən daxili
siyasət məsələlərini əsas götürərək bu addımı atmışdır. Qazaxıstan geopolitik
çalarları da nəzərə almağa məcbur olmuşdu. Əvvəlki paytaxtların sıxlığı və ölkənin
əsas ərazilərindən uzaqda olması, bir növ ayrılması da bu səbəblər içərisində
müəyyən yer tutur. Bizim ölkəmizdə isə başlıca səbəb paytaxtın sürətli
urbanizasiyadan məruz qaldığı və həlli xeyli qaydada çətinləşən problemlərdir.
Kiçik ölkənin böyük şəhərinin özündən də iri görünən problemləri məhz belə
köçürülmənin labüdlüyünü fikir gündəliyinə gətirmişdir. Bakının bundan sonra da
böyüməsinin, sıxlaşmasının davam etməsi onu yaxınlaşan fəlakətlə üz-üzə qoya
bilər, bu isə öz növbəsində ümummilli bəlaya, faciəyə çevrilər. Paytaxtın
böyüməsinə, ifrat sıxlığına can atanlar anlamalıdırlar ki, hansı xoş məramı
güdmələrindən asılı olmayaraq, belə dəhşətli gələcəyi yaxınlaşdırmağa xidmət
etdiklərindən məhz ziyanlı fəaliyyətlə məşğul olurlar və onların əməli quruculuq
haləsinə bürünsə də, daha çox dağıdıcılıq xarakteri daşıyır. Vaxtilə Kahin Laokoon
öz Allahının iradəsi əsasında hərəkət edərək həmvətənlərini – troyalıları yunanların
(danaylıların) hədiyyəsindən imtina etməyə çağırırdı. Lakin ona qulaq asmadılar və
yunanların bağışladığı “Troya atını” qəbul edib, onu şəhərin içərisinə gətirdilər.
Agacdan düzəldilmiş atın qarnından çıxan yunanlar şəhəri zəbt etdilər. Gözəl şəhər
yunanlar tərəfindən darmadağın edildi. Bu hədiyyə də tarixdə məkr və faciə
simvoluna çevrildi. Vergili Laokoonun troyalılara xəbərdarlıq harayını “Timeo
Danaos et dona ferentes” – “Hətta hədiyyə gətirən danaylılardan qorxuram”
sözlərində ifadə edir. İndi Bakıda böyük miqyasda quruculuqla məşğul olanları da
belə harayla dayandırmaq vaxtı gəlib çatmışdır.
Əlbəttə, yalnız siyasi iradə bu məsələni bütünlüklə və qəti şəkildə həll edə
bilər. Əgər paytaxtın köçürülməsi və yeni baş şəhər salınması qərarı verilsə, onun
həyata keçirilməsi ümumxalq işinə çevrilər və hər kəs buna öz töhfəsini verməyə
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ruhlanar. Həmin şəhər millətin yeni qürur rəmzinə çevrilməlidir. Belə baxış isə
şəhərin planlaşmasına və inşasına daha yüksək tələblər qoyulmasını şərtləndirir.
Yeni şəhər həm gözəlliyi, həm də öz təyinatına uyğun gəlməsi ilə seçilməlidir.
Onun geniş küçələrini, Parisdəkinə bənzər bulvarlarını yaraşıqlı ictimai binalar,
ticarət mərkəzləri, əyləncə yerləri bəzəməlidir. Şəhərsalmanın ümumi
qanunauyğunluqlarından qaçmaq mümkün olmadığı kimi, XXI əsrin şəhərinə
primitiv düşüncə tərzindən yanaşmaq da ağılsızlıq olardı. Şəhərin layihəsini
işləyənlər güman ki, həm təbii şəraiti, şəhərin funksional fəaliyyətini, həm də
gələcəkdə müəyyən çərçivədə böyümə perspektivini nəzərə alacaqlar. Axı burada
yaradılacaq və qurulub saxlanacaq sosial və iqtisadi mühitdə şəhərin gözə çarpan
forması əks olunacaqdır. Layihənin prinsipial məqsədi isə insanın yaşadığı və
işlədiyi məkan keyfiyyətini yaxşılaşdırmaqdan ibarət olmalıdır. Bunun reallaşması
ilə həm də insan həyatının keyfiyyəti yaxşılaşır. Bu cəhəti də nəzərə almaq
lazımdır ki, sosial həyat mühiti onların bünövrəsində olan problemlərin təsirinə
məruz qalır və qarşılıqlı olaraq onlara da öz təsirini göstərir.
Yeni şəhərin layihəsi daha ambisiyalı olmaqla, həm də daha uğurlu
görünməlidir. Bəlkə də “təbiətə qayıdış” barədəki köhnə ideya ilə bağlı olan
ekoloji tarazlıq mövzusuna yenidən müraciət etmək faydasız olmazdı. Şəhər
sakinlərinin sağlamlığı tələblərinə riayət edilməsi məcburi amillər kimi nəzərdə
tutulmalıdır. Doğma şəhərimizin acı təcrübəsindən bizə məlum olduğu kimi
torpağın, havanın güclü çirklənməsi uzun müddətli nəticələr verən ən ağır
problemlərdir. Onların qarşısını almaq üçün xüsusi tədbirlər həyata keçirilmirsə və
ya bu tədbirlər üçün şərait yoxdursa, vəziyyət daha da ağırlaşır. Şəhər mühiti
psixiki sağlamlığa da mənfi təsir göstərən xüsusiyyətlərə malikdir. Ona görə də
arzuolunan mikroiqlim, səs-küy səviyyəsi, mühitin daşıdığı digər əlamətlər,
sakinlərin təchizatı və ictimai küçələrdə yaşayış məkanı və hərəkətin təşkili
məsələləri kompleks şəkildə həll olunmalıdır.
Şəhərdə yəqin ki, həm kommersiya mərkəzləri, mərkəzi dairələr, həm də iri
xəstəxanalar olacaqdır. Universitet şəhərciyi şəhərin cəlbedici hissəsinə
çevrilməlidir. Meksika paytaxtının kənarındakı Mexiko Muxtar Universitetinin iri,
geniş, tələbələrin təhsili və məişət qayğıları üçün hər cür şərait bəxş edən şəhərciyi
yaxşı nümunə rolunu oynaya bilər. Yaxud, Budapeştdə Sorosun tikdirdiyi və
maliyyələşdirdiyi Mərkəzi Avropa Universitetinin binası da gözəl tədris şəraitinə
malik olmaqla yanaşı, tələbələrin çoxsaylı tələbatlarının hərtərəfli ödənilməsinə
imkan yaratması ilə belə şəhərciyi xatırladır.
Yeni şəhərdə tikilən binalar həm də təbiətə inteqrasiya modellərinə
uyğunluğu ilə seçilməlidir, ərazinin relyefi arxitektura seçimində nəzərə
alınmalıdır, Bakıdakı uğursuz qarışıqlıq burada təkrar olunmamalıdır. Bu gün
xalqımız bu tipli zövqsüzlükdən xəbər verən göydələnlərə heç də arzuolunan ideal
kimi baxmır, onları şəhərin gözəyatımlı panoramasını pozmaq vasitəsi hesab edir.
Yeni şəhər yüksək zövqü nümayiş etdirən arxitektura nümunələrinin zənginliyi ilə
seçilməlidir. Əgər məsələ real olaraq gündəliyə çıxsa, layihəyə yalnız beynəlxalq
tender elan etməklə razılıq vermək olar. Bu sahədə indi Qaudi, Korbyuze və
Nimeyer kimi memarlar olmasa da, istedadda və yenilik hissində onların
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ardıcıllarının bu şəhərin baş planının hazırlanmasında və tikilməsində iştirak
etmələri gözəl səmərə verərdi. Bu heç də o demək deyildir ki, Bakı ümdə
qayğılardan kənarda qalmalıdır. Bu şəhər xalqımızın tarixinə pozulmaz səhifələrlə
nəqş olunmuşdur. Onun taleyinə biganəlik, laqeydlik göstərilməməlidir. Bu gün
onu sıxan ekoloji və texniki problemlər zamanın törəməsi olmaqla yanaşı, elə
həddə çatmışdır ki, oradan arzuolunmayan hadisələrin, kataklizmlərin üfüqləri göz
önündə canlanır. Paytaxt funksiyası onun üzərindən götürülsə, ən azı problemlərin
dərinləşməsinin qarşısı alınardı. Doğma şəhəri qoruyub saxlamaq bu gün hamını
düşündürməlidir.
Biz faciələrlə üzləşmiş çox şəhərlərin acı talelərinə bələdik. Homerin dühası
hesabına Troyanın, Polibinin, Tit Livinin əsərləri vasitəsilə Romanın dünya
dövlətinə çevrilməsi iddiasının nəticəsi kimi Karfagenin, fransız tədqiqatçılarının
zəhməti hesabına qonşuların, sonra isə təbiətin vurduğu zərbənin bəhrəsi kimi
Anqkorun fəlakətli sonluqları barədə çox eşitmişik. Kiçik Asiyada varlı ticarət
şəhər-dövləti olan Troya yunanların qısqanclığını alovlandırmaya bilməzdi. Aralıq
dənizi ticarətində az qala hakim mövqeyə yiyələnmiş gözəl Karfagen şəhəri
Romanın rəqibi kimi məhv olmasa, axırıncı öz uzağa gedən planlarını həyata
keçirə bilməzdi. Kxmerlərin paytaxtı olan Anqkor gözəl məbədləri ilə elə bil ki,
qonşularını ona yiyələnməyə həvəsləndirdi. Şəhər yadelli taylar tərəfindən tutuldu,
viran qoyuldu, sonra isə cəngəlliklər lotos qönçəsini andıran qüllələri olan bu
məbədlər şəhərini öz əsarəti altına aldı. İnsan zəkasının və əməlinin gözəl abidəsi
sayılan bu şəhərlər tarixdən silindi, yalnız xatirələrdə və müdhiş xarabalıqlarında
yaşamağa başladı. İtaliyadakı Pompeyi və Herkulanum Vezuvi vulkanının ən
dağıdıcı püskürməsinin qurbanları oldu. Konkistadorlar Peruda qızıl və gümüşə
bəzədilmiş sarayları olan Kuskonu viran qoydular, XX əsrdə isə faşistlər
Gernikanı, Koventrini, Oraduru xarabalıqlara çevirdilər. Erməni qəsbkarları həmin
əsrin sonunda çox sayda şəhərlərimizi və digər yaşayış məntəqələrimizi ağlasığmaz
vandalizmə məruz qoydular.
Xoşbəxtlikdən paytaxtımızın üzərinə düşmən qüvvələri və ya təbiət yerimir.
Lakin özünə təskinlik verməyə də elə bir əsas yoxdur. Çünki Anqkordan fərqli
olaraq Bakıya şəhərin “nəcib” sakinlərinin yaratdıqları “cəngəlliklər” hücum
çəkmişdir. Bu qüvvələr qocaman, həm də gənc şəhər olan Bakının təkcə
“baharına” zərbə vurmaqla kifayətlənməyib, onun solğun “payızına” da təcavüz
etməkdən əl çəkmirlər. Onlar ram edilməsə, onların dağıdıcı “quruculuğuna” son
qoyulmasa daha ağır haqq ödəmək lazım gələcəkdir.
Tarixin ibrətamiz dərsləri bizə çox şeyi öyrədir. Hər bir xalq malik olduğu
sərvətlərin qədrini bilməlidir, onu qorumağı, pisləşməyə, dağılmağa qoymamağı
bacarmalıdır. Bu ümumi prinsip məqbul sayılırsa, Bakı orta əsr rıtsarlarının zirehli
geyimi kimi, onun hərəkətini çətinləşdirən paytaxt libasından azad olunmalıdır.
Bunun ikinci tərəfi yeni baş şəhərin əsasının qoyulması, yeni paytaxtın
yaranmasıdır. Münasibətlərin diametral fərqliliyindən asılı olmayaraq, ideya öz
mahiyyətini və aktuallığını itirmir. Vaxt keçdikcə məsələ öz vacibliyini daha
kəskinliklə xatırladacaqdır. Məgər həyəcan zənginin daha gur səslənməsini
gözləməkmi lazımdır? Burada cavab sualın özündən doğur.
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DÜNYAYA NÜFUZ ANI
Qloballaşma: ziddiyyətlər xeyir və şər timsalında
Qloballaşma insan həyatının, cəmiyyətlərin bütün məsamələrinə güclü
şəkildə daxil olmasını fasiləsiz davam etdirdiyindən adilik haləsinə bürünmüş,
onun mövcudluq vəziyyətini çox vaxt dünya dövlətləri ailəsində mühüm siyasi
tədbirlər həyata keçirildikdə antiqlobalistlərin təşkil etdikləri etiraz nümayişləri
yada salır. Bu çıxışlar güclü emosional çalarlara olsa da, planetar miqyasa sahib
olmuş prosesin gedişinə elə bir təsir göstərə bilmir. Elə bu sadə fakt da
qloballaşmanın əhəmiyyətini düzgün qiymətləndirmək, onun mürəkkəb
aspektlərini araşdırmaq lüzumunu yaddan çıxmağa qoymur.
«Qloballaşma» termini beynəlxalq siyasi və elmi leksikona 1960-cı illərdə
daxil olmuşdur, illər ötdükcə onun məna yükü xeyli genişlənmiş və böyümüşdür.
Yeni ümumdünya hadisəsinin ilkin və güclü apologetlərindən biri olan Zbiqnev
Bjezinski hələ 1968-ci ildə bəyan etmişdi ki, «Bizim epoxa sadəcə inqilabi
xarakter daşımır; biz bütün bəşər tarixinin yeni metamarfozası erasına qədəm
qoymuşuq. Dünya transformasiya kandarında dayanmışdır, onun tarixi və bəşəri
nəticələri öz xüsusiyyətlərinə görə fransız və bolşevik inqilablarının əmələ
gətirdiklərindən daha dramatik olacaqdır. 2000-ci ildə etiraf edəcəklər ki,
Robespyer və Lenin yumşaq islahatçılar olmuşlar». Bir qədər hiperbola şəklində
deyilən və az qala fırtına vəd edən sözlər həm qarşıdakı prosesin nəhəngliyindən
xəbər verir, həm də onunla razılaşmağa çağırış xarakteri daşımaqla, insanları buna
hazırlamağa xidmət edir. Ötən dövr bu müddəanın bütünlüklə real məzmundan heç
də xali olmadığını büruzə verdi. Artıq 1980-ci illərin ortalarından başlayaraq
qloballaşma təkcə beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsində deyil, həmçinin bütün
ictimai elmlərdə ən geniş yayılmış mövzuya çevrildi. 1990-cı illərin sonunda isə
qloballaşma sosial reallığa çevrildi. Prosesin inkişafındakı bu fasiləsiz ardıcıllıq
həm də dünyada baş verən mühüm siyasi kataklizmlərlə-«soyuq müharibə»nin
başa çatmasından sonra gələn tarixi dövrlə, SSRİ-nin dağılması və dünya sosializm
sisteminin süqutu ilə , Qərbin, xüsusən ABŞ-ın iqtisadi, siyasi, ideoloji zəfəri
nəticəsində onun bir növ güclü təkan alması ilə əlaqədar idi.
Qloballaşma yoluna daş döşənməsi də sadə məsələ deyildi və bu iş inadlı
səylər tələb edirdi. Məsələ burasındadır ki, SSRİ və dünya sosializm sistemi öz
taleyi üzərinə endirilən qılıncdan xilas olmaq imkanları barədə düşünəndə, Qərb
sivil inkişafın, qloballaşma yüksəkliyinə aparan yolun fəlsəfi və dünyagörüş
əsaslarını işləyib hazırlayır, möhkəm bünövrə qururdu. Digər tərəfdən, totalitar
sistemə vurulan zərbə qapalı cəmiyyətlərin dağılmasına, şəffaf sosial-siyasi
münasibətlərin getdikcə bərqərar olmasına şərait yaratdı. Qaranlığı rəmzləndirən
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bu məkana dünya sivilizasiyasının işıq şüaları nüfuz etməyə başladı, köhnəlmiş,
yaşamağa yararlılığını itirmiş dəyərlərin yerini daha ləyaqətli dəyərlərlə əvəz
etmək ehtiyacı yarandı. Bütün bunlar dünyanı ağuşuna alan qloballaşma prosesinə
mane olan hədlərin aradan qaldırılması demək idi.
Qloballaşma elə bir daim püskürən vulkandır ki, onun oxşar sadə
təzahürlərinə, ən azı bəzi elementlərinə tarixin müxtəlif, hətta ən dərin qatlarında
belə rast gəlmək mümkündür. Ona görə də bəzi filosoflar onu yalnız müasir dövrlə
bağlamaq müddəası ilə razılaşmır, bu prosesin izlərinin hələ qədim zamanlarda
mövcud olması ideyasını irəli sürürlər. Hələ ibtidai insan öz yaşayış şəraitini
yaratmaq, həyati tələbatlarını ödəmək üçün inqilabi xarakter daşıyan addımlar
atmışdı və öz təcrübəsinin yayılmasına da elə bir qısqanclıq göstərmirdi.
Qloballaşmanın başlanğıcı əslində bəşər tarixinin başlanması ilə üst-üstə
düşür.İbtidai tayfaların bütün yer kürəsinə yayılması onun ilkin təzahürlərindən
biri sayılmalıdır.Sivilizasiyanın hansı nailiyyəti götürülürsə götürülsün-istər bu
oddan istifadə olsun, istər heyvanların əhilləşdirilməsi və yabanı bitkilərin
mədəniləşdirilməsi yolu ilə təsərrüfat sistemi kimi heyvandarlığın və əkinçiliyin
meydana gəlməsi, irriqasiya və metallurgiyanın tətbiqi, tarixdə ən böyük texniki
kəşf sayılan təkərin icad edilməsi,yelkənlərdən istifadə-məcmu şəklində bunlar
insan tərəfindən təbiət qüvvələrinə geniş şəkildə sahib olmaq mərhələlərini təşkil
edir. Oddan istifadə yəqin ki, az əhəmiyyətli şey sayılsaydı, yəqin ki, insanların bu
qüdrəti əldə etməsinə köməklik göstərmiş Prometeyi allahlar belə qəddarcasına
cəzalandırmazdılar.
Bəziləri isə qloballaşma fenomeninin özünü büruzə verməsinin tarixi anını,
başqa sözlə bəşəri dəyərlərin inteqrasiyasını şərti olaraq yazının ilk formalarının
meydana çıxmasında görürlər. Bu sonralar qanunauyğun olaraq məktublaşma kimi
rabitə vasitəsinin yaranmasına gətirib çıxardı. Bu vasitə öz növbəsində humanizm
sistemlərini meydana gətirdi. Məlumdur ki, antik dövrlərdə yalnız bir-birilə
məktublaşan adamları humanist adlandırırdılar. Buradan humanizm, məktub
vasitəsilə olan dostluq ünsiyyəti kimi meydana çıxır. Bəşəriyyətə ünvanlanan ilk
mühüm xəbər yunan ədəbiyyatı idi, onun birinci qəbul edənlər isə romalılar
olmuşdular. Sonralar elm elementlərinin yaranması humanistləşmə və qloballaşma
prosesinin daim davam edən inkişafına şərait yaratdı. Müasir iqtisadi
inteqrasiyadan fərqli olaraq həmin vaxt yalnız sosial qloballaşmanın varlığından
söhbət gedə bilər.
Qloballaşmanın mahiyyətinə gəldikdə, bu termin texnoloji inqilabın qlobal
nəticələri ilə əlaqədar olan prosesləri xarakterizə edir. Onun tərifini isə 2000-ci ildə
professor Çarlz Doran vermişdir. O, bu fenomeni «informasiya texnologiyasının və
dünya iqtisadiyyatının bir-birinə qarşılıqlı təsiri» kimi təsvir edir və yazır: «Bu
proses dünya miqyasında informasiya,maliyyə kommersiya, ticarət və inzibati
sahələrdə beynəlxalq əməliyyatların intensivliyi, dərinliyi, həcmi və dəyəri
şəklində xarakterizə olunur. Son onilliklərdə bu əməliyyatların miqyasının kəskin
surətdə böyüməsi və onların səviyyəsinin yüksəlməsi, qloballaşma prosesi
təzahürünü daha yaxşı ölçməyə imkan verən əlamətlərdir.» «Ölçməyə imkan
verməsi» isə bu prosesin obyektiv xarakter daşıdığına işarədir.
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Qlobalaşmanın mahiyyəti özlüyündə transsərhəd xarakterli hərəkətlərin
səviyyəsinin yüksəlməsi prosesindən və ya sərhədlərin artan şəffaflığından
ibarətdir. Onun təzahürləri informasiyanın, pulun, maddi və qeyri-maddi
obyektlərin dövlət sərhədini keçən yerdəyişməsində özünü büruzə verir.
Qloballaşma pullar və mallar üçün sərhədsiz olan dünya birliyinin mövcudluğunu
nəzərdə tutur və bu nöqteyi-nəzərdən kommunistlərin «İnternasional»ındakı
«Köhnə dünyanı dağıdıb, öz yeni dünyamızı quracağıq» şüarından fərqli olaraq
hərfi mənadakı dağıntılara ehtiyac duymadan köhnə, arxaik stereotipləri,
dünyabaxışları aradan götürərək, yeni, öz tələblərinə uyğun gələn modellərin
tətbiqini zəruri sayır, lakin dünyanı dəyişmək, yeniləşdirmək məqsədini də
gizlətmir. Milli dövlətlərə bölünmüş dünya bu prosesdə öz konfiquryasiyasını
dəyişərək, sərhədlərin mövcudluğu şəraitində belə iqtisadi cəhətdən birləşməyə,
inkişaf etdirməyə, özünü insanlara ləyaqətli həyat bəxş edən məkana çevirməyə
cəhd edir. Buna doğru irəlilədikcə, qloballaşma bəşər övladının həyat şəraitini
yaxşılaşdırmaq imkanları yaradır. Bu nəcib işə isə başqa ad vermək mümkün
deyildir.
Qarşılıqlı iqtisadi münasibətlərdən, dünya ticarətindən dövlətlər, xalqlar
daim faydalanmışdır, bu həm də xalqların yaxınlaşmasına, ünsiyyət yaratmasına,
bir-birlərini yaxından tanımalarına yol açmışdır. Xalqlar arasında, Qərblə Şərq
arasındakı əlaqələri yaratmaq və gücləndirmək nöqteyi-nəzərindən Makedoniyalı
Aleksandrın və Çingizxanın islahatları və yaratdıqları imperiyalar öz ənənəvi
neqativ qiymətlərini dəyişərək, bir qədər cəzbedici çalarlar alır. Birincinin işğalları
Qərblə Şərqin vəhdətinə can atan ellin dünyasının yaranmasına, ikincinin
imperiyası isə Uzaq Şərqlə Avropanı ticarətə qovuşduran «İpək yolunun»
təhlükəsiz və daha səmərəli fəaliyyət göstərməsinə, həqiqi ticarət arteriyasına
çevrilməsinə şərait yaratmışdı. Asiyalılar dəniz ticarəti sahəsindəki geniş
fəaliyyətləri ilə yanaşı, naviqasiyanın və onda tətbiq ehtiyaclarından doğan dəqiq
elmlərin inkişafına samballı töhvə vermişlər. Kolumbun Yeni Dünyanı kəşf
etməsindən sonra zəngin bir sivilizasiyanın məhvinə səbəb olan istilalar baş versə
də, Atlantik okeanının hər iki sahilində yerləşən qitələrin bir-biri ilə ticarət
əlaqələri və təsərrüfat təcrübəsi mübadiləsi, Amerikadan Avropaya tanış olmayan
mühüm ərzaq bitkilərinin gətirilib, Köhnə Dünyada yayılması ümumən
bəşəriyyətin daha uğurlu inkişafı üçün şərait yaratdı. Ölkələr, xalqlar arasındakı
əlaqələr, ünsiyyət və əməkdaşlıq ümumən bəşəriyyətin hərtərəfli irəliləyişində
mühüm rol oynamışdır. Avropalılar və amerikalılar Yaponiyaya daxil olub, onu
dünyaya açdıqları kimi, daim izolyasiyada yaşamağa üstünlük verən və
feodalizmin sarsılmaz bastionuna çevrilən bu adalar ölkəsi də dünyanı özləri üçün
açmış, tarixən olduqca qısa müddətdə böyük elmi, texniki inkişaf, sənaye inqilabı
yolu keçmiş, qərbləşməyə yol açan Meyci inqilabından heç bir əsr belə keçməmiş,
başqa sözlə, XX əsrin ortalarında öz «iqtisadi möcüzəsi» ilə dünyanın təəccübünə
səbəb olmuşdu. Bu tarixi faktlar dünyanın birliyinə, birləşməsinə aparan
qloballaşmanın mahiyyətini daha yaxşı anlamağa kömək edir.
İndiki proseslər isə muasir dünyanı qarşılıqlı surətdə bir-birindən asılı
etmişdir. Ona görə də qloballaşma dünyanın sıxılmasına yol açması ilə yanaşı,
62

qlobal qarşılıqlı asıllığa bütöv bir şey kimi baxan dünya şüurunun intensifikasiyası
kimi düşünülür. «Qarşılıqlı asılılıq» çoxlu formalarda olmaqla, siyasi, diplomatiya,
sosial, iqtisadi və mədəniyyət sahələrini əhatə edir və dövlətləri məcbur edir ki,
bütün bu qarşılıqlı asılılıqlar kompleksini idarə etmək məqsədi ilə əməkdaşlıq
etsinlər. Bu konteksdə qloballaşma bütün dünyanın ən yeni kommunikasiya və
informasiya texnologiyaları əsasında maliyyə-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni
əlaqələrə cəlb edilməsi deməkdir.
İqtisad elmində qloballaşmanın bir neçə istiqamətləri qeyd edilir. Bu hər
şeydən əvvəl maliyyə qloballaşmasıdır, qlobal müəssisələrin təşəkkül tapmasıdır,
iqtisadiyyatın
regionlaşması,
dünya
ticarətinin
intensifikasiyasıdır,
konvergensiyaya olan meyldir. Bu proses hər şeydən əvvəl iqtisadi məzmuna
malikdir, dünyanın regionlarının maliyyə, kommersiya və ticarət müstəvisində
bərabərləşdirilməsi, düzləndirilməsidir. Bu bərabərləşmə hər şeydən əvvəl rəqabət
imkanlarının bərabərliyini nəzərdə tutur.
Qloballaşma dünya ölkələrinin iqtisadi cəhətdən qarşılıqlı asılılığı ilə yanaşı
həm də kapitalın beynəlxalq axınına təkan verir, texnologiyaların yayılmasını
sürətləndirir və genişləndirir. Bu vaxt ölkələrin qarşılıqlı asılılığının güclənməsi ilə
müşayiət olunan transmilliləşmənin sürətlənməsi də vacib şərtə çevrilir. Bunlar ona
gətirib çıxarmışdır ki, artıq XX əsrin sonunda heç bir dövlət real suverenliyə və
müstəqilliyə malik deyildi. Sərhədlərin şəffaflığının və bir çox atributlardan
dövlətlərin özlərinin məhrum olmağının bariz nümunəsini biz Avropa İttifaqının
timsalında aydın görürük. Qurumun əhatə etdiyi 27 ölkə arasındakı münasibətlər
digər ölkələr arasında mövcud olan, əvvəllər isə öz aralarındakı münasibətlərdən
kəskin surətdə fərqlənir. İttifaqın köhnə üzvlərinin artıq hamısı, yeni üzvlər isə
tədricən vahid valyuta sisteminə keçərək, iqtisadi qaydaları nizamlayan geniş
qanunlar kompleksi yaradılmışdır. Ümumi miqrasiya sərbəstliyi beynəlxalq əmək
bölgüsünə də əsaslı təsir göstərmiş, işçi qüvvəsinin başqa ölkələrdə öz istifadə
imkanını tapmasına şərait yaratmışdır. Beləliklə, dünyanın inkişafında müşahidə
edilən iqtisadi dominanta qloballaşmanın həyata keçirilməsində mühüm faktora
çevrilmişdir.
Bu prosesin istehsal münasibətlərinə təsirini əks etdirən cəhətlərdən biri
istehsalın özünün təyinatının və məqsədinin klassik formulasının dəyişilməsidir.
Dəyər (əmtəə) istehsalı tədricən öz yerini istehlak dəyəri (məhsul) istehsalına verir.
Kapitalist münasibətlərinin iqtisadi mahiyyətini əks etdirən bu günki qloballaşma
özünü sosiallaşmanın ümumi mahiyyətini əks etdirən xüsusiyyət kimi də göstərir,
çünki qloballaşmanın həqiqi mahiyyəti həm də sosial münasibətlərin bütün
məzmununda, məhz insanın məqsəd və özlüyündə məqsəd olduğunu təsdiq
etməkdən ibarətdir.
Qloballaşma fenomeninin müsbət cəhətlərindən biri elmin və elmi
nailiyyətlərin inkişafına şərait yaratmasıdır. Doğrudan da bəşəriyyət özünün
mövcud olduğu minilliklər ərzində ilk dəfə faktiki olaraq bütövlüyə, qarşılıqlı
əlaqədə olan bir kompleksə çevrilir, beləliklə əsasən əvvəlki nominal birlik
durumunu arxada qoyur. Sivilizasiyalaşma prosesi qlobal miqyasda öz
universallığını nümayiş etdirir.
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Əlbəttə, qloballaşma inkişaf etmiş kapitalist ölkələrinə əlavə şərait yaradır,
onlar dünya bazarında öz maliyyə təsirlərini genişləndirir, bu vaxt həm də
müəyyən həddlərdə digər ölkələrin iqtisadi maraqlarına müəyyən ziyan vurmamış
ötüşmürlər. Bütün bunlara baxmayaraq, qazanılan fayda öz vəzni etibarilə bu
ziyanı kölgədə qoyur. Lakin zəif dövlətlər bəzən öz səlahiyyətlərini
fetişləşdirdiklərindən, onların məhdudlaşdırılmasını az qala fəlakət kimi qəbul edir
və qloballaşmaya nifrin yağdırmağa, onun təsir dairəsinin genişləndirilməsinə
manelər törətməyə cəhd edirlər. Lakin bu müqavimətlər əbəs səylərdən uzağa
getmir. Artıq XXI əsrin əvvəllərində qloballaşmanın obyektiv həmləsini
dayandırmağın, saxlamağın mümkün olmadığı reallığı üzə çıxdı. Çünki bu proses
bir çox qlobal problemlər yaratmışdır ki, onlara heç bir, hətta yüksək inkişaf etmiş
dövlət belə müstəqil şəkildə həll edə bilməz, planetar miqyaslı təhlükələr minbaşlı
əjdaha kimi bütün yer üzü ilə sürünür və onlara klassik müharibə silahı ilə qalib
gəlmək mümkün deyildir. Təbii fəlakətlər, əvvəllər məlum olmayan xəstəliklər,
qüsurlara qarşı insanların zəifliyi, pandemiya təhlükəsi bəşəriyyəti elə sınaqlarla
üzləşdirmişdir ki, onları yalnız ümumi qüvvələrlə, ən azı böyük ölkələr qrupunun
səyləri ilə aradan qaldırmaq və ya problemlərin həllinə doğru irəliləmək olar.
Bu prosesdə aparıcı dövlətlər həm də labüd siyasi faydaların baş verəcəyinə,
demokratiyanın yayılmasına ümid bəsləyirlər. Çünki iqtisadi təsir tez və ya gec öz
ifadəsini siyasi sferada da tapır, iqtisadi riçaqlar siyasi məqsədin əldə edilməsinə
yol açır. Hindistanda fəaliyyət göstərən İst-İndia kompaniyası XVIII əsrdə ərazi
mübahisələrindən və Moğol hökumətinin zəifliyindən istifadə edərək ölkəni
iqtisadi əsarətə saldıqdan sonra, XIX əsrdə öz hakimiyyətini Britaniya taxt-tacına
təhvil verdi və bu iri Asiya subkontinenti imperiyanın tərkib hissəsinə çevrildi. İndi
imperiya ambitsiyaları, ingilislərin dili ilə deyilsə, «qısır buluddan» başqa bir şey
deyildir, müstəmləkiçilik erası ötüb keçmişdir, onu dirçəltmək meylinə düşənləri
faciəli məğlubiyyətlə üzləşməkdən savayı hansısa bir fərəhli perespektiv
gözləmir.Müstəmləkiçilik artıq bəşər tarixinin yanağında donmuş acı göz yaşından
başqa bir şey deyildir. Qloballaşma onun tənqidçilərinin iddialarının əksinə olaraq
heç də öz qarşısında kimlərəsə yeni müstəmləkələr bəxş etmək vəzifəsini qoymur.
Biz öz ölkəmizin qısa müddətli təcrübəsində qloballaşmanın müsbət təzahürlərini
aydınca görürük. Məhz aparıcı dünya şirkətlərinin köməyi və maliyyə yardımı ilə
neft sənayesi əsasən yenidən qurulmuş, dənizdə suyun dərin qatları altından neft
hasilatına və yeni yataqların istismarına nail olmaq üçün ən yeni texnologiyalardan
istifadə etmək imkanı əldə edilmişdir. Xəzərin sahilini Aralıq dənizi ilə, nəhəng
qərb satış bazarı ilə birləşdirən 1.100 mil uzunluğunda neft kəməri çəkilib,
istifadəyə verilmişdir.Bu məqsədələrə beynəlxalq kompaniyalar və banklar
milyardlarla dollar vəsait ayırmış, Azərbaycanın maliyyə vəziyyətinin əsaslı
surətdə yaxşılaşmasına böyük köməklik göstərmişlər. Ölkə iqtisadiyyatının digər
sahələrinə də investisiya axını güclənmiş, kommunikasiya şəbəkəsinin
modernləşdirilməsinə başlanmışdır. Xidmət sahəsinin sürətli inkişafı işsizlik
probleminin həllinə də öz müsbət təsirini göstərmişdir, izafi işçi qüvvəsi bu
sahənin obyektlərində daimi iş yerləri ilə təmin olunurlar. Qloballaşmanın maliyyə
və sənaye ekspansiyasının bəhrələri göz qabağındadır və onlar ölkədə həmçinin
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sosial şəraitin yaxşılaşmasına, əhalinin rifahında müəyyən müsbət dəyişikliklərin
əmələ gəlməsinə şərait yaratmışdır.
İndiki dövrdə iqtisadi münasibətlərin qloballaşması heç şübhəsiz, inkişaf
etmiş ölkələrin xeyrinədir. Müasir transmilli kompaniyalar, alimlərin proqnozlarına
görə, hansılara ki, gələcək məxsus olacaqdır, çox sayda dövlətlər arasında bağlanan
kompromisslərin nəticəsindən başqa bir şey deyildir. Bu əməliyyatlar isə birinci
növbədə dünyanın yenidən bölünməsinə istiqamətlənmişdir. Bu siyasət inkişaf
etməmiş ölkələrin iqtisadiyyatında canlanma yaratmaq məqsədini güdsə də, ikinci
və üçüncü dünya ölkələrinin iqtisadiyyatına əsaslı kömək göstərilməsi formasını
almır. Məsələn, qüdrətli millətüstü quruma çevrilən Avropa İttifaqında elə bir
şəraitin yaranması mümkündür ki, bu vaxt bir sıra dövlətlər, xüsusən Mərkəzi və
Şərqi Avropanın kiçik dövlətləri onların iştirakı olmadan qəbul edilən qərarlara
hökmən tabe olsunlar.
Qloballaşma hər şeydən çox dünyada iqtisadi səmərililik liderləri olan otuz
dövləti daha çox cəzb edir, onlar İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının
(İƏİT) üzvləridir. Bu ölkələrdə, yalnız dünya əhalisinin onda birindən bir qədər
çoxu yaşayır.
Qloballaşma şəraitində malların və pulun sərhədləri və okeanlardan keçməsi
dəfələrlə asanlaşır, transmilli korparasiyaların-beynəlxalq şirkətlərin təsiri xeyli
güclənir. Dünyanın onlarla ölkəsində belə şirkətlərin müəssisələri vardır.
Azərbaycanda neft hasilatında üstün mövqelərə malik olan Britiş Petroleum şirkəti
yalnız adına görə Britaniyaya məxsusdur, əslində isə dünyanın nüfuzlu kolletiv
beynəlxalq sənaye və maliyyə maqnatlarından biridir.
Dünya Valyuta Fondu, Dünya Bankı, Dünya Ticparət Təşkilatı və
Avropa Birliyinin iqtisadi qurumları planetin maliyyə, kommersiya, iqtisadiyyat və
ticarət sahələrində komanda yüksəkliklərinə malikdirlər. Həmin təşkilatlar
çərçivəsində dövlətlər bir-biri ilə iqtisadi münvasibətlərə dair qərarlar qəbul edir,
iqtisadiyyat sahəsində işlərin aparılması şərtlərini müəyyənləşdirirlər. Belə bir
vəziyyətdə dünya hökumətlərinin əksər çoxluğu öz əvvəlki səlahiyyətlərinin xeyli
hissəsini beynəlxalq təşkilatlara vermişlər. Kifayət dərəcədə aydındır ki, muasir
iqtisadiyyat beynəlxalq əlaqələrin geniş şəbəkəsi və yaxşı nizamlanmanın sistemi
olmadan keçinə bilməz. Praktiki olaraq heç bir dövlət, hətta olduqca qüdrətli olan
ABŞ təklikdə öz həyatı və inkişafı üçün olan bütün resursları istehsal edə bilməz,
hətta bu texniki cəhətdən mümkün olsa belə, heç şübhəsiz olduqca faydasız nəticə
ilə başa gələcəkdir. Təbiidir ki, beynəlxalq ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq
nizamlanmaya ehtiyac duyur. İxrac və idxal həcmləri, qiymətlər, kömrük rejimləri
və s. barədə mütləq razılığa gəlmək lazım olur. Mərkəzləşmiş iqtisadi təşkilatların
və müqavilələrin mövcudluğu bu gün zərurətdən doğur. Başqa cür olsa, güclü və
varlı olan kasıb və zəifin hüquqlarını kobud surətdə tapdalamaqdan yan keçməzdi.
Qloballaşma şəraitində istehsaldan daha çox maliyyə resursları həlledici əhəmiyyət
kəsb etməyə başlayır. Pul daha çox pul əldə etməyə şərait yaradır. Maliyyə
möhtəkirliyinin «vertual» iqtisadiyyatı daha gəlirli sahəyə çevrilir. Beynəlxalq
maliyyə və ticarət qurumları heç də demokratik qaydada müzakirə aparmaq və
qərar qəbul etmək klubları olmayıb, əslində qüdrətli dövlətlərin, birinci növbədə
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ABŞ-ın siyasətinin davamçıları və ötürücü qayışları rolunda çıxış edirlər.
Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF), Dünya Bankının (DB) və Beynəlxalq Ticarət
Təşkilatının (BTT) qərarları beynəlxalq təşkilatların əsas donorları olan ABŞ-ın və
Avropa Birliyinin sanksiyaları olmadan qəbul edilə bilməz. ABŞ və müəyyən
həddlərdə Avropa İttifaqı bütün dünyada özlərinin maliyyə fəaliyyəti və ticarət
şərtlərini diqtə edirlər. ABŞ-ın razılığı olmadan Dünya Təşkilatına üzv olmaq belə
qeyri-mümkündür. Digər tərəfdən amerikan dəyərlər sisteminin zəfəri, neoliberal
iqtisadiyyat və siyasi demokratikləşmə proqramlarının vəhdəti ilə təmin
olunmaqla, ABŞ-ın qlobal siyasətinə yaşıl işıq yandırmışdır.
Maliyyə sferasındakı innovasiyalar qloballaşmanın sürətlə getməsini
şərtləndirir. Valyuta bazarları vasitəsilə nəhəng pul məbləğlərinin ötürülməsi,
transmilli möhtəkirlik sövdələşmələrinin bağlanması, birbaşa xaricdə investisiyalar
kütləisnin dünya ticarəti dövriyyəsindən üç dəfə tez artması, valyuta və maliyyə
bazarlarında beynəlxalq ticarətin həcmindən 50 dəfə artıq olan sövdələşmə məbləği
iqtisadi qlobalaşmaya mane olan hədlərin domino prinsipi ilə dağılmasını nümayiş
etdirir. Dünya miqyasında maliyyə resursları axını nəticəsiz qalmır, həm də digər
vasitələrin səfərbər olunması ilə qərb (hər şeydən əvvəl-amerikan) davranışı, həyat
tərzi, istehlak və əyləncə standavrtlarının yayılması ilə müşayiət olunur.
Əlbəttə, qloballaşma təkcə iqtisadiyyat ilə məhdudlaşmır. Nəqliyyatın və
kommunikasiya vasitələrinin xüsusən televiziya və internetin inkişafı ölkələr və
qitələr arasında məsafələrin qət edilməsini əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşdırmışdır.
Miqrasiya, özü də daha irəli getmiş qərb ölkələrinə insan axını əhalinin etnik və
irqi tərkibini sürətlə dəyişir. Milyonlarla insan internet vasitəsilə əcnəbi
həmsöhbətləri ilə, öz binasında yaşayan qonşuları ilə olduğundan daha tez-tez
ünsiyyətə girir.
Qloballaşma həm də hüquqi və siyasi aspektlərə malikdir. Dünyada
hökumətlərarası şəbəkədən ibarət mürəkkəb sistem meydana gəlmişdir, onların
çərçivəsində beynəlxalq hüquq qaydaları rəsmiləşmişdir. Bağlanmış müqaviləlirn
pozulması siyasi, iqtisadi, hərbi silahlı müdaxilələrə qədər sanksiyaların tətbiq
edilməsinə səbəb olur.
Qloballaşmanın əlehdarları da az deyildir. Onların üsyankar düşüncələri
milli dəyərlərin və dövlət müstəqilliyinin itirilməsi probleminə əsaslanır. Onlar
amerikan istehsal münasibətləri prinsiplərinin «müqəddəs dəyərlər»-milli ənənələr
sahəsinə müdaxilə etməsinin əleyhinə çıxış edirlər və bunu əsas götürürlər ki, bu
ənənələr bütöv nəsillər tərəfindən yaradılmış və milli ruha kök salmışdır.
Qloballaşma mürəkkəb proses olduğundan ona qarşı yönələn xəttlər
sırasında
regionalizmi,
ənənəçiliyi,
lokalizasiyanı
və
dünyanın
fraqmentləşdirilməsini xüsusən qeyd etmək lazımdır. «Regiolalizm», dövlətlərin
regonal qruplaşmaları arasında bölgü xəttinin meydana çıxmasında, özünü göstərir
və qloballaşma konteksində həmin qruplar öz mövqelərini möhkəmləndirməyə
cəhd edirlər. «Ənənəçilik», müasirliyin mücərrəd konsepsiyasına inkar etmək olub,
obskurantizm və millətçiliyi bərpa etmək, arxaikanı ıə yaddan çıxmış mədəni
fetişləri şöhrətləndirmək yoludur. «Lokalizasiya», xüsusi dəyərlər sistemi ilə
birlikdə müxtəlif mədəni arealların özünü qoruyub saxlaması cəhdidir. Bura
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traybalizm, fundamentalizm, millətçilik, faşizm, sosializm, feminizm və ekologizm
daxildir. Dünyanın fraqmentləşdirilməsi, irqi, milli və mədəni fərqlər hesabına
müxtəlif beynəlxalq birlikliklərin parçalanması və maraqların toqquşmasıdır.
Böyük tənqidçilər ordusu ilə yanaşı çox sayda mütəfəkkirlər qloballaşmada
bəşəriyyətin gələcəyini görürlər. Onlar suveren dövlətlərin öz ömrünü başa
çatdırılmasına, tədricən ölüb getməsinə dərindən əmindirlər. Onların düşüncələrinə
görə hətta siyasi və iqtisadi müstəqilliyə, mütləq suverenliyə nail olmaq uğrunda
aparılmış mübarizə qloballşamaya münasibətdə bütün dünyadakı «havanı»
dəyişmək iqtidarında deyildir. Bu prosesin başlanğıc təzahürlərini biz artıq
müşahidə edirik. Avropada əsrlərlə bir-birilə müharibə aparmış dövlətlər köhnə
ədavət miraslarını büsbütün unudaraq, onların tarix qəbirstanlığında dəfninə
fərman vermiş, yeni dünyabaxışın təsiri ilə hərtərəfli və sıx ittifaqda və ya
əməkdaşlıqda fəaliyyət göstərmək, birləşmək yoluna üstünlük vermişlər. Tarixi
perespektivdə dövlətlərin daha çevik icmalar tərəfindən əvəz edilməsi güman
edilir, çünki bu icmalar qlobal strukturlara daha yaxşı uyğunlaşacaqlar,
«müstəqillik sindromundan» azad olacaqlar, ərazi bütövlüyünə müqəddəslik
qaydasında əhəmiyyət verməyəcəklər, ön plana minillərin adətləri və xurafatları ilə
ağırlaşmış prinsipləri deyil, operativ maraqları, zamandan irəli gələn tələbləri
qoyacaqlar.
Bəziləri isə hesab edir ki, qloballaşmış dünyada bütün planet vahid
cəmiyyətdən və vahid mədəniyətdən ibarət olacaqdır, özü də harmonik qaydada
inteqrasiya edilmiş deyil, fərqlənmənin yüksək səviyyəsinə, çox qütblülüyə və
xaosa tərəf meyl edəcəkdir. Ərazi prinsipi sosial və mədəni həyatda aparıcı rol
oynamasını dayandıracaqdır. Bu cəmiyyət sərhədsiz və bölgü xəttlərindən xali
olacaqdır. «Planetar kənd» yaranması ideyası da irəli sürülür ki, bu şəraitdə
planetin hər bir sakini KİV-in köməyi ilə dünya əhəmiyyətli hadisələrin şahidinə
çevrilə biləcəkdir.
Əlbəttə proses böyük və mürəkkəb olduğundan proqnozların çoxluğu və
müxtəlifliyi qanunauyğun hal sayılmalıdır, qarşıdakı dövrün qatı dumanı içərisində
görünməyənləri irəlicədən görmək çox vaxt mümkün olmadığından, çoxları
təxəyyüllərini nümayiş etdirmək üçün «Pandora yeşiyini» açmağa üstünlük
verirlər.
İnformasiya qloballaşması mədəni qloballaşma ilə əlaqədardır, axırıncı
dünyanın xalqlarını bir tipli məhsula çevirəcəkdir, çoxəsrlik milli ənənələr isə
etnoqrafik muzeylərin mülkiyyətinə keçəcəkdir. Eyni musiqi, eyni paltar, eyni
həyat tərzi-bütün bunlar kütləvi mədəniyyət tərəfindən müxtəlif qitələrin və
ölkələrin sakinlərinə fəal qaydada aşılanır. Qərb mədəniyyət ştampları bütün
dünyaya öz möhürünü vurmağa can atır.
Qloballaşmanın ən ciddi məsələlirndən biri dəyərlərə münasibətdir.
Şəxsiyyət, onun dünya görüşü üzərində ideoloji nəzarətin qoyulması təhlükəsi
mövcuddur. Bu mənada qloballaşma sosializmin ideoloji hökmranlıq modelini
təkrarlamağa girişir və beləliklə hər şey öz yerinə qayıdır. İndi çoxlarını bir sual
düşündürür-hansı dəyərlərə üstünlük veriləcəkdir? Bütün xalqlara «vahid
standartlarımı» aşılanacaq, yaxud da onlar öz ənənələrini, əvəzedilməz nemət
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saydıqları mənəvi irsləri qoruyub saxlaya və inkişaf etdirə biləcəklərmi? Beləliklə
dünyanın qarşısında kimin onun taleyinə hakim kəsiləcəyini müəyyən etmək kimi
çətin vəzifə durur. Bu sərəncamıçı xalqların özümü, yoxsa varlı insanların kiçik
qruplarpımı olacaqdır.
Ona görə də dəyərlər ətrafında mübarizə hzakimiyyət uğrunda mübarizə ildə
çuğlaşır.
Yəqin ki, xalqlar öz mənəvi silahlarını asanlıqla yerə qoymayacaqlar və bu
prosesin də sakit keçəcəyinə ümid bəsləyənlər ciddi surətdə yanıldıqlarını şahidi
olacaqlar.Antiqlobalizm indiki xırda nümayiş qığılcımlarından iri hərəkat
tonqallarına çevrilə bilər. Axı çox sayda millətlər üçün ənənələr həyatın mənası
rolunu oynayır, milli dəyərlər onların canına və qanına hopmuşdur, çünki insanlar
həyatlarının ilk günlərindən milli və dini ruhda tərbiyə olunurlar. Millətləri «öz
nəslini tanımayan İvanlar» kimi təsəvvür etmək, bu qüdrətli fenomenin
həyatiliyinə və dözümlülüyünə qeyri –ciddi münasibətdən başqa bir şey deyildir.
Onu da nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, qloballaşma kobud formada cəhd edir
ki, milli dəyərləri düzləndirsin. Mövcudluğuna təhlükə yarandıqda millət canlılara
məxsus bir instiktlə özünü qorumağa çalışır və milli problem iqtisadi və
demoqrafik problemlərlə yanaşı çox mühüm əhəmiyyət kəsb etməyə başlayır.
Avropada artıq «mədəni vətəndaşlığın» yaradılması barədə elmi ideya meydana
gəlmişdir. Bu ideyaya görə milli mədəniyyətlərin islahata uğraması yolu ilə
kosmopolit mədəniyyətlər yaradılacaqdır. Millətçilik, milli özşüur probleminə
gəldikdə bu tədricən özbaşına tarnsformasiya edəcək, dəyişiləcəkdir. Lakin
istənilən süni müdaxilə ciddi gərginliyə və müvafiq olaraq milli qarşıdurmaya
gətirib çıxaracaqdır.
Heç bir xalq mədəniyyət aləmində universallığa və ya «etalonluğa» iddia
edə bilməz. Beləliklə, ayrı-ayrı sivilizasiyaların dərk edilməsi heç də qlobal
dünyanın dərk edilməsi demək deyildir. Hər bir sivilizasiya öz unikallığı ilə
gözəldir, planet adlanan çəmənlikdə yüzlərlə, minlərlə çiçəklər öz rəngarəngliyi və
ətri ilə onu daha gözəl və cazibədar edir. Mədəni əlaqələr, qarşılıqlı təsirlər isə bu
rəngarəngliyi daha da zənginləşdirir. Qlobal dünya bütövlük kimi bir də onunla
fərqlənir ki, o bütün sivilizasiyaların sadə cəmindən üstündür.
Dünya dili problemi də çox sayda mübahisələr doğurur. Msilli dilin hökmən
ölməsi barədə istənilən tələb və ya nəzəri müddəa qeyri-elmiliyi, məntiqsizliyi ilə
seçilir. Hər bir milli dil, hər bir milli dialekt mövcudluq, yaşamaq barədə mütləq
hüquqa malikdir. Cəmiyyət bu bəşəri mədəni dəyərləri bir tarixi əmanət kimi
qoruyub saxlamağa qayğı göstərilməlidir. Həqiqi qloballaşmanın «tələbi» ondan
ibarətdir ki, dünya sosiumunun hər bir üzvünün ən azı iki dilə yiyələnməsi
zəruridir, onlardan biri, meydana çıxması qaçılmaz olan dünya dili olacaqdır.
Dillərin, milli mədəniyyətlərin itməsi, yoxa çıxması ilə qloballaşma tarixi inkişafın
meydana gətirdiyi sivilizasiyalar aləminin zənginliyini bir andaca yoxa çıxaracaq,
əvəzində yeksənəklikdən xəbər verən yeni cəmiyyət yaradacaqdır.
Bütün planeti əhatə edən bu cür cəmiyyətdə nəsli və tayfası olmayan
«ümumi insanlar» və ya həm də artıq nitqlərdə işlədilən «boz irq» əmələ
gələcəkdir.
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Bu kimi ideyalar adamlarda sosial gücsüzlük hissini böyüdür və
onların yayılması qloballaşmanın tənqidçiləri üçün əlverişli iqlim, münbit mühit
yaradır. Onlar sınanmış müdafiə sindromu kimi mütləq millətçilik şüarlarından
ibarət olan qalxana əl atır, ritorika cəngavərlərinə çevrilir və bütün vasitələrlə yeni
qlobal gerçəkliyin ifşa edilməsinə girişirlər. Onlar bütün eyblərin məsuliyyətini
Amerikadan və Avropadan olan acgöz istismarçıların üstünə yıxır və bu vaxt
demoqoqiya oyunlarında çoxlarına köməyə gələn demokratiya bayrağı altında
gizlənməklə, yaxşı sığınacağa sahib olurlar. Onlar qloballaşmanı texnoloji
inqilabın nəticəsi faktı kimi deyil, xalqlara qarşı qlobal qəsd kimi qələmə verməklə
özlərinə daha çox tərəfdarlar ordusu cəlb etməyə çalışırlar.
Antiqlobalistlər prosesin real və uydurulmuş qüsurlarını bir yerə qataraq,
bunu həm də antiamerikan doktrinası ilə əvəz etməyə cəhd edirlər və bu vaxt ABŞı az qala ən ümdə qlobal düşmən kimi qələmə verməkdən çəkinmirlər. Hətta
qloballaşmanın uğurlu addımlarına görə Amerika üzərinə neqativ damğa vurmaq
əlahiddə cəsarət hesab edilir. Bunun obyektiv səbəbləri vardır. Nəzərlərdə Amerika
hər problemə çarə , dərdələrə panatseya tapan sehrli bir qüvvə kimi maddiləşir.
Dünya ictimaiyyəti gözələyir ki, hər bir qorxu yayan problem, bu istər
Pakistandakı zəlzələ, İndoneziyadakı tsunami, yaxud Darfurdakı müharibə olsun,
həmin andaca həll edilməlidir. Əgər bu baş vermirsə təqsirkar hökmən ABŞ olur.
Qloballaşma obyektiv proses xarakteri daşısa da, heç də kor təbii qaydada
getmir. Dünyanın inkişaf etmiş dövlətləri onun genişlənməsində və irəliləməsində
xüsusilə maraqlıdırlar. Qloballaşmanın əsas hərəkətverici qüvvəsi, lokomotivi,
düşüncələrdə onun rəmzi kimi xarakterizə olunan Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır.
Bu vəzifəni daşımaq asan məsələ olmadığı kimi ,olduqca məsuliyyətli bir işdir və
ABŞ-dan öz siyasətinə daha ehtiyatlı və diqqətli yanaşmağı tələb edir. Bütün
narazılıq dalğalarına baxmayaraq qloballaşmaya liderlik etmək bəşəriyyət
qarşısında xidmət xarakteri daşıdığından müsbət qiymətləndirilməlidir. Bu ağır
məsuliyyət yükünü daşımağa onun iqtisadi və hərbi qüdrəti, texnoloji inqilabda
aparıcı rol oynaması imkan verir. Amerika qloballaşmanın ziddiyyətlərini müəyyən
qədər yoluna qoymaq iqtidarındadır, bir şərtlə ki, straterləri məqsəd xırda, ötəri
maraqlara qurban verilməsin, tabe edilməsin, qüdrətin böyüklüyünə müvafiq
dividend gətirən siyasət həyata keçirilsin. Təəssüf ki, ABŞ bəzən hansısa bir
məsələdə öz hegemonluğuna ziyan dəyəndə və ya beynəlxalq müqavilələr onun
ambitsiyaları ilə ziddiyyət təşkil edəndə, qloballaşmaya sədaqətini unutmaq kimi
bağışlanmaz səhvə yol verir. İqtisadi cəhətdən zəif olan dövlətlər ABŞ-ın diqtəsi
ilə razılaşmadıqda və ya onun təsir zonasına ehtiyatsız müdaxilə etdikdə ciddi
cəzalanmadan yayına bilmirlər.
ABŞ-ın iqtisadi-hərbi ekspansiyası təcavüz şəklini aldıqda bu daha ağır
nəticələrə səbəb olur. 20 mart 2003-cü ildə İraqa qarşı başladığı ikinci müharibə bu
ölkəni viran qoymaqla yanaşı heç bir məqsədə hətta yaxınlaşa bilmədiyindən
beynəlxalq aləmdə bu, fövqəldövlətin nüfuzuna ağır zərbə vurdu.
Həqiqətə uyğunluğu əvvəldən şübhə doğuran və sonralar azacıq da olsa
təsdiqini tapmayan bəhanələrlə ABŞ və Böyük Britaniyanın hərbi qüvvələri uzaq
ərəb ölkəsinin, suveren dövlətlərin torpaqlarına müdaxilə edərək, əslində işğal
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funksiyalasını həyata keçirdilər. Hansı pərdə altında gizlənməsindən asılı
olmayaraq işğalçıya təcavüzkara umduğu fayda əvəzinə, haqq kimi nifrət və kin
payı düşür. Ölkəyə demokratiya bəxş etmək vəzifəsi elan edilsə də, İraq xalqı
çoxlu itkilər vermək, bədbəxtliklərə sahib olmaqdan başqa bir şey əldə etmədi.
Himayəyə aldığı ərazilərə dinclik bəxş etdiyi düşünülən Pax Americana-nın əbədi
yaşayacağı düşünüldüyü halda, bu hərbi yürüş «soyuq müharibədən» sonra
yaranan zəfərdarlıq əhval-ruhiyyəsinə son qoydu, təsirin gücünün gücün təsiri ilə
əvəz edilməsi isə dövlətə baş ucalığı gətirmədi. Bu addımın taktiki qiyməti olduqca
şübhəli idisə, strateji qiyməti isə əvvəlcədən yox idisə, olduqca baha başa gəlməsi
(həm çox sayda insan həyatının itirilməsi, həm də xərclərin astronomik səviyyəsi
etibarı ilə), onun başlanğıcdan səhv olduğunu göstərir. Bu səhvi ört-basdır etmək
cəhdləri də uğursuzluqla nəticələnir, iri məğlubiyyəti, qoy bu döyüş səhnəsində
deyil, siyasət aləmində olsun, gizlətmək mümkün deyildir. Dövrün reallıqlarını
anlamamaq və ya onlara məhəl qoymamaq heç də siyasət məharəti hesab olunmur.
ABŞ-ın beynəlxalq siyasətdəki səhvləri həm də qloballaşmanın nüfuzuna və
genişlənməsinə «ayı xidməti» göstərmiş olur. Bibliyanın «Zərb məsələlər»
kitabında deyildiyi kimi «Sahib haram tərəzi işlədən adama nifrət edir. O, halal
ölçü ilə xoşbəxt olur. » Axı birləşən, vahidləşən dünya da özünə dəyən hansısa bir
xətəri haqsızlığın və ədalətsizliyin nişanəsi kimi qəbul edir və onlarla barışmaq
istəmir.
Təəssüf ki, müasir Amerika siyasətinin sükançıları bəzən öz böyük tarixi
şəxsiyyətlərinin vaxtilə etdikləri xəbərdarlıqları, onların müdrik vəsiyyətlərini
qulaq ardına vurur, bu isə ölkəni mürəkkəb problemlərlə üzləşdirməyə gətirib
çıxarır. 1821-ci ildə Dövlət katibi, gələcək prezident Con Kvinsi Adams bu günki
siyasətçilərə də yol göstərən qiymətli sözlər söyləmişdir: «Azadlıq və müstəqillik
normaları harada olmağından asılı olmayaraq pozulsa, Amerikanın ürəyi öz xeyirduası və duaları ilə birlikdə orada olacaqdır. Lakin o heç vaxt yad ölkəyə
yollanmayacaqdır ki, orada əjdahanı məhv etmək üçün onu axtarsın. Hamı üçün
azadlığın və müstəqilliyin xeyirxahı. Ancaq yalnız özünün müdafiəçisi və
qoruqçusu .» Yaxşı olardı ki, İraqa ən muasir silahlarla silahlanmış ordu
göndərənlər bu məşum qərarı verməmişdən əvvəl öz mənəvi əcdadlarının
müraciətini bir daha dinləyəydilər. Deyəsən, təbiətin daim açıq saxlanmağa
məhkum etdiyi qulaqlar bu dəfə hansısa saxta şöhrət axtarışı ehtirasının təsiri ilə
bağlı qalmışdı.
Qloballaşma zamanın uca dalğalarını ram edərək, can atdığı sahilə
yaxınlaşacaqdır. Lakin bu gəmini idarə edənlər səhvə yol versələr, özləri tufanlar
axtarsalar, vaxt itiriləcək, qəzalar isə onun hərəkətini zəiflədəcəkdir. Ancaq onu
dayandırmaq mümkün olmayacaqdır. Bu gün ona müqavimət göstərənlər, mane
olanlar bəlkə də hələ qüvvətlidirlər, lakin onlar məntiqin qanunlarını dəyişdirə
bilməzlər, bir müdrikin dediyi kimi, heç Allah da bunu etmək qüdrətində deyildir.
“525-ci qəzet”.19-20.01.2007
İngiltərə: təəssüratlar və düşüncələr
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Ada dövləti olan Böyük Britaniya təkcə öz tarixi keçmişi ilə deyil, həyat
tərzi, özünəməxsus qaydaları ilə sehrli, bir qədər də müəmmalı bir ölkə təsiri
bağışlayır. İki min il əvvəl (b.e.ə.55-ci ildə) Roma sərkərdəsi Yuli Sezar buraya
hücum edərək, ölkənin cənubunu işğal etmişdi. O vaxta qədər isə ada işğallardan
yayına bilmişdi. XVII əsrdə dəniz dövlətinə çevrilmiş İngiltərə ayrı-ayrı qitələrə
ayaq açmağa başladı, müxtəlif yollarla əsasən koloniyalar yaratmaq və iqtisadi
asılılığa salmaq vasitəsi
ilə müstəmləkələrə malik olub, böyük imperiya yaratdı. Artıq XIX əsrdə
Böyük Britaniya imperiyası insan yaşayan bütün qitələrdə öz müstəmləkələrinə
sahib idi, bu kraliça Viktoriyaya, vaxtilə İspaniya imperiyası barədə deyilən
“Mənim imperiyam üzərində günəş batmır” sözlərini təkrar etmək hüququnu
verirdi. İndi də ingilis dilli xalqlar Şimali Amerikanın nəhayətsiz sərvtələrinə
nəzarət edirlər. Bunlarla yanaşı İngiltərə dünyanın sürətli tərəqqisinə yol açan
Sənaye inqilabının beşiyi olmaqla bəşəriyyət üçün əvəzolunmaz xidmət
göstərmişdir.
Bu ölkə ilə qiyabi tanışlıq nə qədər uzun çəksə də, hətta dərin xarakter daşısa
da, əyani ünsiyyət daha çox şey vəd edirdi. Maraqlandığın bir diyarı və xalqı
yaxından müşahidə etmək, onların müxtəlif cəhətləri ilə təmasda olmaq heç də
adicə həvəs adlandırıla bilməzdi. Təyyarə Londonun Qatvik hava limanına
yaxınlaşdıqda aşağıda yamyaşıl çəmənliklər, əkin tarlaları gözə dəyir. Şair Cerard
Hopkinskin vaxtilə yazdığı “Şirin, xüsusi nəzərə çarpan kənd mənzərəsi”in həqiqət
olduğuna yəqinlik tapırsan. Sonralar addımbaşı müşahidə etdiyimiz və
xoşladığımız bu mənzərə ingilis ədəbiyyatında və peyzaj rəssamlığında layiqli
yerini tutmuşdur.
Təyyarə meydanında qarşılamağa çıxmış iyirmi beş il əvvəl ailələrimizin
qonşuluq etdiyi, hazırda Londonda yaşayan İlqarla və bir qədər əvvəl tələbə
uşaqları ilə görüşə gəlmiş Milli Məclisin bir neçə çağırış deputatı olan yerlimlə
mehriban görüşürük. Gənc və köhnə dostumun idman maşınına bənzər
“Mersedes”ində paytaxta yola düşürük. Yolların hamarlığı, güzgü səthi kimi
düzlüyü o qədər də təəccübləndirmir, mən hətta ekvatorial Afrikada belə rahat və
səliqəli magistralları görmüşəm. London ətrafında isə yol şəbəkəsi olduqca
mürəkkəbdir. Çünki ölkənin paytaxtı milli nəqliyyat sisteminin bəbəyidir. Elə bil
ki, İngiltərədə bütün yollar Londona aparır, başlıca dəmiryol şəbəkəsi də burada
birləşir, həm də bu şəhər iri və kommesiya nöqteyi-nəzərindən ən mühüm su
nəqliyyatının mərkəzidir. Ona görə paytaxt ətrafında yolların bir-birini kəsib
keçməsinə, müasir viadukların çoxluğuna heyrətlənmək lazım gəlmir. Lakin bu
mürəkkəbliyə çox sayda nişanlar asanlıqla baş çıxarmaq xüsusiyyəti ilə yanaşı
başgicəlləndirici çətinliyə bir sadəlilik verir.
Sonrakı müşahidələrim də bir daha təsdiq etdi ki, deyəsən aramlı həyat
tərzinə alışmış İngiltərədə və Şotlandiyada heç kəs sürətlə hərəkət etmək barədə
düşünmür, cıdırdakı at qaçışına göstərdikləri həvəsdən fərqli olaraq avtomobil
derbisini o qədər də sevmirlər, idarə etdikləri nəqliyyatı sakit, mən deyərdim ki,
ifrat ehtiyatlılıqla sürürlər. Elə bil ki, maşın sürətlə getmir, yavaş-yavaş üzür,
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deyəsən hər bir sürücü sükan arxasına əyləşməmişdən əvvəl hirsini, qəzəbini,
nəhayət, dəlisovluğunu tərk etdiyi yerdə qoyur, heç vaxt nə sürət və nə də əylənc
vurmaqda biruzə vermir, öz təmkinini və soyuqqanlılığını qoruyub saxlamağı
bacarır. Orada sürücülərin bir-birini, ya piyadanı söyməsi kraliçaya qarşı qiyam
qaldırmaq kimi ağlabatmayan bir hadisə olardı.
Yollardakı, şəhərlərin küçələrindəki hərəkət qaydaları bu barədə
yanılmadığını bir daha təsdiqləyir. İndicə daxil olduğumuz iri metropoliyada
küçələr o qədər də geniş deyildir, səkilər xeyli genişdir, lakin burada tıxaclara
olduqca az rast gəlirsən, yalnız şəhərə girəndə və oradan çıxanda, xüsusən iş günü
başa çatdıqda bu nizamsızlığın ifadəsi kimi irəliləmə sürətinin bir qədər azaldığını
görürsən. Digər təəccübləndirici bir cəhəti isə küçələrdə, yollarda iri minik
maşınlarına nadir hallarda rast gəlməkdir. İngilislər kiçik, yığcam maşınlara
üstünlük verirlər. Kiçik maşınların mühhəriki nisbətən az işlənmiş qaz buraxır, onu
hərəkət vaxtı döndərmək də xeyli asandır, həmçinin böyük olmaması tıxaclara
gətirib çıxarmamağa köməklik edir, küçədə saxlayanda da az yer tələb edir və
yavaş hərəkət etdikdə onun qorxulu təhlükə törətməsi ehtimalı da azalır.
Adətən bir şəhərə və ya mənzərəyə qiymət verərkən onları başqaları ilə
müqayisə edirsən. Dünyanın bir çox gözəl şəhərlərini görən adamda isə bu
müqayisəni obyektiv aparmaq imkanı yaranır. Çoxları güman edir ki, burada
Parisin müstəsna gözəlliyini, Romanın tarixi abidələr bolluğunu, Nyu-Yorkun
qüdrət zirvələrini, Pekindəki qədimliliklə müasirliyin vəhdətini, Madriddəki
keçmişini hələ qatılığını itirməmiş kölgəsini görməyəcəkdir. Mübaliğəyə yol
vermədən demək olar ki, Parisin gözəlliyini, Romanın abidə zənginliyini, NyuYorkun möhtəşəmliyini, Pekinin təzadları yoluna qoyan səmərəli həll üslubunu,
Madridin keçmişi yaşatmağa qayısının göz oxşayan nümunələrinin hamısını
Londonda seyr etmək mümkündür. Bu şəhərin tarixi Roma işğalı dövründən
başlanır. Londonun mərkəzi daha yığcam və daha zəngin olması ilə fərqlənir.
Şəhərin arxitekturasında xaricin təsiri danılmazdır, lakin əcnəbi üslublar da ingilis
aspektini qəbul etmişlər və bu görkəmdə təzahür edirlər. Memar Kristofer Renin
inşa etdiyi tikililərdə isə Avropa Renessansının təsiri özünü daha güclü qaydada
biruzə verir.
Londonun ən məşhur meydanı Trafalqar-skverdir. Bu meydanı fərqləndirən
cəhət orada bağın olmaması və daim adamlarla dolu olmasıdır. Burada 1805-ci ilin
oktyabrındakı Trafalqar döyüşünün qəhrəmanı olmuş Horatsio Nelsonun heykəli
ucalır. Heykəlin durduğu qələbə sütununun hündürlüyü 55 metrdən çoxdur.
Heykəlin ətrafında iki fəvvarə, qara daş şirlər, canlı göyərçinlər vardır. Seçilmiş
hərbçilərin xatirə heykəlləri admiralın abidəsini əhatə edir. Fransa və ispan
donanması üzərində qələbə günü admiral Nelson flaqman gəmisinin göyərtəsində
gəzişərkən yaxınlıqdakı fransız gəmisindən snayperin atdığı güllə onu ölümcül
yaralamış, az sonra o, həyatla vidalaşmışdı. Admiral Nelsonun ledi Hamiltonla
sevgisi də onun hərb şücaəti kimi şöhrət tapmışdı və bu ehitarslı məhəbbətdən
yeganə qızları yadigar qalmışdı. Abidənin əhatəsindəki daş dövrədə onun
döyüşdən əvvəl gəmilərinə göndərdiyi sözlər nəşr olunmuşdur: “England expects
that every man will do his duty» - «İngiltərə gözləyir ki, hər kəs öz borcunu yerinə
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yetirəcəkdir». Skverin (meydanın) şimal hissəsində Milli Qalereyanın sütunlu
binası yerləşir. Nelsonun abidəsindən cənubda isə kral I Çarlzın heykəli ucalır. Bir
qədər cənubda isə baş nazirin iqamətgahı olan Dauninq-strit, 10 yerləşir. Bu
evlərdən ibarət gödək küçədə, baş nazirin iqamətgahının yanında hökumət binaları
sıralanır.
Parlament skver isə Britaniyanın iki mühüm binasına, Parlamentin
palatalarına və Vestminister abbatlığına aparır. İngiltərə Parlamenti 1265-ci ildən
fəaliyyətə başlamışdır, parlamentizmin tarixində və inkişafında xüsusi yer tutur.
Turistlər üçün maraqlı olan yerlərdən biri isə hazırda kraliçanın yaşadığı Bukingem
sarayıdır. Bu saray XVIII əsrin əvvəlində Bukingem hersoqu tərəfindən tikdirilmiş,
altmış il sonra kral III Corc tərəfindən satın alınmışdır. İlk dəfə kraliça Viktoriya
Bukingem sarayını monarxların London iqamətgahına çevirmişdir.
Trafalqar-skverdə dolaşdıqdan sonra Milli Qalereyanı ziyarət etməmək
bağışlanmaz günah sayıla bilərdi. Britaniyada olan rəsm əsərlərinin ən böyük
kolleksiyası məhz burada nümayiş etdirilir. Qalereyada Renessas rəssamlarının
əsərləri geniş yer tutur. Bu muzey italyan, ispan, holland, fransız və ingilis
rəssamlarının bir sıra inciləri ilə öyünə bilər. Buradakı tablolar təkcə unikal və
bütün dünyada məşhur olmaları ilə deyil, həm də onların düşünülmüş ardıcıllıqla
təqdim edilməsi ilə seçilir. Burada müxtəlif milli rəngkarlıq məktəblərinin tarixi
inkişafı haqqında geniş məlumat almaq mümkündür.
Sandro Bottiçellinin «Venera və Mars», Rafaelin «Asideya madonnası»,
Mikelancelonun «Xristin dəfn edilməsi», Leonardo da Vinçinin «Madonna
kahada» əsərləri bu İntibah titanlarının yaradıcılığı ilə yenidən tanış olmaq imkanı
yaradır. Muzeydə Titsianın dini mövzudakı tabloları nümayiş etdirilir. Flamand
rəssamı Paul Rubensin «Parisin məhkəməsi» tablosu mübahisə edən üç ilahə
barədəki qədim mifin təsvirindən daha çox qadın bədəni gözəlliyinin tərənnümünə
həsr edilmişdir. İspan Dieqo Velaskesin «Venera güzgü qarşısında» tablosu da
canlı fərdi obraz yaratmaqla qadın bədəninin cazibədarlığını nümayiş etdirir. Lakin
burada naturalizmdən əsər-əlamət yoxdur, yüksək sənət poeziyası vardır. Holland
Rembrandtın «Qocalıqda avtoportret» əsəri məşhur rəssamın çəkdiyi əzabları, onu
daxili aləmini göz önünə gətirir, şəxsiyyətin mənəvi yüksəlişini əks etdirir. İspan
rəssamı El Qrekonun «Alverçilərin məbəddən qovulması» tablosu isə İncil
əhvalatlarına həsr edilmişdir. Burada İisus Xristin fiqurası ön plana çəkildiyindən
daha cazibədar görünür. İngilis rəssamlığı isə Uilyam Hoqartın, Tomas
Qeynsboronun, Con Konsteblin əsərləri ilə, əsasən axırıncıların peyzaj tabloları ilə
təqdim olunur. Alman rəssamı Kiçik Hans Holbeyn ömrünün son onilliyini
İngiltərədə yaşayıb-yaratdığından onun yaradıcılığına xüsusi məhəbbətlə yanaşılır.
Muzeydə onun məşhur «Elçilər» («Səfirlər») əsəri nümayiş etdirilir.
Bu əsərlərin bir çoxu reproduksiyalardan artıq yaddaşlara hopmuşdu. Lakin
onlarla orijinalda yenidən görüş isə adama böyük sevinc bəxş edir. Eks-deputat
lövhələrdəki məlumatları diqqətlə oxuyub, tablolarda təsvir olunanlara daha
dərindən nüfuz etməyə cəhd göstərirdi və yorğunluğumuza baxmayaraq həqiqətən
bu incilərdən ifadə oluna bilməyən bir həzz aldıq.
Muzeylə tanışlıqdan sonra biz onun Londonda təhsil alan dörd oğlunun
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yaşadığı şəhərin ucqarında yerləşən evə yollandıq. Onlar iki mərtəbəli beş otaqlı
evdə yaşayırlar, daha doğrusu evi kirayə götürmüşlər. Evin arxada artırma rolunu
oynayan kiçik meydançası, aşağıda isə çəmənlikdən və ağaclardan ibarət olan
həyəti vardır.
Tələbə qardaşlar səhər yeməyini və şamı yay vaxtı mətbəxin davamı rolunu
oynayan bu üstü açıq hollda təmiz havada yeyirlər. Onlar universitetdə oxumaqla
yanaşı işləyirlər, özlərinin qazancı hesabına kirayə pulunu verir, təhsil, qida
xərclərini ödəyirlər. Ortancıl qardaş beynəlxalq kommersiya üzrə mütəxəssisdir,
daxili kommersiya şəbəkəsində işləyir və iki bankdan işləmək barədə təklif
almışdır. Böyük qardaş həkim sertifikatı və lisenziyası almışdır, dildən dörd
imtahan verdikdən sonra şəhərdəki klinikalardan birində işləyəcəkdir. Üçüncü
qardaş mühafizə xidmətində çalışır və vaxtaşırı Uimbldon stadionunda keçirilən
mühüm futbol oyunlarına pulsuz baxmaq imkanı qazanır. Kiçik qardaş isə
kompyüterlərin sirlərinə yiyələnmək niyyətindədir. Həkim olan qardaş hədiyyə
kimi mənə Londonda maraqla oxunan yazıçı kimi tanınmış Robert Harrisin yeni
«Imperium» kitabını bağışladı və Tsitseronun həyatından bəhs edən bu əsər həm də
onun zövqü barədə təsəvvürümü bir qədər də möhkəmləndirdi.
Bizi isə daha çox maraqlandıran ingilislərin düşüncə və həyat tərzlərinə
bələd olmaq idi və belə imkanları əldən vermək istəmirdik. İngilislərin ən yaxşı
xüsusiyyətlərindən biri soruşulan hər şeyə səbirlə cavab vermələri, sualı cavabdan
əvvəl dəqiqləşdirmələri, şəhəri yaxşı tanımayan adama hər cür köməklik
göstərməyə daim hazır olmalarıdır. Onlara müraciət edildikdə öz niyyətlərini elə
bil ki, unudub, könüllü xidmət göstərməyi özlərinin borcu kimi ön plana çəkirlər.
Avropada adamların bir-birinə qarşı nəzakətli və həssas davranmaları adi haldır.
Ancaq xahiş edən adama lazım olduğundan artıq köməlik göstərmək əziyyətinə
qatlaşmaq xüsusiyyəti ilə ilk dəfə İsveçrədə rastlaşmışdım. İndi isə bunun daha
qabarıq nümunələrini addımbaşı İngiltərədə görürdüm. Metroda tanış olduğumuz
ingilis nəinki xəritədə axtardığımız ünvan barədə bizə geniş izahat verdi, sonra isə
əlavə etdi ki, elə özü də həmin stansiyaya gedir, orada da öz yolundan ayrılıb,
axtardığımız yerə qədər bizi müşayiət etdi. Bu əziyyətinə razı olmasaq da,
londonlulara xas olan qonaqpərvərliyi nümayiş etdirməkdən o, daxilən həzz alırdı.
Başqa bir vaxt isə biz şəhərin sakini olan bir hindli ilə tanış olduq. O,
Hindistanın Qucarat ştatından idi, orada yaşayan parsları da, onların ən zəngin
nümayəndəsi olan milyarder Tatanı da tanıdığını bildirdi, Mahatma Qandinin
həmyerlisi olduğu ilə fəxr etdiyini də yada salmağı unutmadı. O, qırx ildən çoxdur
ki, Londonda yaşayır və tikintidə dülgər işləyir. Doğma ştatından olan qızla ailə
qurmuş, hinduizm dininə məxsus olan nişanələri və ibadətləri qoruyub saxlamışdır.
Alnındakı qırmızı süni xal da onun dini mənsubiyyətindən xəbər verirdi. Yeni
vətənindəki milli, irqi münasibətlərə marağımızı hiss etdikdə, o, səmimi qaydada
bildirdi ki, burada yaşadığı uzun müddət ərzində irqçilik təzahürlərinə rast
gəlməmişdir. Mənfi münasibətin nümayişi üçün isə onun dərisinin rəngi və digər
antropoloji xüsusiyyətləri yaxşı nişangah rolunu oynaya bilərdi. İngiltərədəki qibtə
edilən qaydalardan biri muzeylərə pulsuz, sərbəst şəkildə daxil olmaq imkanıdır.
Muzeylər supermarketlər kimi olduqca təmiz saxlanılır, döşəmədə toz və hansısa
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çirk ləkəsi görmək mümkün deyildir. Fərqləndirici digər bir cəhət də sərt
qadağaların olmamasıdır. Dünyanın əksər muzeylərində addımbaşı iradlarla
rastlaşmaq təhlükəsi olduğu halda, burada gələnlərə xəbərdarlıq edilməsi yəqin ki,
istisna hal sayıla bilər.
Britaniya muzeyi dünyanın ən məşhur arxeoloji və etnoqrafik muzeyi sayıla
blər. Buradakı eksponatlar müstəsna tarixi və elmi dəyərə malikdirlər. Muzeydə
Akropol məbədlərindən gətirilmiş çox sayda barelyef nümunələri ilə tanış olmaq
imkanı qazanırsan. Bu mərmərdə yonulmuş insan və at təsvirləri qədim yunan
heykəltəraşlığının olduqca yüksək səviyyəsini nümayiş etdirir. Özü də onlar statik
qaydada deyil, hərəkətdə, ekspressiyada verilmişdir, onu yaradanların anatomiyaya
da yaxşı bələd oludqları qənaətinə gəlirsən. Bu eksponatlar Yunanıstan Osmanlı
imperiyası əsarətində olarkən ingilislər tərəfindən ələ keçirilib, vətənlərinə
gətirilmiş, sonralar isə muzeyin mülkiyyətinə verilmişdir. Antik dünyaya məhəbbət
bəsləyən bu adamlar həmin hərəkətləri ilə bəşəriyyətin öyündüyü bu mədəni
sərvətlərin qorunub saxlanmasına bəlkə də əslində əvəzsiz xidmət göstərmişlər.
Yunanlar nə qədər narazılıq etsələr, gileylənsələr də, hətta tarixi keçmişlərinin
yadigarlarını qəsb edən saydıqları bu adamlara minnətdar olmalıdırlar ki, onlar bu
nadir nümunələrin qarət edilməsinin, itib-batmasının, hansısa varlı bir adamın şəxsi
kolleksiyasında gizlədilməsinin qarşısını bəlkə də qanunsuz hesab edilən
hərəkətləri ilə almağı bacarmışlar. Yunanlar Parfenon məbədindən götürülmüş,
Fidinin yaratdığı ilahə Afinanın qızıl heykəlinin daim xiffətini çəkirlər və bu
məsələdə də ingilisləri təqsirləndirirlər.
Britaniya muzeyinin ən maraqlı eksponatlarından biri Assuriya
heykəltəraşlığının monumental abidələri olan daşdan yonulmuş, insan – həm kişi,
həm qadın başı olan nəhəng, qanadlı şir heykəlləridir. Assuriya incəsənəti
miladdan əvvəlki dövrün 1500-cü ilindən 612-ci ilinə qədər olan doqquz əsri əhatə
edir. Muzeydəki əsərlər həmin sənətin ən muhüm nümunələri olmaqla vaxtilə giriş
qapılarının keşiyini çəkir, həm də barelyerlər kimi divarları bəzəyirdi. Əvvəllər isə
bu fiqurlardan rəsm əsərlərində döyüş və ov səhnələrini təsvir etmək üçün istifadə
edilirdi. İri həcmli bu heykəltəraşlıq nümunələri möhtəşəmlikləri ilə fərqlənirlər.
Bir çox muzeylərdə qədim Misirin sfinksləri nümayiş etdirilsə də, qanadlı şir
fiqurları bu muzeyin eksponatlarına müstəsnalıq xüsusiyyətləri bəxş edir. Bu
böyük məbədlə tanış olmaq üçün günlərlə vaxt sərf etmək lazımdır, tələsik
müşahidə isə maraq yanğısını lazımınca söndürə bilmir.
Yeganə pullu muzey isə madam Tyusso muzeyidir. Buradakı mum fiqurlara
tamaşa etmək istəyi yəqin ki, adamlarda böyük şəxsiyyətlərə virtual qaydada olsa
da yaxınlaşmaq istəyindən irəli gəlir. Ona görə də muzeyə girmək arzusunda
olanların küçədə dayanan növbəsi azalmaq bilmir.
Digər məşhur yer isə yazıçı Konan Doylun təxəyyülündən yaranan Şerlok
Holmsun Beyker-stritdəki ev muzeyidir. Bura ilə daha çox ruslar maraqlanırlar.
Axı bir vaxtlar xəfiyyə Şerlok Holmsun macəraları SSRİ məkanında sevilə-sevilə
oxunurdu və bu marağı həmçinin kinofilmində dünyada onun ən uğurlu obrazını
yaratmış artist Vasili Livanovun oyunu xeyli yüksəltmişdi.
Londonu oludqca yaxşı qulluq edilən iri və gözəl parklar şəhəri adlandırmaq
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olar. Ən iri park sayılan Hard-park da, Qrin-park da, Recent-park da çəmənlikləri,
dendroloji ağacları və kolları, xüsusən gül-çiçəkləri ilə gözü oxşayır. Gül-çiçəklər
xüsusi qayğı, harmoniyanı nəzərə almaqla seçilir, bəzi çiçəklər dibçəklərdə olsa da,
elə ustalıqla düzülür ki, elə bil torpaqdan baş qaldırır. Marbl tağının şimalında
yerləşən Recent -parkdakı çiçək ləklərinin hər biri gözəlliyinə, rəngarəngliyinə
görə dahi rəssamın fırçasından çıxış tablonu yada salır. Bura vaxtilə kral VIII
Henrinin ov qoruğu imiş. Yəqin ki, görkəmli fransız rəssamı, impressionizmin
banisi Klod Mone bu parkların mövcudluğu müqabilində öz tablolarını yaratmaq
üçün həyətində natura rolunu oynayan gül-çiçək ləkləri düzəltmək əziyyətinə
qatlaşmağı lazım bilməzdi.
Londonda parklar bir-birinin yaxınlığında, biri digərinin tamamlamaq
qaydasında yerləşir. Hayd-park yaxınlığındakı Kensiqton bağlarında Londonun ən
əlamətdar abidələrindən biri olan Albert memorialı yerləşir. Bu hündür qızıl
suyuna çəkilmiş abidəni aşağı qatda təsvir olunan 175 adam heykəli əhatə edir.
Abidə kraliça Viktoriyanın sevimli əri və müdrik insan olan Albertin 1861-ci ildəki
ölümünün on illiyi münasibətilə ucaldılmışdır. Albert sonuncu məktubunu
Vətəndaş müharibəsinə cəlb edilmiş Birləşmiş Ştatlara göndərmişdi. Bu vaxt
ingilislərin «Trent» gəmisində yoxlama aparılarkən Konfederatın elçiləri tanınmış
və bu Şimalda böyük hay-küyə, İngiltərəyə qarşı müharibəyə başlamaq
çağırışlarının meydana gəlməsinə səbəb olmuşdu. Yalnız prezident Abraham
Linkolnun ehtiyatlılığı və Albertin onun mövqeyinə dəstək verməsi iki ölkə
arasında silahlı münaqişə başlanmasının qarşısını almışdı. Albertin ölümü
Viktoriyanı olduqca mütəəssir etmişdi və əziz ərinin itkisinə görə kraliça uzun
müddət tənhalığa qapılmışdı.
Parkdan kənarda, memorialın qarşı tərəfində yeddi min nəfərlik tamaşaçı
yeri olan, ellipsoid formalı və qübbəli Royal Albert Hollun binası ucalır. Burada
çox sayda kollec və muzey yerləşir.
Ümumiyyətlə, Londonu həm də heykəllər şəhəri adlandırmaq olar, lakin
buradakılar fiqurları SSRİ-də qoyulan heykəllərdən fərqli olaraq iri həcmlərdən,
böyük kütləli olmaqdan mitinq jestlərindən xalidir. Onlarda insanlar özlərinə xas
olan adi pozalarda təsvir olunurlar. Mərkəzdə ucaldılan ser Uinston Çörçillin - bu
görkəmli dövlət xadimi və XX əsrin Demosfeni sayılacaq bir natiqin heykəlində
patetika əlamətləri yoxdur. Elə bil ki, bu iri gövdəli adam çəliyinə söykənərək
İkinci dünya müharibəsi vaxtı faşistlərin aviasiya bombardmanlarının dağıtdığı
binalara baxmaq üçün gəldiyi kimi, indi də fikirli-fikirli yavaş addımlarla küçədə
gəzir.
İngilisin gözündə dahi də, qəhrəman da hər şeydən əvvəl insandır, onun ən
uğurlu ifadəsi də başlıca təyinatının vəsfinə tapılır. Burada real şəxsiyyətləri
mifləşdirməyə yol verilmir, onun böyüklüyü nümayiş etdirilərkən uğursuzluqları,
şəxsi xarakterində olan çatışmazlıqlar ört-basdır edilmir, çünki nöqsanlar
ləyaqətlərin inkarına xidmət etmir, əksinə onların fonunda fövqəltəbii
xüsusiyyətlər daha qabarıq nəzərə çarpır. Bu fikri kraliça I Elizabetin, dahi
Şekspirin tərcümeyi hallarında gizlədilməyən detallar parlaq qaydada sübut edir.
Bu xalq öz tarixinə olduqca məhəbbətlə, həm də onu qoruyub hifz etməkdən
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irəli gələn obyektivliklə, qərəzsizliklə yanaşır. İngilislər çox sayda tarixi
şəxsiyyətlərinə öz ehtiramlarını onların xatirəsini tirajlaşdırmaqda görmürlər.
Lakin burada da azacıq istisna halları vardır, bunu sağlığında «Virgin» - «Bakirə»
ləqəbi daşıyan kraliça I Elizabet və dövlətin tarixində ən uzun müddətdə 63 il
ərzində tax-tacda olmuş Viktoriya təşkil edir.
Bu iki tarixi şəxsiyyət küçələrin, meydanların, qatarların adlarında yaşayırlar
və onlar artıq daha çox rəmz rolunu oynayırlar. Onların müqayisələrə sığmayan
əməlləri bu xatirələrə ölməzlik bəxş etmişdir. I Elizabet xalqı 1588-ci ildə
İspanların Məğlubedilməz armadası üzərində əvvəllər müşkül görünən qələbəyə
səsləmiş, döyüşçüləri ruhlandırmaq üçün özü onların yanına gəlib, alovlu nitq
söyləmişdi. Nəticədə, təbiətin də köməyi ilə ispan donanmasının darmadağın
edilməsi İngiltərəni mühüm dəniz dövlətinə çevirmiş, onun qüdrətini və nüfuzunu
xeyli yüksəltmişdi. İngiltərə əmin-amanlıq və çiçəklənmə dövrünə qədəm
qoymuşdu. Bu gələcək böyük imperiyanın yaranması üçün okeanların qapısını ona
açmış və ölkəyə nəhayətsiz imkanlar vermişdi. I Elizabet xalq arasında çox
populyar idi. Bu kraliçanın hökmranlığı illəri İngiltərənin «qızıl dövrü» adlanır, bu
dövrdə ədəbiyyat, teatr görünməmiş yüksək səviyyəyə qalxmışdı. Şekspirin
pyesləri antik dövrün teatrını da zənginləşdirərdi, heç şübhəsiz, dahi dramaturqlar
olan Esxil, Sofokl və Evripid özləri uyduqları panteonda bu orta əsrlər dühasına
layiq olduğu yeri verərdilər.
Kraliça Viktoriya da yaşadığı epoxaya öz adını vermişdir. O, sadəcə
imperatriça deyildi. Napoleon dövründə memarlıqdakı və tətbiqi sənətdəki üsluba
«amper – imperiya» adı verildiyi kimi, onun hökmranlığı dövründə bir qrup
mədəniyyət xadimi yeni üslubun tərəfdarları kimi özlərini «viktoriyaçılar»
adlandırırdılar. Bakirə kraliçadan fərqli olaraq Viktoriya böyük siyasət qayğılarına
baxmayaraq sevimli ərinə sədaqətli arvad olaraq qalırdı, dörd oğul və beş qız
doğmuşdu. 42 yaşında dul qalanda onun doqquz uşağı var idi. Onun dövründə həm
də monarxiyanın nüfuzu xeyli artmışdı.
İngilislərin öz tarixlərinə sevgisi heç də baş vermiş hadisələri süni şəkildə
boyamaq, onlara ifrat parlaqlıq vermək kimi ağılsız hədlərə gəlib çatmır, onun
solğun səhifələrinə bəraət vermək, haqq qazandırmaq meyillərinə məhəl
qoymurlar. İngilis tarixçiləri öz xalqının və ölkəsinin salnaməsinə saxta qədimlilik
vermək, bu yeri tarixin beşiyi adlandırmaq kimi şirnikləndirici aldanışdan çox-çox
uzaqdırlar. Onlar nə Qay Yuli Sezarın «Qall müharibəsi haqqında qeydlər»
kitabında adada yaşayan uzaq əcdadlarının primitiv, yayımvəhşi həyat tərzi
keçirməsi barədəki mülahizələrini inkar etmək və onlara düzəliş vermək fikrinə
düşmürlər, nə də Kamelot hökmdarı və özlərinin iftixar mənbəyi olan kral Arturun
tarixi deyil, yarımmifik şəxs olduğunu etiraf etməkdən yayınmırlar. Əksinə, onu da
qeyd edirlər ki, qədim Roma minillik dəqiq tarixə malik olduğu, qələmə alınmış
görkəmli şəxsiyyətlər və hadisələr bu tarixin səhiflərini bol-bol bəzədiyi halda,
ingilislər belə bir vaxtda meydana gələn və VI əsrə aid edilən qəhrəmanın
mövcudluğunua böyük şübhə altında yanaşmağa məcburdurlar. Onlar olduqca
düzgün hərəkət edirlər, çünki tarix üzərinə vurulan boya bir qədər sonra parçalanıb,
yoxa çıxır. Tarixi saxta tədqiqatlar, maddi dəlillər, uydurulmuş artefaktların
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köməyi ilə saxtalaşdırmaq yoluna düşənlər tezliklə özlərinin aldandıqları qənaətinə
gəlməli olurlar. Bəzi xalqlardakı bu iyrənc adət onların xeyrinə yox, əslində
ziyanına işləyir. Saxta tarix hökmən özü-özünü ifşa etməli olur.
İngilis öz ədəbi dilini də minilliklərin arxasına aparıb çıxarmır, bu xalqın öz
mənşəyi qarışıq olduğu kimi, dili də poliqlotdur, müxtəlif mənbələrdən
götürülmüşdür. V və VI əsrlərdə burada məskunlaşan anqlo-saksonların dili müasir
ingilis söz tərkibində üstünlük təşkil edir. İngilis dili yalnız 1362-ci ildə yenidən
bərpa edilərək rəsmi dil elan olunmuşdur. Dilin yayılması ilə xarakterik ingilis
həyat tərzi də üstün gəlməyə başladı. Qədim xalq olsa da italyanların ədəbi dili də
XIII əsrdə meydana gəlmişdir. Dante Aliqyerinin məşhur «İlahi komediya»sı da bu
dildə yazılmışdı.
XIV əsrdə yaşamış Cefri Çoser isə ingilis xalqının ilk böyük şairi hesab
olunur.
Onlar İngiltərədə ilk mərkəzləşmiş dövlətin əsasını 1066-cı ildə qoyan
normandiyalı I Uilyamın, Uilyam Fatehin olduğunu, İngiltərə taxt-tacında
şotlandların, hollandın, almanların olduğunu tarixi mənsubluğu şübhə doğurmayan
bir fakt kimi qələmə alırlar. Hannover sülaləsindən olan bəzi Böyük Britaniya
kralları hökmranlıqlarının ilkin dövründə heç ingilis dilində danışa bilmirdilər.
Vaxtilə kral I Eduard ingilis dilində danışa bilməmək cəhətindən hiyləgərliklə
istifadə edərək, ingilis ağalığı ilə razılaşmayan uelsliləri aldatmışdı. O, narazı
uelslilərə demişdi ki, Uelsdə doğulan və ingiliscə danışa bilməyən bir şəxsi sizə
hökmdar təyin edəcəyəm. Bu onun dünən burada doğulmuş, gələcək kral II Eduard
olacaq doğma oğlu idi. Vədin mahiyyətindən baş çıxarmayan uelslillər əvvəlcə
sevinmiş, sonra aldandıqlarını anlamışdılar. XIII əsrin sonunda kralın həmin oğlu
ilk dəfə Uels prinsi tutulunu qəbul etmiş və o vaxtdan indiyədək taxt-taca iddialı
olan prins bu titulu daşıyır. Bir şotland yazıçısının yazdığı kimi İngiltərəyə
hökmranlıq edənlər arasında Oliver Kromvelldən başqa əslən ingilis olan heç kəs
olmamışdı. Birinci dünya müharibəsi illərində Britaniya Almaniya ilə müharibə
apardığından kral V Corc öz alman soyadının Böyük Britaniya taxt-tacına uyğun
gəlməməsinə görə ondan imtina etmiş və özündən başlayan sülaləni Vindzor
sülaləsi adlandırmışdı.
İngiltərə və Şotlandiya şəhərlərindəki heykəllərə əsasən bu xalqların tarixini
açılmış kitab kimi oxumaq olar. Onlar hətta başqa xalqlardan olan həmyerlilərinə,
həmçinin müttəfiqlərinə ehtiramla yanaşmaqda xəsislik göstərmirlər. Londonda
Birinci dünya müharibəsinin qəhrəmanı, Fransa marşalı Ferdinand Foşun heykəlini
gördükdə xeyli təəccübləndim. Düzdür, müharibənin son dövründə o, mütəffiq
qüvvələrin baş komandanı olmuşdu. Və müharibə bitəndən on il sonra vəfat
etdikdə Napoleonun cəsədi saxlanılan Əlillər evində dəfn edilmişdi. Minnətdar
ingilislər müharibənin qələbə ilə başa çatmasında dəyərli xidmətləri olmuş bu
sərkərdənin xatirəsinə məhz belə yüksək qiymət vermişdilər. Mançestrin
mərkəzində isə İngiltərənin baş naziri olmuş, London polisini yenidən təşkil
etdiyinə görə ictimai asayişin müdafiəçilərinin «Pilçilər» və ya «Bobbilər» kimi
onun adını daşıdıqları və atdan yıxılıb ölən Robert Pilin heykəli qoyulmuşdur.
Ondan bir qədər aralıda şəhərin küçələrinin birində dayanıb gəlib-gedənlərə tamaşa
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edən bürünc heykəl diqqəti cəlb edir. Bu utopik sosializmin banilərindən biri olan
Robert Ouendir. Digər nəzəriyyəçi həmkarlarından-Tommazo Kampanelladan,
Morellidən, Mablidən, Sen-Simon və Şarl Furyedən fərqli olaraq Robert Ouen
pratiki olaraq sosial islahatçı kimi tanınırdı. 1840-cı ildə Lankaşirdəki Lanark
pambıq fabrikalarının meneceri və həmmülkiyyətçisi olmuşdu. Və burada sosial
rifah proqramını tətbiq etmiş və «icma modelini» qurmuşdu. Onun sosialist
nəzəriyyəsi digər eksperimental icmalarda da sınaqdan keçirilmişdi. Lakin
bütövlükdə uğursuz nəticə ilə üzləşmişdi.
Elmi marksizmin banilərindən biri olan Fridrix Enğelsin fabrikaları da
Mançester şəhərində yerləşirdi və o özü çox vaxt burada yaşayırdı.
Londonun Hayget qəbiristanlığında isə Karl Marksın qəbirüstü büstü ucalır.
Marks ömrünün xeyli hissəsini bu şəhərdə yaşamış və burada, özü də Britaniya
Muzeyinin kitabxanasında «Kapital» əsərini yazmışdı. O, peyğəmbərcəsinə qeyd
edirdi ki, kütlələr bu ideyaya sahib olduqdan sonra o, maddi qüvvəyə çevriləcəkdir.
Həqiqətən də marksizimlə silahlanmış bolşeviklərin rəhbərliyi altında Rusiyada
sosialist inqilabı qalib gəldi, yeni cəmiyyət qurulmağa başladı. Sonralar isə
dünyada sosializm sistemi meydana gəldi. Dünya iki qütbə bölündü. Əvvəlki
qütblər isə imperiyalarda və müstəmləkələrdə təmsil olunurdu. Lakin real
sosializmin ömrü uzun olmadı, bir əsrdə doğulub, onda da süquta düçar oldu.
SSRİ-nin iflasa uğraması və dağılması ilə dünya sosializm sistemi sıradan çıxdı,
onun yerində Kuba və Şimali Koreya kimi xırda qəlpələr qaldı.
İngiltərə Sənaye inqilabı vasitəsilə digər bir quruluşu kaptalizmi meydana
gətirmişdir. Bu cəmiyyətdəki istismarı ifşa edərkən Marks öz «Kapital»ında faktiki
sübutlar kimi fabriklərdə istehsal və əmək şəraitini yoxlayan nəzarətçilərin yazılı
məlumatlarına geniş yer vermişdi. Sosializmdən fərqli olaraq kapitalizm öz
qüsurlarına və eybəcərliklərinə heç də aludə olmurdu, vurulmurdu, onları örtbasdır etmir, diqqətdən yayındırmırdı. Əməyin, istehsalın təşkilində aparılan
islahatlar yolu ilə bu anadangəlmə ləkələrindən azad olmağa çalışırdı və buna
tədricən nail olurdu. Hələ 1880-ci illərdə Bismark Almaniyada işçilərin sosial
müdafiəsinə dair geniş tədbirlər həyata keçirmişdi. İngiltərədə isə 1911-ci ildə ilk
dəfə işsizlik üzrə sığorta tətbiq edilmişdi.
Kapitalizm öz dayaqlarına, ona həyat verənlərə qayğı göstərməyə
başladıqda, bu işdə elmi-texniki tərəqqinin, texnoloji inqilabın da rolu heç də az
deyildi, kapitalla əmək arasındakı ziddiyyətlər azaldı, antoqonizimdən uzaqlaşdı.
Kapitalın əməyə göstərdiyi qayğı, onun özünün daha sürətlə böyüməsinə,
çiçəklənməsinə şərait yaratdı. Sosializm isə ümumən sosial güzəştlər bünövrəsi
üzərində qurulsa da, işsizliyi hər cür, hətta səmərəsiz yollarla aradan qaldırsa da,
əhalinin sosial rifahını əsaslı qaydada yaxşılaşdıra bilmədi, bu mübarizə
müstəvisində kapitalizmə hərtərəfli uduzdu. Maddi rifahı yüksəltmək şüar və
arzudan o tərəfə keçə bilmədi, ərzaq təminatındakı çətinliklər və məhdudiyyətlər
vaxtaşırı, əslində ardıcıl olaraq təkrar olduğundan bir vaxtlar müqqədəslik haləsinə
bürünmüş məqsədlər də gözdən düşdü, öz saf əhəmiyyətini itirdi, ehtiyac seli
təsadüfən baş qaldıran azacıq xoşbəxtlik nişanələrini silib yoxa çıxardı.
Bibliyadakı «Xoşbəxtlik torpağı» kimi nəzəriyyənin vəd etdiyi parlaq gələcəyin
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aldadıcı parıltısı da sönməyə başladı və bu ilğım artıq şüurlara və ürəklərə təsir
göstərmək gücündə deyildi. Real sosializm özünün hədd bilməyən iddialları və
olduqca cılız imkanları ilə gözdən düşdü, özünün «gil ayaqlar üzərində gəzən
Koloss» olduğunu biruzə verdi. Əvvəllər bütün çətinliklərə dözüm təlqin edən
məslək möhkəmliyi də ovxalanıb, küləyin sovura biləcəyi toz təpəsinə çevrildi.
Böyük dövlət dağıldıqdan sonra, onun xarabalığı üzərində baş qaldıran yeni
dövlətlər həm irsdən gələn, həm də zəifliyindən sirayətləndiyi problemlər
xəstəliyinə tutuldu, bədbəxtlikdən həm də buna milli münasibətlər zəminində
yaranan və başqasının ərazisinə yiyələnmək məkrindən əmələ gələn silahlı
münaqişələr əlavə olundu.
İngiltərə, bəxti gətirilməyin bariz sübutu kimi ancaq bir qanlı inqilabla
üzləşməli oldu, vətəndaş müharibəsindən başlanğıcını götürən bu münaqişə tarixdə
ilk dəfə kralın boynunun vurulması ilə nəticələndi. Lakin 100 min nəfərin qurban
getməsinə səbəb olan həmin faciəli dövr heç iki onillik də davam etmədi və ölkə
yenidən əmin-amanlıq bəxş edən monarxiya sisteminə qayıtmalı oldu. Fransada isə
bir əsr yarım sonra baş verən inqilab öz sələfindən kralı edam etməyi qəbul etsə də,
daha qanlı xarakter daşıdı. Ölkə sarsıntılara məruz qaldı, inqilabın meydana
gətirdiyi gilyotinadan da betər olan Avropa üçün Napoleonu siyasət və müharibə
səhnəsinə atması ilə qitənin torpaqlarının qanla suvarılmasına yol açdı. Sonra
Napoleon ordusunun acı məğlubiyyətləri dövrü gəldi və Fransa da şimal qonşusu
kimi monarxiya xilas kəmərinə əl atsa da, inqilabın caynaqları XIX əsrin sonrakı
onilliklərində onun boğazını boğmaqda davam etdi. İngiltərə isə hər cür təhlükələrə
baxmayaraq daxilindəki sabitliyi qoruyub saxlaya bildi.
İngilislərin məişət qaydaları da keçmişi kimi digər avropalılarınkından və
amerikanlarınkından fərqlidir. Bu qaydalar zaman keçdikcə belə qüvvədə
qalmaqda davam edir. Adi bir cəhəti götürək: su kranının altındakı tasda hökmən
ortadakı deşiyi qapamaq üçün klapan vardır. Kranın özü də olduqca gödəkdir və az
qala yanındakı tas divarına dəyir. Bu isə əli-üzü yumaqda xeyli çətinlik törədir,
çünki ovucu su ilə doldurmaq mümkün olmur. Bu ondan irəli gəlir ki, ingilislər
bizim kimi krandan gələn su ilə əl-üzlərini yumurlar, onlar tasın aşağıdakı deşiyini
bağlamaqla onu su ilə doldurur və onda əl-üzlərini yuyurlar. Suya sabun köpüyü və
əlavə nə qatılsa da fərqi yoxdur, onlar bunu çirkli hesab etmirlər, həmin su ilə
yuyunmaqda davam edirlər. Yuyunma qurtardıqdan sonra deşik açılır və çirkli su
axıdılır. 1960-cı illərdə keçmiş baş nazirin jurnalist oğlu – Ralf Çörçill Moskvaya
gələndə «Rusiya» mehmanxanasında yaşayırmış, nömrəsində vacib sanitariya
qurğusu xarab olduğuna görə hay-küy qaldırıbmış. Vətəninə döndükdən sonra
tənqidi yazı yazmış, rusların çox geri qaldıqlarını həm də onunla əsaslandırıbmış
ki, burada hətta tasdakı deşiyi bağlamaq üçün klapan da yoxdur və onlar bu
çatışmazlığa əhəmiyyət də vermirlər.
Bəlkə də bəzilərinə bu qeydlər əhəmiyyətsiz məsələ kimi görünə bilər. Lakin
məişət qayğıları xalq haqqında çox şeyləri deyir. Çörçill özü də Amerika haqqında
demişdi: «Burada tualet kağızı çox nazik, qəzetlər isə çox qalındır».
Amerikalılar isə İngiltərə müstəmləkəçiliyinə qarşı inqilabi mübarizə
apardıqlarından həmin xalqa xas olan çox şeydən həmçinin imtina etmək
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istəyirdilər. İngilislər sol əldəki çəngəl və sağ əldəki bıçaqla yeyirlər. Amerikalılar
kralla mübarizə əlaməti kimi ingilislərin xörək yemək qaydasını məqbul saymayıb,
əvvəlcə xörəkdəki tikələri və tərəvəzi sağ əldəki bıçaqla xırdalayır, sonra həmin ələ
götürdükləri çəngəlin köməyi ilə onları yeyirdilər və indiyədək bu qaydanı
qoruyub saxlayırlar.
İngilislər qidalanmağa xüsusi qayğı göstərirlər, gündə beş dəfə qida qəbul
etmək üçün xırda naharlara «lunch», «five-o`clock» adlarını uydurmuşlar. İngilis
yeməyi sevdiyindən ondan ləzzət alır. Qatarla yola çıxdıqda belə hətta qısa müddət
üçün özlərinə qəlyənaltı götürür, yaxud da ki, vaqonların birində olan bufetdən
biskvit, şirələr, sular alıb, yol boyu bu ehtiyatın axırına çıxmaqla əylənirlər. Bu
ölkədə XIX əsrdə yaşamış fransız yazıçısı bir qədər yumor hissi ilə yazırdı ki, əgər
fransızlar və ruslar da ingilislər kimi çox yesəydilər, qısa müddətdən sonra yəqin
ki, Fransa və Rusiya aclıqla üzləşərdi. İngilislər spirtli içkilərə də laqeyd deyillər,
onlar pivəni və eyli çox sevirlər və pablar həmişə adamlarla dolu olur. Vaxtilə eyl
heç də çörəkdən az qiymətləndirilmirdi. 1620-ci ilin noyabrında «May Flower»
gəmisində Şimali Amerikanın Massaçusets yarımadasında məskunlaşmağa gəlmiş
ingilislərin yaratdıtı kiçik koloniyanın qubernatoru Uilyam Bredford yazırdı ki,
onlar çörəkdən də çox eylin məsarifinə ciddi nəzarət edirdilər. Çünki yeni sakinlər
üçün bu daha qiymətli ərzaq hesab olunurdu. Lakin ümumən götürüldükdə müasir
ingilislərdə tünd içkiyə münasibətdə təəccüb ediləcək bir ayıqlıq vardır. Şəhərlərin
küçələrində sərxoş adama rast gəlmirsən, qatarda da spirtli içki içilməsi gözə
dəymir.
Vaxtilə pambıq parça sənayesinin mərkəzi sayılan Mançesterin və onu əhatə
edən şəhərlərdən ibarət olan dairənin iqtisadi əhəmiyyəti onu təkcə Böyük
Britaniyanın ikinci şəhəri etmədi, bu illər həm də onun «qızıl dövrü» idi. Sənaye
inqilabı buranı həm də xeyli dərəcədə viranə qoymuşdu. Ona görə də şəhər XX
yüzillikdə sənaye problemləri ilə üzləşməli oldu. İndi isə toxuculuq fabriklərindən
əsər-əlamət yoxdur, onun iri binaları müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilir. Şəhər
təmizliyi, səliqə-səhmanı ilə seçilir. Bircə şeydə, «müşahidə çarxında» şəhər
Londonun Temza sahilini xatırladır. Bu şəhərdə biz köhnə dostumuz Şəmil Yusifin
ailəsinin göstərdiyi səmimi qonaqvərlərlikdən həzz aldıq. Bu ailə ingilislər kimi
ikimərtəbəli evdə yaşayır, çünki bu ölkədə mənzildə yaşamağı sevmirlər, ayrıca
evə üstünlük verirlər. Yəqin ki, «mənim evim-mənim qalamdır» zərb-məsəli
ingilislərin öz evinə bağlılığı ilə yanaşı, əsas şərt kimi bu evin ayrıca olmasını, qala
kimi öz ərazisinə malik olmasını nəzərdə tutur. Burada bağda işləmək hər bir
adamın əyləncə vaxtının dörddə birini təşkil edir. Mançestrdəki azərbaycanlının
evinin qabağında gül-çiçək olan sahə, arxasında isə ev sahibinin xüsusi ciddicəhdlə becərdiyi göyərti ləkləri vardır və süfrəyə milli xörəklərlə yanaşı bu tər
göyərti xüusi gözəllik verir.
Mançestr dairəsində olan Aterton şəhərində bir mənzərə diqqətimizi cəlb
etdi. Məktəb binasının qırmızı rəngli bişmiş kərpicdən olan fasadından Azərbaycan
bayrağı asılmışdı. Maraqlandıqda məlum oldu ki, ailənin kiçik qızı Cəmilə
məktəbdə yaxşı oxuduğundan və fəallığı ilə seçildiyindən onu fərqləndirmək
mükafatı kimi qızın öz təklifi nəzərə alınmış, bayrağın nümayişi forması
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seçilmişdi. Ailənin böyük oğlu olan Elnur isə 2007-ci ildə Atertonun bələdiyyə
seçkilərində namizəd kimi iştirak etmiş və şəhərin ən populyar sakinlərindən birinə
çevrilmişdir. O, leyboristlər partiyasının yerli təşkilatının nüfuzlu üzvlərindən
biridir, şəhərdə isə bu partiya ənənəvi olaraq daha böyük elektorat kütləsinə
malikdir.
Bütün İngiltərədə bizi məftun edən cəhətlərdən biri gül-çiçəklərin bolluğu
idi, yaşıllıq isə ölkənin canında, qanındadır. Burada çiçəksiz, gülsüz ev, küçə,
ictimai bina demək olar ki, yoxdur. Evlərin divarından asılmış və səliqə ilə
düzülmüş səbətlərdəki çiçəklər bir estetik mühit yaradır, ovqatı gözəllik ruhunda
sazlamağa kömək edir. Gül-çiçək olan yerdə zibilə, səliqəsizliyə rast gəlmək
mümkün deyildir. Adəmlə Həvva vaxtilə Edem bağından qovulduqda zaman və
məkan məsafəsini qət edib İngiltərəyə düşsəydilər, əfv edildiklərini, yenidən
yerüstü cənnətə qaytarıldıqlarını güman edərdilər.
Ümumiyyətlə, bu ölkədə peyzaja çox böyük diqqət və qayğı göstərilir, onlar
heç də xaotik olaraq meydana gəlməmişlər, həmin landşaftlardan, mənzərələrdən
çoxunun lahiyələrini böyük ingilis bağ və park memarları vermişlər. Ölkəyə
dünyanın hər tərəfindən çox növdə ağac, kol və çiçəklənən bitki gətirilmişdir və
onlar yerli növlərlə yanaşı ölkənin bağlarında becərilir, mühitə əlavə gözəllik verir.
Mançestrin yerləşdiyi şimali-qərb regionu daha rütubətli və tutqun havaya
malikdir. Hələ qədim Roma tarixçiləri İngiltərə iqliminin «xoş olmayan, tez-tez
təkrar olunan yağışlı və dumanlı olması»nı qeyd etməklə pisləyirdilər, həm də çox
soyuq olmadığını qeyd edirdilər. Kral II Çarlz isə əksinə deyirdi ki, İngiltərə
iqlimli dünyada ən yaxşı iqlimdir – «beş gündən savayı adam il boyu açıq havada
bütün işini görə bilir». Doktor Semyuel Conson isə bunu nəzərə çatdırırdı ki, «iki
ingilis görüşdükdə ilk söhbət havadan gedir». Bu ölkədə hava mövsümdənmövsümə deyil, gündən-günə, hətta saatdan-saata dəyişir. Mançestrdə yağışın nə
vaxt başladığını və kəsdiyini dəqiq müəyyən etmək də çətindir, axı heç kəs
çoxluğuna görə göz qırpmanın nə vaxt baş verdiyinə əhəmiyyət vermir.
Mançestrdə heyrətamiz bir müasir memarlıq məbədi ilə tanış olduq. Bu
Trafford sentrdə yerləşən supermarket binasıdır. Bu tikili yaşca cavan olsa da,
klassik üslubda inşa edilmişdir, onun interyeri qədim yunan və Roma
arxitekturasının inciləri ilə doludur. Əsasən korinf və ion üslubunda ucaldılan
sütunlar, mərmər örtüklərdən ustalıqla istifadə edilməsi, döşəmədəki freskalar
buraya xüsusi gözəllik verir. Uca tavana qədər ucalan süni palmalar bu füsunkar
mənzərəni tamamlayır. Bu bina köhnə üsluba pərəstişin və zənginliyin vəhdətindən
yaranmış bir möcüzədir.
Ticarət şəbəkələrində mal bolluğuna və əmtəələrin keyfiyyətinə gəldikdə,
İngiltərə bu sahədə də öz köhnə ənənələrini və tələblərini qoruyub saxlayır.
Görkəmli rus yazıçısı İ.A.Qonçarov 1852-ci ildə «Pallada» freqatında Yaponiyaya
səfər edərkən yolüstü Londonda dayandıqlarını və şəhərin mağazalarında satılan
paltarların çeşid bolluğundan heyrətləndiyini qeyd edir, Peterburqun ticarət
bazarının kasıblığı və kasadlığı ilə müqayisədə bu təzad onun təəccübünə səbəb
olur. Həmin təəssüratlarını yazıçı səfərə çıxdığı gəminin adı ilə adlandırdığı yol
qeydləri kitabında qələmə almışdır. Bir əsr yarım vaxt keçdikdən sonra çox şey
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dəyişsə də, ingilisin malların bol çeşidinə və yüksək keyfiyyətinə olan tələbatı
zəifləməmişdir, bəlkə də yüksəlmişdir.
«Mançestr Yunayted» klubunun özəl “Old Trafford” stadionu futbola burada
olan məhəbbətin əyani bir təzahürü olmaqla bizi heyran qoydu. Stadion
kreslolarının rəngarəngliyinə görə gözəl mozaikanı xatırladır. Tribunalardan
yuxarıda isə kabinələr sıralanır və bu restoran bölmələri əvvəldən sifarişlə
götürülür və varlılar futbola baxmağı digər əyləncə ilə birləşdirirlər. Stadionda
mağaza, restoran və kafelər şəbəkəsi fəaliyyət göstərir. Mağazada Azərbaycandan
gələn qonaq olduğumuzu bildikdə bizə klubun şarfını və kepkasını bağışladılar.
Stadionun fasadını ikinci mərtəbə hündürlüyündə qoyulmuş klubun ilk
prezidentinin heykəli bəzəyir. Stadionun qarşısında yolun o tərəfində isə XX əsrin
ikinci yarısının ən məşhur futbolçuları olan Bestin, Lounun və Bobbi Çarltonun
qrup şəklində heykəli qoyulmuşdur. 1971-ci ildə İngiltərə yığmasının tərkibində
Bestin Moskvadakı oyununa tamaşa etmişdim, Bobbi Çarlton isə Tofiq
Bəhramovun hakimliyi hesabına vurulmuş hesab edilən qolun müəllifi kimi dünya
çempionu olmuşdu. Futbolu ingilislərin sevdiyini demək, bu ehtiras barədə heç nə
deməməyə bərabərdir. Xalqın futbola münasibəti komandaların oyun ustalığının
yüksək səviyyəsinə səbəb olan əsas amillərdən biridir. Premyer-liqada oynayan
komandalar dünyanın ən məşhur komandaları ilə mübarizə aparmaq gücündədir.
«Mançester Yunayted» isə keçən il həm çempion olmuş, həm də Avropa kubokunu
almışdı. Bu ölkədə futbola oyun kimi deyil, milli rəmz, qürur şəklində yanaşırlar.
Axı İngiltərənin adı siyasi, iqtisadi və sosial məsələlərdə ayrıca tanınmır, burada
hər şey Birləşmiş Krallığın ümdə səlahiyyətindədir. İngiltərə yalnız idman
sahəsindəki fəaliyyəti ilə ayrıca tanınır. Ölkənin futbol komandası 1966-cı ildə
dünya çempionu olmuşdu. Bu ölkədə bir sıra idman oyunları, o cümlədən futbol
icad edilmişdir. İngilislərin bu yaradıcılığını tarixdə ilk dəfə Olimpiya oyunları
keçirən qədim yunanların insanın fiziki kamilliyinə göstərdikləri diqqətin davamı
kimi saymaq olar.
İngilislər siyasətlə yaxından maraqlanır, dünyada baş verən hadisələri
nəzərdən qaçırmırlar. Xüsusən ziyalılar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə təcavüz
barədə tutarlı məlumatlara malikdirlər. Onlar Azərbaycan dövlətinin düzgün xarici
və daxili siyasət apardığını söhbətlərdə dəfələrlə qeyd edirdilər və ərazi
bütövlüyünün bərpa edilməsini beynəlxalq hüququn tələbi kimi qəbul edirlər.
Lakin Gürcüstan-Cənubi Osetiya-Rusiya münaqişəsindən sonra Qafqazda qanlı
müharibə vəziyyətinin yenidən yaranmasını məqsədəuyğun hesab etmir, bizim
ölkəyə dialoq yolu ilə öz haqq işinin təntənəsinə çatmağı, münaqişəni birdəfəlik
həll etməyi arzulayırdılar. Onlar regionda Azərbaycanın böyük iqtisadi yüksəlişə
nail olduğunu xüsusi vurğulayırdılar. «Britiş Petroleum» şirkətinin – bu Britaniya
konserninin Azərbaycanda neft hasilatındakı geniş iştirakını olduqca yüksək
qiymətləndirirlər. Azərbaycanla Böyük Britaniya arasında iqtisadi əməkdaşlığın
genişləndirilməsinə və möhkəmləndirilməsinə bu ölkə olduqca böyük maraq
göstərir.
İrland dənizinin sahilində yerləşən Liverpul şəhəri şimali-qərbi İngiltərənin
mərkəzi olmaqla iqtisadi və mədəni təsir xüsusiyyətlərinə görə mühüm əhəmiyyət
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kəsb edir. Amerika ilə kommersiya əlaqələri genişdəndikdə Liverpul Britaniyanın
ikinci mühüm limanına çevrilmişdi. Buradan manufaktura mallarını Qərbi
Afrikanın qul ovlanan ərazilərinə canlı əmtəə ilə dəyişilməyə göndərirdilər, qullar
isə öz növbəsində Vest İndiyada şəkərə, patkaya, ədviyyata və digər bitki mənşəli
məhsullara dəyişdirilirdi. Liverpul bu üçbucağa başçılıq etməklə ondan böyük
iqtisadi fayda götürürdü. Bu şəhər olduqca yaraşıqlıdır, təpədən dəniz sahilinə tərəf
enir. Piyadalar üçün ayrılmış küçələr çoxdur, onlarda gəzdikcə binaların
arxitektura gözəlliyini bol-bol seyr edirsən və gəlib dəniz kənarına, köhnə liman
olan yerə çıxırsan. Vaxtilə burada dənizçilər kütləsi dolaşırdı. Yalnız bədənini
satmaq istəyən qadınlar sayca onlardan az olurdu. Bu şəhərdə dənizçilər bir günün
ərzində evlənir və boşanırdılar. Həmin nikahların ömrü bir günlük
kəpənəklərinkindən də az olurdu.
Şəhərin nəqliyyat hərəkət etməyən küçələrilə xeyriyyə məqsədilə pul
toplamaq üçün müxtəlif alətlərdə çalan musiqiçilərə, marslıların paltarını geyinmiş
və üzünə gümüşü boyaq çəkilmiş cavanların robota bənzəyən hərəkətləri ilə
uşaqları əyləndirməsinə addımbaşı rast gəlirsən. Adətən onlar universitet və ya
kollec tələbələridir. Təhsil haqqını ödəmək üçün onların bir çoxu restoranlarda,
kafelərdə ofisiant işləyirlər. Belələrinin içində Şərqi Avropa ölkələrindən
gələnlərə, xüsusən polyaklara və çexlərə daha çox rast gəlmək olur. Azərbaycanlı
tələbələr isə belə fəaliyyət növünü özlərinə sığışdırmırlar.
Ölkəmizdən İngiltərəyə təhsil almağa gələn gənclərin sayı çoxdur. Onların
əksəriyyəti zəhmətsevərlikləri, biliyə həvəsləri ilə seçilirlər, ən yaxşı cəhət
orasındadır ki, davranışlarında ağılsız hərəkətlərə yol vermirlər. Onlar doğma
evlərindən kənarda olsalar da, Vətəni heç vaxt unutmurlar, burada baş verən
hadisələrə böyük maraq göstərirlər. Bu sahədə onlara İnternet və yerli televiziya
kanallarımız yaxından köməklik göstərir. Elektron poçtu vasitəsilə onlar
mətbuatımızı izləyirlər, «525-ci qəzet»in obyektivliyini xüsusi qeyd edir, onun
müəlliflərinin çoxunu yazılarından tanıdıqlarını bildirirdilər.
İngiltərə cəmiyyətində irqi, dini, milli tolerantlıq tərifəlayiqdir. Londonda iri
yəhudi məhəlləsi vardır. Bir vaxtlar ölkədən qovulmuş yəhudilərə sonralar Oliver
Kromvell qayıdıb yenidən orada yaşamağa icazə vermişdi. Şəhərin kənarında
əsasən hindlilər, pakistanlılar, zəncilər, türklər, əfqanlar yaşayırlar. Onlar ya ticarət
obyektlərində, ya da kiçik emalatxnalarda işləyirlər. Ayrı-ayrı dinlərə sitayiş
edənlər öz ibadətlərini sərbəstcəsinə qılır, dini və milli bayramlarını imkan
daxilində təntənə ilə qeyd edirlər. Müsəlmanlara gəldikdə Bolton şəhərində
pakistanlıların tikdirdiyi, qızıl suyuna çəkilmiş və üzərində ayın silueti olan iri
qübbəli məscid möhtəşəmliyi ilə seçilir. Türklər supermarketlərində və
restoranlarında öz ölkələrində istehsal edilmiş ərzaqları və milli xörəkləri satırlar.
Londonda dünyanın istənilən mətbəxi, Asiya xalqlarının xörəkləri ilə tanış olmaq
imkanı qeyri-məhduddur. Britaniya imperiyasının izləri başqa sahələrdə itsə də, öz
mövcudluğunu mətbəxlərin müxtəlifliyində qoruyub saxlayır.
Düzənlik İngiltərədən çıxıb, daxil olduğun dərəli-təpəli, dağlıq Şotlandiya
ərazisi tam başqa təsir bağışlayır. Qatarla Mançestrdən Edinburqa gedəndə yol
boyu yabanı çiçəkləri seyr edirsən. Yamyaşıl otlaqlarda qara, ala-bula inəklər, ağ
84

uzun yunlu, o qədər də böyük olmayan qoyunlar aramla otlayır. Ser Valter Skott
yazırdı ki, düzənlik qoyunları sürü şəklində yan-yana otladığı halda, dağ qoyunları
ayrılıqda, bir-birindən aralı otlayır. Mənşəcə şotland olan bu yazıçı öz qoyunlarını
ingilslərinkindən fərqləndirmək üçün bəlkə də belə fikri irəli sürmüşdü. Onun
müşahidələrini təkzib etməkdən uzağam, lakin İngiltərədə də qoyunların və
inəklərin sürü və ya qrup şəklində otladığını bir dəfə də olsun görmədim. Onlar
əcdadlarına xas olan öz ərazisini qoruyub saxlamaq irsini saxlayırmış kimi birbirinə çox yaxınlaşmaq meylindən uzaqdırlar.
Şotlandların paytaxtı Edinburq Şimalın Afinası adlanır. Bu şəhər XVIII
əsrdə və XIX əsrlərin əvvəlində ədəbiyyat və incəsənət mərkəzi kimi şöhrət
tapmışdı və indi də öz yaxşı ənənələrini qoruyub saxlayır. Burada üç həftə ərzində
yay festivalları keçirilir, şəhərə teatra, baletə, rəssamların əsərlərinə baxmaq,
musiqiyə qulaq asmaq üçün on minlərlə adam gəlir. Bu festivallar milli musiqi
alətinin sədaları altında başa çatır. Biz kilsənin qarşısındakı çəmənlikdə həmin
tuluq zurnasında, ingilislər buna «bagpipe» - «tuluq tütəyi» deyirlər, çalan
musiqiçilər qrupunun ifa etdikləri şotland melodiyalarına qulaq asdıq. Musiqiçlərin
hamısı milli geyimdə idi, əyinlərində yun parçadan, tartan-dan tikilmiş yubka
formalı gödək geyim olan klit var idi. Kliti vaxtilə şotland polku əsgərinin əynində
də görmək olardı. Dağlardan və adalardan Edinburqa gələnlər də bu geyimdə
olurdu.
Edinburq qaya üzərində ucaldılmış qalası ilə məşhurdur. Qəsrdə indiyədək
qalan ən köhnə tikinti XI əsrə aiddir. Həmin əsrin sonunda Şotlandiya kralı
Malkolmu Şeksprin pyesində mənfur qatil kimi təsvir edilən, «əlinin qanını
okeanların yuya bilmədiyi» Makbet öldürmüşdü. Malkolmun Sakson kraliçası
müqəddəs Marqaret qəsrin ərazisində kiçik, kvadrat şəkilli kilsə ucaltmışdı. Kral I
Robert Bryus hərbi məqsəd naminə qəsri tikməyə göstəriş vermişdi. Həmin vaxt bu
kilsəyə toxunulmamışdı. Qəsrlə üzbəüz, vadinin ön tərəfindəki küçədə məşhur
səyyah David Livinqstonun heykəli qoyulmuşdur. O, dünyanın ikinci ən böyük və
gözəl şəlalələrindən biri olan Afrikadakı Zambezi çayındakı Viktoriya şəlaləsini
XIX əsrin ortalarında kəşf etmiş və şəlaləni tax-tacda olan kraliçanın adı ilə
adlandırmışdı. Başqa bir küçədə isə məşhur sərkərdə, Vaterlooda Napoleon
üzərində qələbə çalmış lord Vellinqtonun heykəli ucalır.
Şotlandlar viski ilə məşhur olsalar da, onlar dünyaya «tartan» - bizdə
şotlandka kimi tanınan yun parçanı bəxş etmişlər. Edinburqdakı bir mağaza –
muzeydə bu parçanı toxuyan dəzgah quraşdırılmışdır və ondan hazırlanan geyim
şeyləri satılır.
Şotlandlar əyilməzliyi, mübarizliyi ilə tanınan xalqdır. Qədim romalılar ilk
dəfə adanı işğal edərkən yalnız şimalda, Kaledoniyada (Şotlandiyanın qədim
adıdır) yaşayan tayfalar onlara şiddətli müqavimət göstərmişdir. Ona görə də bu
ərazi romalıların ağalığından kənarda qalmışdı. Bunu nəzərə alaraq sonralar şimali
İngiltərə ilə cənubi Şotlandiya arasında Hadrian və Antonin sədləri tikilmişdi.
Adanın bir hissəsinin işğal altında olması isə dörd yüz ilə qədər çəkmişdi.
Uinston Çörçill özünün «İngilis dilli xalqların tarixi» adlı çoxcildli əsərində
şotlandlara olduqca mənfi xarakteristika verir. Bu xalq cəsarəti, itaətə nifrəti, bəzi
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hallarda dəlisovluğu ilə seçilir və bu keyfiyyətlərə hansı prizmadan baxılması heç
də əhəmiyyətsiz məsələ deyildir. Dünyada dağlıq ərazilər, daha uca dağ silsilələri
olduğu, onlarda çox sayda xalqlar məsukunlaşdıqları halda yalnız şotlandları və
Qafqaz xalqlarını ingilislər «highlander» - «dağlılar» adlandırırlar. Onların yəqin
ki, bir çox xüsusiyyətləri oxşar olduğuna görə, belə ad altında tanınırlar.
Şotlandların inadkarlığı, azad ruhu onların mübarizəsinə yenilməzlik və ardıcıllıq
verən başlıca amil rolunu oynamışdır.
Şamil müəllimin Mançester ətrafı şəhərlərdə – Viqanda, Boltonda, həmçinin
Liverpul və Edinburqda bizi müşayiət etməsi bu səyahətlərə xüsusi zənginlik
verirdi. Onun bu ölkəni belə yaxşı tanımasına biz heyran olmuşduq.
İngilislərin iftixar mənbəyi onların ədəbiyyatı, xüsusən poeziyada və
dramaturgiya janrında qazanılan nəaliyyətlərinə qiymət verilərkən rəssamlıq və
musiqi sahəsindəki yaradıcılığın müqayisəli şəkildə zəif olduğu iddiası irəli sürülür
və bu fikir həqiqətdən o qədər də uzaq deyildir. Rəngkarlıqda dünya şöhrətli
rəssamlar azdır. Klassik musiqidə isə ingilis bəstəkarlarının töhfəsi o qədər də
yüksək qiymətləndirilmir. Ümumiyyətlə, bütün incəsənət növlərində incilər
yaratmış xalqlar azdır. Hollandlar və flamandlar rəssamlıqda böyük məktəblərə
malik olsalar da, ədəbiyyatlarında və musiqilərində həmin səviyyədəki əsərlərlə
öyünə bilməzlər. ABŞ-da ilk simfoniyanı çex bəstəkarı Antonin Dvorjak yazmışdı.
ABŞ-ın dövlət himninin musiqisi ingilislərin süfrə başında oxuduqları şən
mahnının melodiyasından götürülmüşdür. Riçard Nikson bunu 1972-ci ildə
Pekində ilk prezident kimi rəsmi səfərdə olarkən təyyarə meydanında himn
oxunarkən duymuş və sonra bu hadisəni kitabında utandırıcı bir hal kimi qeyd
etmişdi. İngilislər isə XX əsrdə musiqi yaradıcılığında iri bir addım atmışlar.
Liverpulda 1960-cı ildə yaranan «Bitlz» qrupu bu şəhəri dünya populyar
musiqisinin mərkəzinə çevirdi və on il ərzində böyük heyrət ünvanı olaraq qaldı.
Sonralar isə meydana ser Elton Con öz mahnıları ilə gəlmişdi.
İngilislər musiqiyə, teatr tamaşalarına böyük aludəçilikləri ilə seçilirlər.
Londonda onlarla teatr fəaliyyət göstərir. Şəhərin simfonik orkestrinə dünya
şöhrətli dirijor, milliyyətcə osetin olan Valeri Gergiyev başçılıq edir. Böyük
Britaniyanın xarici işlər naziri Devid Millibendin xanımı bu orkestrin
musiqiçisidir. Ölkədə mədəniyyətə bəslənən qayğıya cavab olaraq Avropa İttifaqı
2008-ci ildə Liverpul şəhərini Avropanın mədəni mərkəzi elan etmişdir.
İngilislər ənənələrini sədaqətləri ilə fərqlənirlər. Bu sahədə onları yaponlarla
müqayisə etmək olar. Klassik irsə də böyük qayğı ilə yanaşır, keçmiş dövrün
nişanələrini qoruyub saxlayırlar. Londonda mərkəzin klassik üslubdakı ansamblına
xələl gətirən az sayda şüşə və betondan tikilmiş binalara rast gəlmək mümkündür.
Səfərimizin başa çatmaq ərəfəsində köhnə qonşumun təkidi ilə Vindzor
sarayını görməyə getdik. Vindzor qəsrinin əsasını I Uilyam qoymuşdur, XVI
əsrdən isə əvvəllər istehkam rolunu oynayan qəsr saray kimi istifadə olunmağa
başlanmışdır. Bu qala İngiltərə tarixinin dilsiz şahidlərindən biridir, onun hər
daşında Şekspirin sözləri ilə desək «yaddaş cədvəli» yazılmışdır.
Qəsrin ətrafında, Temza çayının sahilində meydana gələn şəhər də bu adı
götürmüşdür, indi taxt-tacda olan sülalə də həmin adı daşıyır. Şəhər Berkşirdəki
86

İtonla birləşir, burada yaşı az qala altı əsrə çatan, məşhur İton kolleci yerləşir.
Qalaya daxil olarkən Uels prinsi Çarlz qulaqlara birləşdirilən radio qurğusu
ilə adamları salamlayır və kraliça II Elizabetin bazar günü istirahətini burada
keçirdiyini vurğulayır. Sarayın otaqları məşhur rəssamların əsərləri ilə, qiymətin
şpalerler və qobelenlərlə bəzədilmişdir. Buradakı tarixi şəxsiyyətlərin büstləri
içərisində Uinston Çörçillin ağ mərmərdən toxunmuş büstü diqqəti cəlb edir.
Sarayın ən iri salonu ziyafətlər təşkil etmək üçündür və beş yüzə qədər qonaq
nisbətən ensiz stolun arxasında oturmaqla ziyafətin işirakçısına çevrilmək şərəfinə
nail olur.
Bu daş labirintdən İngiltərə siyasətinin ən mühüm qərarları çıxmış, ölkənin,
bəzən dünyanın taleyində müəyyən dəyişikliklərə səbəb olmuşdu. Bu qərarlar
dövlət mənafeyinin birinci əlaməti və axırıncı təsdiqi kimi atılacaq addımların
başlancığını əks etdirirdi. Burada ilk dəfə qəsr yaradan I Uilyam artıq Normandiya
hersoqu Robertin haramzada oğlu olduğunu unudaraq, ancaq 1066-cı ilin Milad
bayramı günü taclandığını xatırlayırdı. Onun oğlu kral I Henri Normandiyanı işğal
etməsinə görə ilk dəfə kral iqamətgahı kimi istifadə etdiyi bu sarayda şadlanırdı.
VIII Henri yeni eşq macərasına düşəndə və ya növbəti arvadından yaxasını
qurtarmağa çalışanda burada düşünüb, bəzən ən dəhşətli qərarlarını qəbul edirdi.
Növbəti sakin Mariya protestantlara qənim kəsilməklə yanaşı, özünə təlqin etdiyi
saxta hamiləliyinin möcüzəsinin yekununu təşvişlə, mamaçıların əhatəsində
gözləyirdi. Kraliça I Elizabet sevdiyi Lester qrafı Robert Dadlinin xəyanətindən
agah olduqda qızğın hisslərini burada cilovlaya bilmişdi. I Ceyms yalnız iki ildən
sonra sarayını Edinburqdan Londona köçürdükdə burada Frensis Bekonun onun
haqqındakı panegirik qaydasındakı yazısı ilə tanış olmuşdu. I Çarlz özünə qarşı
təhlükəni görsə də, onu lazımınca qiymətləndirmədiyindən edam kürsüsündə
həyatla vidalaşmışdı. II Çarlz daha ehtiyatlı hərəkət etmək yolunu tutmuşdu. Onun
qardaşı II Ceyms isə protestantlara qarşı mübarizə üçün Fransa kralı XVI Luidən
rüşvət almaqda ittiham edilmiş və üç il taxt-tacda olduqdan sonra ölkədən
qaçmışdı. Sonra onun kürəkəni Oranc prinsi Uilyam İngiltərəyə müdaxilə etməyə
dəvət edilmiş, arvadı Mariya ilə birgə krallıq etmişdi. Mariyanın taxt-taca sahib
olan bacısı Anna 1707-ci ildə İngiltərə və Şotlandiyanı birləşdirməyə nail olduğu
və ispan irsi uğrunda müharibəni İngiltərənin xeyrinə başa çatdırmağı ilə öyünə
bilərdi. Daha bir kraliça kimi tarixdə iz qoyan Viktoriya isə əri prins Alberti məhz
Vindzor sarayında qarın yatalağı xəstəliyindən itirmişdi. Sevimli ərinin vəfatından
çox məyus olan bu qadın hər gecə Albertin paltarını çarpayının yanında qoyurdu.
Yataqda isə daim başının üstündə ərinin fotoşəkli dururdu, bu Albertin öldükdən
sonra çəkilmiş şəkli olmaqla, başını və sinəsini təsvir edirdi. Axı Viktoriyanın əri
Albert dünyaya gözünü Vindzorda yummuşdu. Çox hadisələrə şahid olmuş
Vindzor sarayı bəzi sirlərini buraya qədəm basanlarla da beləcə bölüşməli olur,
daha doğrusu yada salır.
Sonra biz Vindzor şəhərinin kənarında çəkilmiş kanalda gəmidə iki saatlıq
üzməkdən ibarət olan əla istirahət növü ilə tanış olduq. Sahil boyu hər iki tərəfdə
yaşıllıqlar, iri gövdəli ağaclar kanalın sularında əks olunur. Kanalın ən böyük
bəzəyi isə onda olan saysız-hesabsız qu quşları və ördəklərdir. Limanda qu quşları
87

daha çoxdur. Elə bil ki, qu quşu-cəngavər Lohenqrin özünə ordu düzəltmişdir.
Gəmi uzaqlaşdıqca arabir onlar yenə gözə dəyir. Vaqifin Kür qırağında yaşılbaş
sonanın olmamasından gileylənməsi yadıma düşdü. Çox heyifsləndim ki, bu qədər
sonalar bolluğunda bircə dənə də olsun qara, əslində lələkləri gümüş rənginə çalan
Avstraliya qu quşları yox idi.
Londona qayıtdıqda isə bizi İlqarın evində təşkil edilən məclis gözləyirdi.
Məclisi daha ürək açan edən buraya çox sayda azərbaycanlının dəvət olunması idi.
Onlardan çoxu tələbədir və həm də haradasa işləyirlər. Azərbaycanın gənc nəsli bu
xalqın daha nikbin gələcəyi barədə inam yaradır, çünki onlar yad ölkədə baş
çıxarmağı bacarır, həm də xalqımızın adını yüksək tuturlar.
İngiltərə ilə tanışlıq başa çatanda bütün təəssüratları çözələyir, daha çox
yadda qalanlara üstünlük verməli olursan. İngilislərin hörmətə layiq
xüsusiyyətlərindən biri onların təmkinli olması, yersiz emosiyalardan, çılğınlıqdan
uzaq olmalarıdır. Onlar ən çətin anda belə özlərini itirmirlər, ləyaqət hissini
qoruyub saxlayırlar. Londonu faşist bombardmanları dağıdanda, Koventri şəhərini
xarabazara çevirəndə belə ingilislər fəryad qoparmır, faciəni də soyuqqanlıqla
ötüşdürməyi bacarırdılar. Başqa ölkələrin səmasında uçarkən vurulub əsir düşmüş
ingilis təyyarəçilərinin dəhşətli anda belə özlərini itirməməsi, zəiflik göstərməməsi
və qürurunu hifz edib saxlaması fransız və italyan filmlərindən bizə tanışdır.
Antik erada dünya dövlətinə çevrilmiş qədim Romanın vətəndaşları
Tsitseronun dili ilə öz dövrlərini və onun qaydalarını lənətləndirdikləri halda,
ingilislər Hitler Almaniyası ilə müharibədə ən ağır sınaqlarla üzləşdikdə belə bu
dövrə nifrət yağdırmaqdansa, son nəfəri qalan qədər düşmənlə quruda, suda,
havada vuruşacaqlarına and içərək, qələbəyə möhkəm inam nümayiş etdirməyə
üstünlük verirdilər. İngilisi başqalarından fərqləndirən onun güclü iradəsi, təmkini,
soyuqqanlılığıdır. İngilis səliqə-səhmana da çox diqqətlidir, qaydalara riayət
etməkdə isə nümunə rolunu oynaya bilər. Burada yalnız futbol fanatları istisna
təşkil edir.
İngiltərə adama nikbin hisslər təlqin edir. Fransız həmmüəllifləri öz oxunaqlı
detektiv romanlarını «Londonu görmək və ölmək» adlandırmışdılar və şəhərin
dumanını cinayətləri ört-basdır edən mühit kimi təsvir etmişdilər. Yay olduğuna
görə biz London dumanı ilə təmasda ola bilmədik. Lakin bu şəhər heç də pessimist
fikirlər oyatmır. Yağışın tez-tez mane olmaq istədiyi günəş daim bizi müşayiət
edirdi. Sifətlərdə isə çılğınlıqdan, ümidsizlikdən əsər əlamət yoxdur, deyəsən
ingilislər qəm yükünü heç vaxt özləri ilə küçəyə çıxarmırlar. Ona görə də mühitin
yalnız nəcib təsirinə məruz qalırsan. Böyük Britaniya haqqında ən vacib təəssürat
bundan ibarətdir. Azad ruh olan yerdə bu ab-hava başqalarını da sirayətləndirir.
Günəş şüası su damlasında əks olunan kimi, ingilislərlə hər təmasda onların
başqalarına xoş münasibəti, səmimiyyəti, hörməti nəzərə çarpır və bu ümumən
milli əxlaq dəyərləri barədə çox şey deyə bilir. İngiltərə ilə render vous məhz belə
düşüncələr oyatdı.
İngiltərə təkcə keçmişi ilə öyünmür, həm də gələcəyinə böyük ümidlə baxır.
Toni Bler 1997-ci ildə Böyük Britaniyanın baş naziri vəzifəsinə başladıqda öz
ölkəsi üçün ambisiyalı kurs müəyyən etmişdi: «XXI əsrin model millətindən nə
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artıq, nə də aşağı olmaq. Biz heç vaxt ən böyük dövlət ola bilmərik. Biz heç vaxt
yenidən ən qüdrətli ola bilməyəcəyik. Lakin biz daha yaxşı ola bilərik. Həyat üçün,
uşaqların tərbiyəsi, tam dolğun həyat üçün, burada qocalmaq üçün ən yaxşı yer ola
bilərik». On bir il sonra yeni baş nazir Qordon Braun lideri olduğu leyboristlərin
qurultayında çıxış etdikdə bu ideyanı bütünlüklə təkrar etmişdir. Olduqca humanist
arzudur, xalqın və ölkənin potensialı onun çin olacağına ümid verir. Böyüklüyün,
başqalarından fərqlənməyin nə olduğunu bilən bu xalq yeni dövrdə ən yaxşı
olmaqla öz imkanlarını açıb göstərəcəkdir.
İngiltərəni anlamaq uçün onu dərk etmək lazımdır. Dərk etdikdən sonra bu
xalqı, onun yaşadığı ölkəni daha yaxından tanimağa başlayırsan. Vaxtilə
İngiltərənin böyük dövlət xadimlərindən biri olan lord Palmerston sonralar dillərə
düşmüş bir ifadənin müəllifidir : “İngiltərənin daimi dostu və daimi düşməni
yoxdur, onn yalnız daimi mənafeləri vardır”. Bu aforizm aksioma xarakteri daşıyır.
Bu ölkəyə az-çox bələd olan adam kimi cəsarət edib onu da qeyd edərdim ki
İngiltərənin daim qorunub saxlanan və eroziyaya uğramayan ləyaqəti vardır.
Zaman, qaydalar dəyişsə də İngiltərə öz potensialına əsaslanan ləyaqətini qoruyub
saxlayır. Onun siyası “məni” dəyişikliyə məruz qalmır. Ləyaqət isə həqiqi uğura
daim düzgün yol açan ən başlıca əxlaqi dəyər və xüsusiyyət hesab olunmalıdır.
“525-ci qəzet”. 20.09.-4,11,18,25-10.-01.2008
Orta əsrlər Yaponiyasına səyahət
Yaponiya elə bir cazibədar ölkədir ki, onun bu günkü özünəməxsus
gözəlliklərini görmək, bir qədər fərqli sivilizasiyasını dərk etmək, son yarım əsrdə
qazandığı nailiyyətləri ilə tanış olmaq nə qədər maraq kəsb edirsə, keçmişinə nüfuz
etmək, yüz illər bundan əvvəl mövcud olan həyat fəlsəfəsini, mənəvi prinsiplərini,
ümumiyyətlə mədəniyyətini öyrənmək də bu ölkəyə ən azı hörmətlə yanaşan adam
üçün heç də az əhəmiyyət kəsb etmir.
Sakit okean adalarında yerləşən həmin ölkə ilə tanışlığımız müxtəlif siyasi
səbəblər ucbatından əslində fraqmentar xarakter daşımış, qədim tarixə malik olan
yaponlar barədə təsadüfən ələ düşən materiallardan istifadə etməklə maraq
yanğımızı az-çox söndürməyə çalışmışıq. Sistematik və obyektiv biliklər
qazanmaq üçün tutarlı mənbələrə malik olmadığımızdan, nisbətən az sayda olan
məlumatlarla kifayətlənməli olmuşuq. Lakin bu heç də marağın azalmasına səbəb
olmamış, öz həyat tərzi ilə başqa planeti andıran ölkəyə dərindən nüfuz etmək
ehtiyacı daha da güclənmişdir. Rus dilinin köməyi ilə Yaponiya ilə belə ardıcıl
xarakter daşımayan tanışlıq mövcud olduğu dövrdə ondan bəhs edən hər kitabı və
ya məqaləni acgözlüklə oxuyurduq. Rus yazıçısı İvan Aleksandroviç Qonçarov
1852-ci ildə Sankt-Peterburqdan gəmi ilə yola düşərək Yaponiyaya gəlib çıxmış,
yol qeydlərini üzdüyü gəminin adına müvafiq olaraq «Pallada freqatı» adlı
kitabında təsvir etmişdi. Ölkə müəllifdə nə qədər böyük təəssürat yaratsa da
səyahətçinin xatirələri səthi müşahidə xarakteri daşıyırdı, bu yad diyara onun
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lazımınca nüfuz edə bilmədiyini göstərirdi. XX əsrin 70-80-ci illərində bir-birinin
ardınca Vsevolod Ovçinnikovun «Sakura budağı», məşhur televiziya jurnalisti
Vladimir Tsvetovun «Ryoandzi bağı» əsərləri çapdan çıxdı, onlar kütləvi
oxucunun Yaponiya barədə maariflənməsinə kömək etməklə yanaşı, ölkə haqqında
həqiqətə daha yaxın olan biliklər almağa şərait yaratdı. Yaponist alimlərin əsərləri
isə sırf elmi xarakter daşıdığından elə bir populyarlıq qazana bilmirdi.
Bəzi müəlliflər isə ideoloji cəhətləri əsas götürərək, əsərlərini oxucu üçün az
əhəmiyyət daşıyan məsələlərə həsr edirdilər. Konstantin Simonov 1946-cı ildə bir
neçə ay ərzində Yaponiyada ezamiyyətdə olmuş, kitabını ölkəyə, xalqa deyil,
buradakı mədəniyyətin kiçik bir hissəsini təşkil edən bədii keramika nümunələrinə,
dulusçuluq sənətinə həsr etmişdi. Uzun müddət hərbi jurnalist kimi müharibənin
dəhşətlərini yaxından müşahidə edən yazıçı yaponlarda onu heyrətləndirən bir
cəhəti qeyd edir: rusların və digər slavyan xalqlarının nümayəndələrinin, müharibə
başa çatanda aclıqdan əziyyət çəkən almanların taqətdən düşən kimi, cansız
göründükləri ilə müqayisədə, bəlkə də daha ağır bəlalara düçar olmuş yaponların
görkəmində dözülməz həyat tərzinin nişanələrini görmədiyini qeyd edir və belə
qənaətə gəlir ki, bu da yəqin ki, onların daim arıq, yığcam bədənə malik olmaları
ilə əlaqədardır.
Jurnalist Ovçinnikovun kitabında bu ölkəni özləri üçün fəth etməyi bacarmış
görkəmli şəxsiyyətlərin mülahizələri verilmişdir və bu rəngarəng fikirlər az qala
həsr olunduğu ölkənin mənzərələrini əks etdirən rəsmlər albomuna bənzəyir.
Müəllif, tətil etdiklərinə görə dərin şaxtanı tərk etməyən mədənçilərin arvadlarının
öz ərlərinə həmrəylik naminə onların iş yerlərinə gəlib, bekar dayanmamaq xatirinə
vaxtlarını gül dəsti-ikebana düzəltməyə sərf etdiklərini yazır. Burada iki cəhət
diqqəti cəlb edir, həmin qadınlar gözəlliyə sitayiş etdiklərini belə çətin anda da
biruzə verirlər, digər tərəfdən işsiz dayanmağı, vaxtlarını boş keçirməyi özlərinə
rəva bilmirlər. Tsvetov isə əslində şəhər-muzey xarakteri daşıyan Kiotoda yerləşən
məşhur daş bağını təsvir edir. Tennis meydançası boyda olan kiçik bir ərazidə
yerləşən bu parkda səthi hamarlanmış, dırmıqlanmış qumda azacıq basdırılan on
beş daş vardır və onlar beş qrupa bölünmüşdür. Onlara üç tərəfdən baxdıqda
(parkın bir tərəfini divar kəsir) yalnız on dörd daş görünür. Bu sadəcə tapmaca
deyildir, yaponların düşüncə tərzinə, onların fəlsəfi təfəkkürlərinə uyğundur.
Əlbəttə, avropalılar mübahisə edə bilərlər ki, Romadakı Müqəddəs Pyotr
meydanında böyük italyan memarı və heykəltaraşı Bernininin dühası ilə
yaradılmış, meydanı əhatəyə alan ikitərəfli yarımdairəvi sütunlar sırası iki qat
sutunlardan ibarətdir və meydanın ortasından baxdıqda sütunların yalnız biri –
qabaqda olanı gözə çarpır. Ryoandzi parkında isə hardan baxsan da daşın elə bil ki,
biri öz real mövcudluğunu itirir. Burada təsvir olunan səhnə dənizdəki hansısa
qayalı adacığı andırır. Bağ barədəki təsəvvür isə onunla təmasda olduqda birinci
növbədə bu müəmmaya heyranlığa əsaslanır. Üstəlik burada sakral assosiasiya
yaranır, müqəddəs simvollar poetik düşüncələr əmələ gətirir. Ümumiyyətlə, yapon
bağ memarlığında daşlara pərəstiş mərkəzi mövqe tutur.
Yapon bağları bizim təsəvvürlərimizdən kəskin surətdə fərqləndiyinə,
Avropaya və Amerikaya böyük təsir göstərdiyinə görə daha ciddi olan diqqətdən
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kənarda qalmamalıdır. Klassik yapon bağının estetikası bütövlükdə Çinin IX-XII
əsrlərdəki bağ sənətindən yaranmışdır. Onun əsasında isə klassik Çin peyzaj
rəssamlarının tablolarını yaratmaq məqsədi dayanır. Belə bağın gözəlliyi dörd
elementdən yaranır, bunlar su, yerin relyefi, yaşıl bitki və arxitektura qaydasında
tərtibatdır. Su gölməçə şəklində olmalıdır, onun klassik forması oval şəklində
olmasıdır. Gölməçə elə şəffaf olmalıdır ki, onda sahillə birlikdə adacıq aydın əks
olunsun. Sahildə isə kiçik köşk və söyüd ağacları vardır.
Bundan əlavə sürətlə dağdan aşağı enən və köpüklənən su axını və şəlalələr
düzədilirdi. Xüsusilə qiymətli cəhət o hesab olunurdu ki, bağ dağ fonunda
yerləşsin, oradan təbii və süni şəlalələr tökülsün. Adacıq adətən süni qaydada üstüstə yığılmış daşların olduğu tökmə təpəcik şəklində olurdu. Belə təpəciklər
sahildə də mövcud idi. Klassik orta əsr bağındakı bitkilər sırasına ancaq çiçəklənən
kollar və ağaclar daxil idi, axırıncılar da hökmən həmişəyaşıl, budaqları qəribə
şəkildə əyilmiş yapon şamı olmalıdı idi. Bağda heç bir çiçəyin olmasına icazə
verilmirdi, beləliklə, rəng qamması olduqca kasad və ciddi olurdu – şamların tünd
yaşıllığı, sarı rəngə çalan qum, açıq su, mamırla örtülmüş boz daşlar. Adacıq
kifayət qədər böyük olsa onun özündə, yaxud da sahildə hökmən söhbət köşkü
olmalı idi ki, buradan şəffaf sudakı əks olunanlara və ya dağdan ağ köpüklə aşağı
enən su axınına heyranlıqla tamaşa etmək mümkün olsun.
Belə bağın gözəlliyi əsasən xəttlərin məharətlə seçilməsi və bəzən hətta
simvolik harmoniyası hesabına meydana gəlirdi. Bu xəttlər hissələrin ciddi
mütənasibliyinə – ağacların düzümünə, şamın əyriləndirilmiş budaqlarına, qəribə
formalı daşlara, gölməçənin parlaq səthinə əsaslanırdı. Əlbəttə, belə bağlar fasilə
verməyən qulluq tələb edirdi, çünki yerində bitməmiş kol, azacıq yerindən
oynamış daş – bütün bunlar həmin xətlərin şərti harmoniyasını poza bilərdi.
Sonralar digər növ estetikanın təsiri altında yapon bağlarının sərt sadəliyi
pozulmağa başladı. İlk pozuntu bu bağlara çiçəklənən ağacların daxil olması idi.
Axı Yaponiyada çiçəklərə məhəbbət geniş yayılmışdı, yabanı albalının – sakuranın
çiçəkləməsi demək olar ki, ümummilli bayram hesab olunur. Yaponlar çiçəklənən
albalıya, qlisinə, xrizantemə baxmaq üçün xüsusi olaraq parklara gedirlər və bu
hətta «hanami» - «çiçəklərə baxıb həzz almaq» kimi xüsusi ad qazanmışdır.
Bütün bu «seyr etmələr» demokratik qaydada şeir qoşmaqtək, çox geniş
yayılmışdır. Şeir qoşmaqla isə yaponların ən müxtəlif sosial zümrələrinin
nümayəndələri məşğul olurlar. Yaponların XX əsrin əvvəllərində Kaliforniyaya
gəlib, orada məskunlaşmasından bəhs edən «Golden hill» - «Qızıl təpə» povestində
bu xalqın amerikanlardan tam fərqli olan məişət və davranış qaydaları geniş təsvir
edilməklə yanaşı, Yaponiyada uşaqdan tutmuş ahıl yaşlı adamlara qədər hamının
şeir yazdığı bildirilir, ölkədə əvvəlcə məhəllələrdə, sonra rayonda, şəhərdə, nəhayət
bütün ölkə üzrə ümummilli yarışlar keçirilir. Orta əsrlərdə üç sətirli, on yeddi
hecalı hayku (və ya hokku) və renqa (haykay poeziyası da adlanır) yazmaq
xüsusən geniş yayılmışdı. Əgər hayku 5-7-5 hecalarından, üç sətirdən ibarət idisə,
buna iki yeddi hecalı sətir əlavə olunduqda onlar birlikdə «tanka» şeir növünü
əmələ gətirir. Bu sonluğa ikinci başlanğıc yazılır, bu başlanğıcın isə özünün sonu
olur. Beləliklə, bu zəncirdə hər başlanğıc iki sonluğa, hər sonluq isə iki başlanğıca
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malikdir. Bu zəncir də renqa adlanır. Şeirə ümumi vurğunluq sərgərdan poeziya
müəllimlərini meydana gətirmişdi, onlar şəhərdən şəhərə, kənddən kəndə keçib öz
müştərilərinə hayku yazmağı öyrədirdilər, buna görə haqq alır və ya sadəcə olaraq
daldalanmağa yer və qida əldə edirdilər.
Assosiasiya
və
simvolizm yapon bağının
yaranmasında
və
qiymətləndirilməsində başlıca rol oynayır. Landşaftın miqyasının bağ ölçüsü
səviyyəsində kiçildilməsi məntiqi olaraq elə bir nöqtəyə gətirib çıxardı ki, bu vaxt
məcməilərdə miniatür bağlar düzəldilməyə başlandı. Onlar bir kvadrat fut ölçüdə
olmaqla torpaq üzərindəki bağlar kimi gölməçələrdən, su axınlarından, adalardan,
təpələrdən, körpülərdən, bağ evlərindən və real ağaclardan ibarətdir. Bu ağaclar
inadkarlıqla nəzərdə tutulan ölçülərdə becərilir. Bu kiçik, səyyar bağlar Şərq
bağçılığının rəsm ənənəsindəki xüsusiyyətini əks etdirir. Yapon bağları Qərbə də
öz nəcib təsirini göstərmişdir, xüsusən Birləşmiş Ştatlarda onlar geniş yayılmışdır.
Xarakterik yapon üslubuna iki növ – Mücərrəd bağlar və çay bağları
daxildir. Mücərrəd bağın ən məşhur nümunəsi yuxarıda söhbət açdığımız
Kiotodakı Ryoandzi (ingilislər Ryoanci kimi tələffüz edirlər) bağıdır.
Kiotodakı qeyri-adiliyinə görə məşhur olan bağlardan biri də Mamır bağıdır.
Alçaq çəpər arxasındakı bu ərazidə mamırların məxmər səltənəti uzanır. Buradakı
iti ucları olan daşlar mamırla örtülmüşdür. Günəşin şəfəqləri altında bu mənzərə
gah qara, gah yaşıl görünür. Bağın ərazisində kiçik çay evləri vardır. Buranı seyr
etməyə gəlmiş adamlar bağın gözəlliyindən həzz almaqla yanaşı, yorulduqda
onlarda istirahət edirlər.
Bütün bunlardan sonra belə qənaətə gəlmək mümkündür ki, yapon dünyası
musiqini dərk etmək kimidir. Yapon poeziyası özlüyündə bir rəngkarıqdırsa,
rəngkarlıq bu poeziyadır.
Yapon ədəbiyyatına marağa gəldikdə sonralar onun daha mükəmməl
nümunələri ilə tanışlıq imkanı yarandı. XVII əsrdə yaşayıb-yaratmış məşhur yapon
şairi Matsuo Basyo hayku üslubunun ustası hesab olunur. O, öz məktəbini
yaratmış, sonra isə guşənişin həyat tərzinə keçmişdi. Zen Buddizmin təsirinə
məruz qalan şair, sonralar uzun müddətli səyahətə çıxmış və bu səfərlərini təsvir
edən şeir kitabını yazmışdı. «Şimalın içərilərinə doğru dar yol» adlanan bu kitab
1689-cu ildə çap olunmaqla poetik nəsrin və haykunun qarışığından ibarət idi. O,
təbiətin hər xırda varlığından, nişanəsindən ilham alırdı. O, təxəllüsü «Basyo»
sözünü də həyətində əkdiyi banan ağacının ana dilində olan adından götürmüşdü.
Buludların parıltısı, bambukun titrəməsi, sərçələrin cikkiltisi, küçədən keçən
adamların sifəti – bütün gündəlik xırda şeylərdən o, həzz almaq imkanı tapa bilirdi.
Lakin əhəmiyyətsiz şeyləri sevmək üçün xırda məsələrə görə də iztirab çəkməlisən.
Onun zahirən bəlkə də primitiv görünən məşhur bir haykusunda deyilir:
Köhnə gölməçə
Tullandı qurbağa –
Suda şappıltı.
Bu haykuda dərin məna, təbiətin gözəlliyinin kvintessenssiyası, şairin
könlünün və ətraf dünyanın sakitliyi və harmoniyası çox qısa şəkildə əks
olunmuşdur.
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Bağdakı köhnə gölməçəyə hoppanan qurbağa yüzillik kədəri dağıtdı. Yazıçı
Akutaqava Basyonun bu kiçik şeirinin fəlsəfi məzmununu çox ustalıqla açıb təhlil
edir. Axı nəzərə almaq lazımdır ki, köhnə gölmçədən tullanan qurbağanın özü də
yüzillik kədərə malikdir. Deməli, istənilən baxışda Basyonun özünün də həyatı
həm də iztirablar həyatı idi. Gülümsəyərək həzz almaq üçün gülümsəyərək də
iztirab keçirmək lazımdır.
Yapon poeziya nümunələrinin hamısı müəyyən fəlsəfi yükə malikdir. Ona
görə də burada bədii söz təkcə fiziki ölçülərdə çərçivəyə salınmaqla
kifayətlənməyib, həm də həyatı, təbiət hadisələrini anlamağa, dərk etməyə, izah
etməyə kömək edən məna yükünü daşımalıdır. Yapon şeiri təzadların təsvirindən
ibarət olmaqla hər bir kəpənəkdə, hər bir yarpaqda əks olunan kosmosun sirrlərinə
bələd olmağa cəhd göstərmək yoludur.
Akutaqava Ryunoskenin novellaları insan talelərinin tədqiqinə həsr olunmuş
kiçik həcmli, ancaq böyük bədii dəyərə malik olan yazılardır. Nobel mükafatı
laureatı KavabataYasunarinin Kioto həyatından bəhs edən povestləri, xüsusən
«Köhnə paytaxt» əsəri şəhər həyatının keşməkeşli reallıqlarını göz önündə
canlandırırdı.
«Meydzin» romanında isə milli Qo oyununun məşhur ustasının ölümundən
əvvəl öz peşəsinə sədaqəti, axırıncı oyunu ilə əlaqədar keçirdiyi hisslər təsvir
edilir. «Dağ ölkəsi» adlı romanında isə paytaxtdan əyalətə gəlmiş adamın tanış
olduğu iki qadının tənhalıqdan qaçmaq üçün etdiyi əbəs cəhdlər və onlardan birinin
– geyşanın yanan evin balkonundan yıxılıb ölməsi hadisəsi qələmə alınmışdır.
Digər Nobel mükafatı laureatı Kendzaburo Oenin «Məni könlümə qədər su
ilə islatdılar» romanında oğlu ilə birlikdə zahidlik həyatına qurşanmaq istəyən yaşlı
adamın maqnitafonda yazılmış quş səslərini dinləməkdən həzz alması göstərilir.
Bu yolla o, özünü xilas etməyə çalışırdı. Bunu müəllif səkkiz ayaqlı ilbizin özünü
yeməsi ilə müqayisə edir. Onun ayaqları xarici qüvvə tərəfindən kəsildikdə
yenidən böyüdüyü halda, özü özünü yedikdə bərpa olunmur.
Matsumoto Seytenin «Torpaq-səhra» əsərində cavan qızın portretini çəkən
rəssamın qəflətən özünü öldürməsi nəql olunur.
«Narayama əfsanəsi» adlı qəmli bir hekayədə isə aclıqdan əziyyət çəkən
ailələrin yeyən ağızların sayını azaltmaq naminə öz qoca anasını belində aparıb dağ
üstündə ölmək üçün tənha qoyan oğulun ağır düşüncələri təsvir edilir. Əsərdəki
qəm, kədər səhnələri oxucunun da laqeyd qalmasına imkan vermir.
Yaponların hətta detektiv janrında yazılan əsərlərində təsirli bir səmimiyyət,
dərdin yaratdığı hisslər olduqca canlı təsvir edilməklə, janrın xüsusiyyətlərini də
arxada qoya bilir. Ona görə də bu əsərlər bədbəxt insanların taleyinə həsr olunmuş
elegiyanı xatırladır. «Həsir şlyapa» əsərində zənci amerikan əsgərinin müharibə
başa çatdıqdan sonra yapon qızı ilə intim yaxınlığından doğulan uşağın bədbəxt
taleyi təsvir olunur. Əsgər vətəninə dönərkən yapon qızı onunla getmək istəmir,
qara uşağı da saxlamaqdan vaz keçdiyindən bu balaca yeni məkana köçsə də,
anasını unutmur. Qəza nəticəsində ölən atanın vəsiyyətinə əməl edərək, o, anasını
axtarıb tapmaq üçün Yaponiyaya gəlir və burada bədbəxtliklər seriyası davam edir.
Detektiv əsərə xas olan cinayətlərin törənməsi və onların açılması fonunda bu
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bədbəxt ailənin faciəli taleyi elə təsiredici qaydada təsvir olunur ki, hadisələrin
detektiv xətti arxa planda qalır.
Müasir yapon nəsri köhnə ənənələrin təsiri altında bütünlüklə qalmasa da,
bu əsərlərdə məhz doğma xalqa xas olan ruh, cəmiyyətin problemlərinin hərtərəfli
təhlili, psixoloji analiz aparıcı rol oynayır. Ədəbiyyatın başlıca ifadə vasitəsi olan
metaforalar yapon nəsrində çox güclüdür, dəqiq tapılmış təşbihlər isə yalnız bədii
təsir gücünün xeyli artmasına kömək edir.
Bir vaxtlar oxucular arasında çox populyar olan Abe Kobonun «Qumlarda
yaşayan qadın» romanı sürrealist aləmin dəhşətlərini, insanın azadlıqdan məhrum
edilib, cansıxıcı və məhvedici məkana məhkum edilməsi, belə şəraitə düşmüş
adamların iztirablarını tükürpədici səhnələrlə canlandırır. Əsərdə realizmlə
fantastika aləminin elementlərinin vəhdəti qeyri-adi təsir gücünə yiyələnir.
Yaponiyanın tarixi, dünyaya açılması, daha doğru deyilsə, yaponların
dünyanı özləri üçün açması barədəki kitablar bu ölkənin və xalqın keçdiyi yol
barədə geniş məlumat verir. Uzun müddət ərzində ətraf dünyadan təcrid olunmuş
qaydada yaşamağa üstünlük verən yaponlar, hələ qədim zamandan öz
sivilizasiyalarını yaratmışdılar. Onların seçdiyi izolyasiya yolunun mənfi cəhətləri
ilə yanaşı, müsbət tərəfi ondan ibarətdir ki, bu sivilizasiya, həmin xalqın
mədəniyyəti demək olar ki, yad təsirlərə məruz qalmadan öz bakirə təmizliyini
qoruyub saxlaya bilmişdi. Xalqın əxlaq prinsiplərinin formalaşmasında və qorunub
saxlanmasında təcrid olunma şəklində yaşamaq olduqca böyük rol oynayır, bu
sahədə qədim yaponlar adını belə eşitmədikləri Sparta çarı və bu ölkənin ilk qanun
yaradıcısı olan Likurqun təlimlərinə spartalılardan da artıq dərəcədə əməl
etmişdilər.
Əlbəttə, bu işdə ölkənin adalarda yerləşməsi də az rol oynamamışdı.
Yaponlar qonşuluqdakı materikdə yaşayan çinlilərin mədəniyyətindən çox şeyi əxz
etmişdilər, lakin onlar sadəcə təqlidçi kimi deyil, götürdükləri hər şeyə yaradıcılıq,
özününküləşdirmə prizmasından yanaşaraq, onları xeyli dəyişdirərək
doğmalaşdırmışdılar. Bu xalq qonşuluqda yerləşən Koreyanın və Çinin ərazilərini
işğal etmək üçün müharibələr aparsa da, özü heç vaxt real cizgilər almağa
müvəffəq olan təcavüz həmlələrinə məruz qalmamışdı. Yalnız 1274-cü və 1281-ci
illərdə Çində öz sülaləsini yaradan Monqol xanı Xubilay xan Yaponiyanı işğal
etməyə cəhd göstərsə də, hər iki dəfə uğursuzluğa uğramışdı. Monqol işğalçılarının
təhlükəsindən qurtulmaqda yaponlara «İlahi Külək» - «Kamikadze» adlandırdıqları
tayfun xeyli köməklik göstərmiş, monqolların nəhəng donanmalarını darmadağın
etmişdi. Lakin bu o demək deyildir ki, yapon qan tökülməsini, müharibələrin nə
olduğunu bilmirdi, ölkədə iri torpaq sahibləri olan daymyolar bir-birinə elə
etimadsızlıqla, elə düşmənçiliklə yanaşırdılar ki, əhali xarici düşməndən
qorxmadığı halda öz həmvətənlərindən qorxurdu.
Yaponlar yalnız tarixdə ilk dəfə 1945-ci ildə yadelli xalqlar tərəfindən
məğlubiyyətə uğramışdı. İkinci Dünya müharibəsində Asiyanın xeyli hissəsinə
hökmranlıq etmək eşqinə düşən yapon militarizmi müharibənin Sakit okean
teatrında Birləşmiş Ştatların ağır zərbəsinə məruz qalmış və Yaponiya qeyd-şərtsiz
sülh müqaviləsini imzalamağa məcbur edilmişdi. Müharibə həm də imperator
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Hirohitonun özünün mifik ilahiliyindən imtina etməsi ilə nəticələndi. Müharibədən
sonra ABŞ-ın göstərdiyi maddi və siyasi yardım hesabına Yaponiya dövləti
dirçəlməyə başladı, onun yeni konstitusiyası ölkədə demokratik cəmiyyət
qurulmasına yol açdı. Müharibənin yaralarını qısa müddətdə sağaltdıqdan sonra,
Yaponiya böyük inkişaf və tərəqqi yoluna qədəm basdı, 1960-cı illərdə isə ölkənin
sənayesinin nəhəng inkişaf sürətinə qiymətdən yaranan «yapon möcüzəsi»
barədəki həqiqətə tam uyğun olan ideya bütün dünyaya yayıldı.
Yaponiyanın tarixinin öyrənilməsi ölkədə Meyci bərpasına qədər altı əsr
ərzində hakimiyyəti ələ keçirmiş şoqunat üsul-idarəsinə də marağı artırır. Balzakın
sözlərinə istinad edərək demək olar ki, bəzən bədii əsərlər öz təsvir gücü ilə neçəneçə tarixi kitabları kölgədə qoyub, tədqiq olunan, daha doğrusu, təsvir olunan
dövr haqqında oxucuya daha əhatəli məlumat verə bilir. Bu nöqteyi nəzərdən
mərhum amerikan yazıçısı Ceyms Klavellin «Şoqun» romanı (rus dilində
«syoqun» kimi səslənir) 1600-cü ildə Yaponiyada baş vermiş hadisələri
canlandırmaqla, təsadüfən bu ölkəyə düşmüş ingilis dənizçisinin macəraları
əsasında insan talelərini, hakimiyyət uğrunda gedən ölüm-dirim mübarizəsini,
coşan ehtirasları təsvir edir. Ölkədə daymyolar arasında addımbaşı çıxan
münaqişələrə samurayların cəlb edilməsi, hakimiyyət uğrunda arası kəsilməyən
toqquşmalar daim, müasir dillə desək, elektrikləşdirilmiş mühit yaradır. Bunların
fonunda müəllif ölkədə hakim kəsilən İerarxiya qaydalarını və prinsiplərini təsirli
səhnələrlə açıb göstərir.
Həmin əsər əsasında 1980-ci ildə Hollivudda yazıçının öz prodüserliyi ilə
eyni adlı film çəkilmişdi və filmdə məşhur amerikan aktyoru Riçard Çemberlenlə
birlikdə tanınmış yapon sənətkarları da iştirak edirdi. Öz növbəsində yaponlar
filmdə nümayiş etdirilən orta əsr mühitinin yaradılması üçün lazım gələn hər şeyi
etmişdilər. Ona görə də çoxseriyalı film də olduqca maraqlı alınmışdı. Bu
yaxınlarda fransız kanalında nümayiş etdirilən bu ekran əsərini ikinci dəfə
gördükdə kitabı oxumaq həvəsim artdı və yalnız İnternetin köməyi ilə onunla
orijinalda tanış olmaq imkanı qazandım.
Bundan əvvəl
mən həmin yazıçının «Tay-Pen.
Honkonq
haqqında
roman»ını oxumuşdum. Kitabda Tiryək müharibəsindən sonra Çin imperatorunun
Honkonq buxtasının ingilislərə verməsi və bu liman şəhərinin yaranıb, inkişaf
etməsi geniş təsvir olunur. Bu cəhət də müəllifin başqa əsərinə marağımı artıran
amilə çevrilmişdi.
Yeni kitab isə XVII əsrin əvvəlindəki Yaponiya barədə geniş məlumat
verməklə, əslində bu ölkə həyatının rəngarəng panoramını yaratmağa müvəffəq
olmuşdur.
Əsərin qəhrəmanı, «Erazm» adlı holland gəmisində şturman işləyən və uzun
müddət okeanlarda üzdüyündən sifəti köhnə palıd rəngində olan ingillis Con
Bləksorn naməlum ölkəyə gəlib düşdükdən sonra, onun həyatla ölüm arasındakı
ardı kəsilməyən mübarizəsi daha real cizgilər almağa başlayır. Onlar Atlantik
okeanında üzərkən ölümcül təhlükə gözlədikləri ispan gəmilərinin hücumundan
qorunmaq üçün Magellan boğazından keçib, Sakit okeanla Honsyu adasındakı
daymyo Toronaqanın paytaxtı olan Edo şəhərindən yüz mil aralıda olan Anciro
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buxtasına gəlib çıxmışdılar. Holland gəmisinin heyəti ticarət yolu ilə qızıl əldə
etmək, varlanmaq məqsədini güdürdü, lakin reallıq onlara eybəcər sifətini
göstərməyə başladı. Sahilə qədəm basdıqdan sonra əvvəlki arzularından əsərəlamət də qalmadı, yeganə qayğı həyatlarını qoruyub saxlamaq oldu. Kəndin valisi
onları dustaq kimi saxladı ki, yalnız kəndin sahibi daymyo Yabudan göstəriş
aldıqdan sonra gəmi və onun heyəti haqqında nə etmək lazım olduğunu bilsin.
Bləksorn yerli adamlarla ünsiyyətdə tərcüməçilik edən portuqaliyalı iezuitin
də onlara loyallıqdan çox uzaq olan münasibəti ilə üzləşdi. İspanlarla hollandların
və ingilislərin düşmənçiliyi uzaq yad ölkədə də özünü biruzə vermək imkanı əldə
etmişdi. Bu vaxt Portuqaliya İspaniyanın tərkibində olduğundan və dünyada
katolik dinini yaymaq missiyasını öz üzərinə götürən ambisiyalı iezuitlərin
protestant ingilislərə və hollandlara nifrəti tərcüməçi keşişin timsalında özünü
qabarıq şəkildə göstərirdi. Protestant niderlandlılar dörd onillikdən çox bir
müddətdə katolik İspaniyasının ağalığından xilas olmaq üçün onunla müharibə
aparmalı olmuşdu. İngilislər isə vətənlərini işğal etməyə gəlmiş məğlubedilməz
İspan Armadasını biabırçı məğlubiyyətə uğratmış, onlara da yaponlar kimi qasırğa
çox kömək etmişdi.
Portuqaliyalı keşiş onların tezliklə öldürüləcəklərini bildirdi və o, özü də
bunun reallaşması üçün əlindən gələn hər şeyi etməyə hazır idi. Axı iezuitlər bu
gəmi heyətini Yaponiya ilə ticarətdəki inhisarlarına təhlükə hesab edir və onları
dəniz quldurları kimi qələmə verirdilər.
Hiddətlənən ingilisin keşişin boynundan asılmış xaçı qırıb yerə atması onun
intiqam hissini daha da gücləndirmişdi. Həm də keşişin hədyanlığına cavab olaraq
bildirdi ki, Hollandiyada ağalıq edən ispan Alva bu ölkə üçün bir vəba idi və
katolik keşişlər özlərini necə qələmə versələr də, o, yaxşı bilir ki, onlar nə Allahın
qulağına malik deyillər, nə də onun səsi ilə danışa bilməzlər. Axı ingilis öz
vətənində də katolik dininə mənsub olan kraliça qanlı Mariya Tüdorun
protestantları təqib və edam etdirməyinə görə biabırçı şöhrət tapdığını yaxşı bilirdi
və həmin vaxt onun əri gələcək ispan kralı Qəddar Filipp adlanan II Filipp idi.
Yalnız kraliça Elizabet taxt-taca yiyələndikdən sonra İngiltərədə bu Valpurgiya
gecəsinə son qoyulmuşdu.
Yaponlara gəldikdə, buddizm onları tolerantlığa öyrətsə də, onlar insan
ömrünə qənim kəsilməyi elə bir ciddi şey hesab etmirdilər. İngilisin sahildə aldığı
ilk təəssürat onu bu qənaətə gətirib çıxarmışdı. Bu ərazinin sahibi olan daymyonun
qardaşı oğlu və kəndə görə məsuliyyət daşıyan Omi-san barbar hesab etdiyi bu
adamı qorxutmaq üçün kəndlilərdən birinin ona lazımi səviyyədə baş əymədiyini
hiss etdikdə, qılıncın bircə zərbəsi ilə onun başını bədənindən ayırdı. Öz
növbəsində o, Bləksornu da bu ölkədə ən dözülməz təhqir sayılan bir qaydada
alçaltdı, lakin dənizçi gözləri önündə baş verən hadisəni yadına salıb, həm də
yoldaşlarının taleyini düşünərək həmin təhqirə dözməyi qərara aldı. Axı o,
günahsız bir adamın belə qəddarlıqla qətlə yetirilməsini heç vaxt görməmişdi və
bunu heç ağlına da gətirə bilməzdi. Yerli adamların əhatəsində piqmeylərin
yanındakı nəhəng kimi görünən ingilis beləliklə, şəraitə görə təhqirlə barışmalı
oldu.
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Gəmi heyətinin başçısı kimi, kapitan ölümcül xəstə idi, həm də portuqal
dilini bildiyindən ona nisbətən yaxşı münasibət bəsləyirdilər və onu bir kəndlinin
evində ayrıca yaşamağa göndərdilər. Ev sahibi ilk növbədə ondan hamam qəbul
etməyi tələb etdi, ingilis onun təklifinə əhəmiyyət vermədi, həm də o çox yorğun
idi, yatmaq istəyirdi. Yapon isə təkidlə bildirdi ki, əvvəlcə hamam qəbul etməklə
özünü təmizlə, yalnız bundan sonra yata bilərsən. Əlavə etdi ki, bütün
portuqaliyalılar kimi səndən də iy gəlir və bir daha ona evindəki hamama girməyi
əmr etdi. Dənizçi onun göstərişinə əməl etmədikdə yapon cudo və karate
qaydasında ona zərbə endirdi. O, huşunu itirib yerə yıxıldı və sonra ev sahibinin
göstərişinə əməl etməli oldu.
Yaponların hamam qəbul etməsi onların həmçinin geyzer fəvvarələrindən
yaranan isti su gölməçələrində – onsendə çimmək ənənəsinin yaranmasına və
bunun indiki dövrə qədər gəlib çıxmasına səbəb olmuşdur.
Yaponun ona tanış olmayan qaydada zərbəsinə gəldikdə, 1588-ci ildə
hakimiyyətdə olan şoqun Yaponiyada əhali arasında silahların çox yayılmasından
ehtiyat edərək, samuray olmayan kəndlilərin hamısının silahlarını müsadirə
etmişdi. Həmin silahlar samuraylara və döyüşçülərə verildi. Bu vaxt əllərindən
qılıncları alınmış kəndlilər silahsız döyüş növləri ilə məşğul omlağa başlamışdılar.
Samuraylar isə üstlərində iki qılınc gəzdirirdilər, bunlardan biri uzun döyüş
silahı, ikincisi isə gödək xəncər idi. Bundan əvvəlki dövrlərdə isə samurayların
silahı ox idi.
Samurayların digər imtiyazları da var idi, belə ki, yalnız bu zümrədən
olanlar çayın üstündən salınmış körpüdən keçə bilərdilər, kəndlilər isə çayın o biri
tərəfinə bərələrdə keçməli idilər. Samuraylar müharibə üçün doğulmuşdular. Bu
borc və öz ağalarının iradəsinə itaət olanların həyatının mənasını təşkil edirdi.
«Samuray» yapon dilində «xidmət etmək» mənasını verirdi. Sədaqətli samurayları
o ailələrdən seçirdilər ki, orada oğul öz valideynlərinə qayğı göstərir. Bunlarla
yanaşı digər qəribə cəhətlər də göstərirdi ki, Yaponiya tam başqa bir dünyadır,
ikinci kainatdır.
Bləksornun hamam qəbul etmək istəməməsi də onun həyat təcrübəsindən
gələn səbəblərlə bağlı idi. Digər şimal xalqları kimi ingilislər də yuyunmaq üçün
çimməyi xəstəlik mənbəyi hesab edirdilər, axı şimalın soyuq havasında
çimməkdən sonra adama soyuqdəymə ehtimalı, sətəlcəmlə xəstələnmə təhlükəsi
xeyli artırdı.
Hətta kraliça Elizabetin sarayında işləyən bir məmur yazırdı ki, o, ömründə
bircə dəfə çimmişdir. Evlənəndə arvadının çimdiyini görüb, o da bunun sadəcə
olaraq nə olduğunu bilmək istəmişdi.
Yapon da öz hərəkətinə haqq qazandıra bilərdi. Necə olur ki, onun evində
yaşayan bir adam ev sahibinin düzgün sayılan istəyinə əməl etməsin. Yaponiyada
davranış qaydalarına əməl etmək çox vacib sayıldığından hamı ehtiyatlı hərəkət
etməyə borclu idi. Digər tərəfdən yadellilər barbar sayılmaqla onlara münasibət də
o qədər ürəkaçan deyildi. Gəminin və onun göyərtəsində olan topların
müsadirəsindən böyük qazanc və nüfuz əldə edəcəyi gümanı ilə Edodan mülkiyyəti
olan kəndinə gələn daymyo Yabu da ingilislərin çoxunu mavi gözlərinə görə Siam
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pişiklərinə bənzətmişdi. Ümumiyyətlə, yaponlara görə mavi göz və kürən saç İblis
əlaməti idi. Həm də onlar barbarlara iy vermələrinə və natəmizliklərinə görə nifrət
edirdilər, bu adamların ət yemək adətlərindən, səfeh dinlərindən, cəhalətlərindən
və iyrənc qaydalarından yaponların zəhləsi gedirdi. Böyük daymyo Toranqanın
yanına gələn qüdrətli düşməni İşido da, balaca oğlan uşağı da Bləksornu ilk dəfə
burada görəndə ikrahla onu eybəcər adlandırmışdılar.
Lakin portuqaliyalılar Yaponiya torpağına qədəm basa bilmişdilər və
kommersiya ucbatından yaponlar onları öz ölkələrinə buraxmışdılar. Bu ölkə ilə
qonşuluqda yerləşən Çin onlarla heç bir ticarət aparılmasına icazə vermirdi. 1542ci ildə ilk dəfə buraya gələn portuqaliyalılar, yaponlarla çinlilər arasındakı ticarət
əlaqələrində vasitəçi olmaqla, bu əməkdaşlığı canlandırdılar. Çin öz ipəyini
gümüşə satırdı. Yaponiya isə bol gümüş ehtiyatlarına malik idi. Həm Çin, həm də
yapon dilində danışmağı öyrənən missioner keşişlər hesabına portuqaliyalılar
onların arasında vasitəçi rolunda danışıqlar aparır, həm də tərcüməçilik edirdilər,
bunlar isə ticarət aparmaq üçün zəruri şərt idi. Portuqaliyalılar həm də yaponları
muşket və güllə barıtı ilə tanış etmişdilər, bu ölkəyə 20 top və beş min top mərmisi
gətirmişdilər.
Xristianlığı qəbul etmiş çox sayda mühüm daymyolar və yüzlərlə xristian
yaponlar Çinlə sərhəddə yerləşən və ən cənub ada olan Kyuşuda yaşayırdılar,
burada o vaxtkı portuqaliyalıların dörd əsr sonra üzərinə atom bombası atılması ilə
məşhurlaşan Naqasaki limanı da mövcud idi. Praqmatik xalq olan yaponlar holland
gəmisinin heyəti barədə də belə qərara gəldilər ki, barbarlar, güman ki, bizim üçün
ölü olmaqdansa diri kimi daha faydalı olacaqlar. Axı gəmidəki toplar da
hakimiyyət və nüfuz uğrunda gedən münaqişələrdə az əhəmiyyət kəsb
etməyəcəkdi. Zəhərdən, xəyanətdən silah kimi istifadə edən adamlara daha
dağıdıcı silaha da sahib olmaq vacib idi. Lakin yaponlar vuruşmağı da bacarırdılar.
Burada müharibə aparmaq üsulu demək olar ki, ritual xarakter daşıyırdı, bu vaxt
fərdi əlbəyaxa mübarizə gedirdi. Qılınc ən yüksək hörmətli silah hesab olunurdu.
Tüfəngdən istifadə qorxaqlıq və şərəfsizlik sayılırdı və bütünlüklə samuray kodeksi
olan buşidoya zidd idi. Buşido isə «Döyüşçünün Yolu» demək idi, samurayı
şərəflə vuruşmağa, şərəflə yaşamağa və şərəflə ölməyə sövq edirdi. Qorxmadan
ölmək, hətta bunda öz xidmət yolunu aramaq - kiminsə adı naminə iftixar hissi
keçirmək və bu adın təhqir olunmasına yol verməmək idi. Bəzi hallarda harakiri
adlandırılan seppuku öz qarnını yarıb bağırsaqlarını çölə tökmək yolu ilə özünə
sui-qəsd ritualı olub, samuray üçün yeganə yol hesab olunurdu. Biabırçılıq baş
verəndə, günahkar olanda və ya şərəflə əlaqədar səhvə yol verəndə bu özünü
cəzalandırma növü tətbiq olunurdu. Ona görə seppuku yeganə olaraq samuray
kastasının preroqativi hesab olunurdu. İstər kişi, istər qadın olmasından asılı
olmayaraq bütün samuraylar körpəlikdən özləri üçün bu aktı icra etmək və ya
sekundant kimi mərasimdə iştirak etmək üçün hazırlaşırdılar. Qadınlar seppukunu
yalnız boğazlarına bıçaq soxmaqla icra edirdilər.
Şoqun isə Yaponiyada həyatda əldə edilən ən yüksək rütbə hesab olunurdu.
Şoqun Ali Hərbi Diktator demək idi. Yalnız bir daymyo həmin vaxt bu titula sahib
ola bilərdi. Və yalnız İmperial Əlahəzrəti – hakimiyyətdə olan İmperator, Göyün
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İlahi Oğlu öz imperial ailəsi ilə Kioto şəhərində təcrid olunmuş qaydada yaşamaqla
yanaşı, bu titulu verə bilərdi.
Şoqun təyin olunma mütləq hakimiyyətə yiyələnməyə aparıb çıxarırdı.
İmperatorun möhürü və mandatı ilə Şoqun onun adından idarə edirdi. Bütün
hakimiyyət imperatordan gəlirdi, çünki o, mənşəyini birbaşa Allahlardan
götürürdü. Bununla yanaşı Şoquna müxalif olan hər bir daymyo avtomatik qaydada
taxt-taca qarşı qiyamda iştirak etmiş kimi qiymətləndirilirdi. Və elə həmin vaxt o,
sürgün edilir və onun torpaqları müsadirə edilirdi.
Hökmranlıq edən İmperatora ilahi qüvvə kimi sitayiş edilirdi, çünki o, öz
mənşəyini Günəş İlahəsi Amaterasu Omikamidən qırılmayan xətt əsasında
götürürdü, İzanaqi və İzanami adlı Allahların uşaqlarından biri idi. Onlar Yaponiya
adalarını göy qübbəsindən əmələ gətirmişdilər. İlahi hüquqa görə hökmranlıq edən
İmperator bütün torpaqların sahibi idi və ona heç bir şəkkə yol vermədən itaət
edirdilər. Lakin praktiki olaraq altı əsr ərzində, 1867-1868-ci illər inqilabına qədər
real hakimiyyət taxt-tacdan kənarda qalmaqla, Şoqunlara məxsus idi.
Ümumiyyətlə, hakimiyyət bu ölkədə yeganə vacib şey hesab olunurdu.
İmperator və bütövlükdə İmperial saray bütünlüklə təcrid olunmuş qaydada
saxlanırdı, Kiotodakı divarlarla əhatə olunmuş kiçik ərazidə yerləşən, bağları olan
saraylarda yaşayırdı. Onların ömrünün çoxu ehtiyac içərisində keçirdi və
fəaliyyətləri isə yalnız Yaponiyanın daimi animistik dini olan Şintonun davam
edən rituallarını seyr etməklə məhdudlaşırdı. Əqli əyləncələrə gəldikdə onlar
kalliqrafiya ilə, rəsm çəkməklə, fəlsəfə və poeziya ilə məşğul olurdular. Bəzi
imperatorlar isə öz imzalarını ərzaq almağa dəyişirdilər, belə qəribə barter
əməliyyatı aparmağa məhkum idilər. Çox vaxt hətta tac qoyulması mərasimi üçün
də pul çatışmırdı. İmperator daha çox daymyoların yaratdığı şəxsə çevrilirdi.
Axırıncılar o qədər qüdrətli idilər ki, Kiotonu da fiziki qaydada öz mənsubluqlarına
keçirə bilərdilər. İmperatorlar Şoqunatın istəyi ilə evlənir, taxt-tacdan əl çəkir və ya
taxt-taca yüksəlirdilər.
Beləliklə Şoqun devrilənə qədər olduqca böyük qüdrətə sahib olurdu. Lakin
onlar da təhlükəsiz həyat yaşamırdılar. Şoqun İkaua Yukkinsin aşpazlarını min
gümüş parçası məbləğindəki rüşvətlə ələ alıb onu zəhərləmişdilər.
Yaponlar tez-tez bədbəxtliklərlə üzləşməli olurdular, zəlzələlər böyük
dağıntılarla və insan itkisi ilə müşayiət olunurdu. Bu dövrlər vaxtaşırı bu xalqın
üstünü alırdı, ən qorxulusu aclıq illərinin baş verməsi idi. Ərzaq çox qıt idi, demək
olar ki, hamı əsgər idi. Banditlər bataqlıq ağcaqanadı kimi çox olmaqla əhaliyə
əziyyət verirdi. Kəndlilərin imtiyazı isə balıq tutmaq, torpaq əkib-becərmək,
məhsulu yığmaq və bir də vergi ödəmək idi. Bir kəndlinin böyük qızı altı yaşına
çatanda gözəl olduğundan onu satmaq üçün əlverişli imkan yaranmışdı. Yaponlar
üçün ümumiyyətlə həyatın heç bir dəyəri yox idi. Tarixi qanun belə idi. Oğlan
uşağı on beş yaşına çatanda o, artıq yaşlı və varis hesab olunurdu.
Yaponiyaya ilk dəfə gələn yad adamların birinci vəzifəsi buradakı davranış
qaydalarını öyrənmək idi. Ölkə əhalisi həmişə qaydalara əməl etməyə və nəzakətə
çox yüksək qiymət verirdi. Etiketin böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi bu ölkədə
davranışda azacıq ehtiyatsızlıq təhqiramiz hərəkət kimi qəbul oluna bilərdi, bu isə
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öz növbəsində həyatı itirməyə də aparıb çıxarırdı. Onlar ümumiyyətlə barbarları
nəzakət qaydalarından xəbəri olmayan, qeyri-adi adamlar kimi qəbul edirdilər,
xristian dininin mənəvi prinsiplərini də bəyənmirdilər. İisus Xristin «Bir-birinizi
sevin» çağırışına istehza edir, çünki bu normada adamlara borc və şərəf haqqında
heç nə öyrədilmədiyini, yalnız sevginin təbliğ edildiyini vurğulayırdılar.
Xristianların dini cərəyanlara görə bir-birlərinə düşmən kəsildiyindən
təəccüblənsələr də, özlərindəki buddist sektaları da bir-birilə düşmənçilik edirdilər.
Daymyo Yabu qardaşı oğlu Omiyə dənizçilərlə necə lazım bilirsə elə
davranmağa icazə verdikdən sonra ona həvalə etdi ki, onlardan faydalı bir şey
öyrənə bilsə, məlumatı ona çatdırsın. Beləliklə, Bləksorn kənddə digər
yoldaşlarından ayrı məskunlaşdırıldı. Onun müşahidə imkanları daha böyük idi,
çünki ona kənddə sərbəst gəzməyə icazə vermişdilər. Samurayların özlərini necə
apardığını gördükdən sonra belə qənaətə gəldi ki, xidmət onların borcudur, borc
özü samuray deməkdir, Samuray-ölməzdir. Onu təəccübləndirən xüsusiyyətlərdən
biri, burada heç bir zəncirin, qandalın və heç bir qulun olmaması idi. Qərblilər
Şərqi nə qədər qəddar adamlar məskəni kimi qələmə verməyə çalışsalar da,
tarixçilər sübut etmişlər ki, Şərq ölkələrində quldarlıq ötəri xarakter daşıyırdı,
inkişaf etməmişdi, hətta iri imperiya olan Çinin özündə də çox az sayda qul var idi.
Avropada isə quldarlıq qədim tarixə malik idi. XVII əsrdən başlayaraq isə qul
ticarəti Afrika zəncilərinin Amerikaya daşınması hesabına yeni vüsət aldı, həmin
biabırçı ticarət və quldarlıq praktikası yeni tarixin ən qara səhifələrindən biri hesab
olunur.
Lakin adamlara qarşı haqsızlıq, zorakılıq bu ölkədə öz xüsusiyyətlərinə, öz
standartlarına malik idi. Yaponiyada ən aşağı dərəcəli samuray belə, istənilən
samuray olmayan adamı, kişi, qadın və uşaq olmasından asılı olmayaraq öldürə
bilərdi. Bu vaxt hansısa səbəb ola da, olmaya da bilərdi. Bütövlükdə samuraylar
hindlilər kimi kastalara bölünürdü. Samuray yüksəkdə dayanırdı, kəndlilər isə
mühümlük ierarxiyasında sonrakı pillədə idi. Yalnız kəndlilər torpağa sahib ola
bilərdi. Lakin samuraylar istehsal edilən məhsulun hamısına sahib olurdu. Onlar
düyünün bir hissəsini kəndlilərə geri qaytarırdılar. Yalnız samuraya əvvəllər icazə
verilirdi ki, özü ilə ox gəzdirsin. Sonra onu əvəz edən qılınc samurayın ruhu, könlü
idi, onu yaddan çıxarsa və ya itirsə o, heç vaxt bağışlanmazdı.
Yaponların qidalanması da avropalılarınınkından tam fərqli idi. Onların
hamısı çiy balıq, şirin sirkədə saxlanmış çiy tərəvəz yeyirdilər.
Yaponlar indi də dəniz məhsullarına başqa xalqlara nisbətən üstünlük
verirlər. Dünyada yapon restoranlarında və öz adı altında yayılan xüsusi barlarda
çox satılan suşi də belə qədim ənənəyə əsaslanır. Qiymətli okean balığı olan
tunesin dünya üzrə ovunun bütün həcminin 80 faizini yaponlar istehlak edirlər.
Müxtəlif qadağalara baxmayaraq balina ətinə də həvəs bu ölkədə azalmır.
Buna görə onlar avropalılara həm də ət yemələrinə görə nifrət edirdilər.
Düyü yaponların həyatında mühüm rol oynayırdı, əsas ərzaq idi. İlahə Amaterasu
öz nəvəsini göndərmişdi ki, yaşıl düyü tarlaları olan ölkəni idarə etsin. Düyü bu
adamlara yeyilmək üçün qida, yatmaq üçün tatami (həsir), ayağa geyinmək üçün
səndəl, yağışdan və soyuqdan qorunmaq üçün paltar verirdi. Küləşdən düzəldilən
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dam yaponların evlərini isti saxlayırdı, düyü həm də yazmaqdan ötəri olan kağız
istehsalı üçün xammal verirdi. Onlar düyüsüz mövcud ola bilməzdilər.
Həmin dövrdə Yaponiya çox əhalisi olan ölkə hesab edilə bilərdi.
Bütün İngiltərədə bu vaxt üç milyondan artıq adam yaşamadığı halda, burada 12
milyon adam var idi. Kyuşu adasında isə əhalinin sayı 3-4 milyona çatırdı. Çində
isə o vaxtkı bütün dünyada olduğundan daha çox əhali yaşayırdı.
Bləksornun bəxti onda gətirmişdi ki, tayfun vaxtı ölümdən xilas etdiyi ispan
dənizçisi Rodriges və Osakada dustaqxanada olarkən məhbus avropalı rahib yerli
xalq barədə çox şeylər danışmış, onu bəzi məsələlər barədə agah etmişdilər. İspan
şturmanı ona demişdi ki, yaponların altı sifəti və üç ürəyi vardır. Əlbəttə, ispan da
yaponları eyni qaydada təqlid edərək əvəzində onlara yuxarıdan aşağı baxdığına
görə bu qənaətə gəlmişdi. Öz fikrini izah etmək üçün əlavə etmişdi ki, belə deyirlər
ki, onlar bütün dünyanın görməsindən ötəri ağızlarındakı saxta ürəyə, tam xüsusi
dostlarına və ailələrinə göstərmək üçün döş qəfəslərindəki digər bir ürəyə və həm
də özlərindən başqa heç kəsə məlum olmayan, gizləndiyi yeri yalnız Allahın
bildiyi, real, həqiqi və gizli bir ürəyə malikdirlər. Bununla yanaşı xəbərdar edirdi
ki, yaponlarla sən kral kimi hərəkət etməlisən. Öz ləyaqətinin qayğısına
qalmayanları onlar heç adam hesab etmirlər. Onların səsi isə intonasiyanı və daxili
mənanı biruzə verən fövqəltəbii bir güzgüdür. Yaponların dilində «l» səsi yoxdur.
Həmin
il
iki
böyük daymyo
– Toranaqa
və
İşido
şoqunluğa yüksəlmək uğrunda bir-birilə kəskin mübarizə aparır, amansız
düşmənçilik edirdilər. İşidonun təsiri yanğın kimi yayılırdı. Toranaqa isə
Makiavelli kimi ağıllı, hun sərkərdəsi Attila kimi rəhmsiz idi. O, düşmənlərini və
dostlarını yaxşı tanıyırdı. Əvvəlki ağalarına xəyanət etməklə, cəbhədən cəbhəyə
keçməklə şoqunluğun kandarına gəlib çıxmışdı. İşido isə güman edirdi ki, öz
düşmənlərini hökmən əzəcəkdir. Qəti qələbə çalmaq üçün yalnız bircə vacib həmlə
qalırdı, ölkənin səkkiz əyalətinə nəzarət edən Toranaqa yeganə maneə idi. Ona
görə də iki düşmən Osakada görüşdükdə İşido özünü nəzakətdən kənar apardıqda,
onu vurmaq üçün irəli yeriyən mühafizəçi samurayı ev sahibi Toranaqa ona aid
olmayan söhbətə qulaq asdığına görə cəzalandırmağı qərara aldı: «Bu Adam
səhvən samuray kimi doğulmuşdur. Onun adına son qoyulmalıdır». Ən yaxın
silahdaşının kürəkəni olan bu samuraya seppuku etməyə icazə verildi və onun
körpə oğlu da cəzanın bir hissəsi kimi öldürüldü.
Yaponlara görə həyat yalnız şehcik daxilindəki şehcikdir. Axı şeh günəş
çıxan kimi yoxa çıxır. Bu xalqa məxsus olan əxlaq qaydalarından birində deyilirdi
ki, «Yaddan çıxarma ki, tale və talesizlik göydən və təbii qanundan asılıdır. Onları
dua etməklə və ya istənilən adamın və ya özünəməxsus müqəddəsin düşüncəsindən
yaranan hiyləgər icadla satın almaq mümkün deyildir». Hind sözü olan «karma»
yaponlar tərəfindən özününküləşdirilmişdi. Buddizm fəlsəfəsinin bir hissəsi
olmaqla o şəxsin bu həyatdakı taleyini müəyyən edir, bu sarsılmaz bir qaydada
fiksasiya edilirdi, çünki insanın əməlləri əvvəlki həyatda baş vermişdi, yaxşı
əməllər bu həyat plastına ən yaxşı mövqe kimi verilmiş, bəd əməllər isə əks
qaydada keçmişdi. Yalnız bu həyatın əməlləri tam şəkildə sonra gələn yeni
doğulmaya verilir. Şəxs o vaxta qədər bu dünyada göz yaşları içərisində
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doğulacaqdır ki, dözməklə, əzab çəkməklə və çox sayda həyat zamanlarından
öyrənməklə o, axırda kamil insana çevriləcəkdir, Nirvanaya, Həqiqi Dinclik Yerinə
gedəcəkdir və beləliklə heç vaxt bir daha yenidən doğulmanın əzabını
çəkməyəcəkdir. Həyat, doğrudan da, nə qədər gözəl və nə qədər kədərlidir. Altı əsr
ərzində bu səltənət həm də daim davam edən vətəndaş müharibələri ilə
rəhmsizləşmişdi.
Toranaqa ingilis dənizçisi barədə də düşünürdü və belə qərara gəlmişdi ki,
bu barbar heç vaxt onun ölkəsini tərk etməyəcəkdir, özü də nə diri, nə də ölü
şəkildə. O, həmişəlik bu səltənətin bir hissəsinə çevriləcəkdir. Toranaqa öz
təhlükəsizliyini qorumaq üçün hər cür tədbirlərə, hiylələrə əl atırdı. Qılıncını hazır
saxlayırdı, bəxtinə güvənərək hər gecə yataq otağını, mühafizəçilərini, parolu
dəyişirdi. Bunları daim gəlişini gözlədiyi qatillərə görə edirdi.
Yaponlar heç bir millətə, ümumiyyətlə heç kəsə bənzəmirdilər. Onlar öz
adlarına malik deyildilər. Yalnız samurayların öz adı olurdu, adi yapona isə ad
daşımağa icazə verilmirdi. Bu adamlar öz peşələrinin adı ilə çağrılırdı. Oğlanlar və
qızlar isə birinci qız, ikinci qız, birinci oğul və buna uyğun qaydada adlandırılırdı.
Fahişə qadınlar isə özlərinə balıq növünün adından götürülmüş Karp, Ay, Ləçək və
ya Ulduz adlarını qoyurdular.
Adamlar küçədə başqası ilə qarşılaşdıqda gülümsünür, əyilir və nəfəslərini
udurdular. Yapon sadə adam olmaqla yanaşı çox sərt idi. Onlar həqiqətən yalnız
bir cəzanı, qətlə yetirməyi bilirdilər – çarmıxa çəkirdilər, boğurdular və ya
boynunu vurmaq yolu ilə adamları öldürürdülər. Nəyisə yandırma cinayətinə görə
isə adamlar diri-diri yandırılmaqla öldürülürdü. Qəddarlıqda onlar miladdan əvvəl
VII əsrdə qanun məcəlləsi tərtib edən və özəl mülkiyyəti qəsd etməyin ən kiçik
faktına görə ölüm cəzası qaydasını qoyan Afina arxontu Drakontun ardıcılları
sayıla bilərdilər. Onlar demək olar ki, başqa cəza növlərinə malik deyildilər, bəzən
adamları sürgün edir, bəzi hallarda qadınların saçını qırxdırırdılar. Lakin daim
başlıca cəza ölüm idi. Dustaqxanalar bir neçə il əvvəl yaradılmışdı, onlar üçün yeni
bir şey idi. Dustaqxana yalnız adamların hökm verilənə qədər müvəqqəti
saxlandığı yer idi. Bura təqsirkarlar gətirilirdi, özü də çox qısa müddətə.
Dustaqxana həmçinin cəhənnəmlə yer arasında istirahət yeri olmaqla əbədi davam
edən Həyat üçün şöhrət idi. Burada qaçmaq və gizlənmək üçün heç bir yer yox idi.
Beləliklə, hər bir kəs edama gedirdi. Əvvəlki dövrlərdə burada dustaqxana
olmamışdı, o vaxtlar adam tutulduqda öz cinayətini etiraf edir və edam edilirdi.
Portuqaliyalılar Yaponiyanı ilk dəfə kəşf edəndə tayfun bu ölkədən gələn
tacirləri yolundan döndərib, Kyuşu adasında sahilə çıxmağa məcbur etmişdi. İlk
dəfə idi ki, avropalılar yapon torpaqlarına ayaq basırdı. Bir neçə il sonra 1549-cu
ildə iezuitlərin başçısı İznatus Loyolanın yaxın silahdaşı, ordendə ikinci adam
sayılan Fransisk Xavyer buraya gəlib çıxdı. O, buraya xristian dinini yaymaq üçün,
missioner fəaliyyəti göstərmək məqsədilə gəlmişdi. Sonradan Xavyer eyni missiya
ilə Çinə keçmiş və Asiyaya gəlişindən üç il sonra orada da vəfat etmişdi.
İngilis dənizçisi öz ölkəsi ilə, yenicə məskunlaşmağa başladığı diyarı
müqayisə etmək imkanına malik idi. Başlıca olaraq sıçovullar, dəstə-dəstə sahibsiz
itlər və pişiklər, həmçinin yanğınlar Londonu təmizləmiş və milçəklərdən azad
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etmişdi. Toranaqa ilə görüşmək üçün onun bura gətirilib çıxarıldığı Osaka şəhəri
isə vətəninin paytaxtından tam fərqli idi. Yenicə möhkəm tapdanmış küçə
süpürülmüş və təmizlənmişdi. Ağacdan olan divarlar və evlər işıq saçır və təmiz
görkəmdə idi. Burada hər bir xristian şəhərinin küçələrini dəstə-dəstə dolduran
dilənçilər və çolaq-şil adamlar yox idi.
Adamlar nəzakətlə təzim etməklə küçədən keçir, bəziləri hətta diz çökürdü.
Buradakı nəzakət qaydasında baş əymək, təzim etmək çox sayda davranış ənənələri
kimi indiyədək qalır. Qadınlar isə sadəcə baş əymir, qamətlərini tamamilə
bükürlər. Xanımlar ümumiyyətlə güman edirlər ki, onlar söyüd ağacı kimi incə
olmalıdırlar, salxım söyüd kimi əyilmələri də bu oxşarlığı daha da artırır. Keçən
əsrin 80-ci illərində Tokioda işləyən sovet jurnalisti yazırdı ki, o vaxtkı baş nazirlə
bir küçədə yaşadığından hər səhər onu maşına qədər ötürən xanımının qaməti
əyilmiş şəkildə yola salmasını, yalnız maşın döngədən itdikdən sonra qadının
başını qaldırdığını müşahidə edirmiş. Qadınların daha nümayişkaranə surətdə
təzim etməsinə mən özüm Nyu-Yorkun «Şeraton-Manhetten» otelində rast
gəlmişdim. Səhər tezdən liftdən çıxarkən hollda qarşıma çıxan yaponlardan qoca
qadının çox aşağı əyilməsindən özümü bir qədər itirdim, onun yanındakı üç kişinin
də baş əydiyini görüb salam verdiklərini anladım və səhvimi başa düşdüyümdən
qarşılıqlı qaydada başımı əydim və «sabahınız xeyir» cavabını verdikdə həmin
qadının düz görkəm aldığını gördüm. Dəqiqlik kralların zəifliyi olduğu kimi,
nəzakət yaponların təbii adətlərinə çevrilməklə, onların xarakterini biruzə verən
cəhətlərdən biridir. Yaponiya parlamentində müxalif cəbhələrdən olan deputatların
bir anlığa kəskin mübarizəni kənara atıb bir-birinə təzim qılmasını görəndə, bu bizi
təəccübləndirməyə bilmir.
Yaponiyada illər kimi günün də öz adını daşıyan on iki hissəyə bölünməsi də
ingilis dənizçiyə məlum oldu. Gün səhər saat 5-dən 7-dək davam edən Dovşan
saatı ilə başlayırdı. Sonrakı iki saatda Əjdaha, daha sonra, İlan, At, Keçi, Meymun,
Xoruz, İt, Qaban, Sıçovul və Öküz saatları gəlirdi, bu dövrə gecə saat 3-dən 5-ə
qədər uzanan Pələng saatı ilə başa çatırdı. Gün və gecənin hər biri altı bərabər
hissəyə bölünürdü.
Toranaqa ingilisi dustaqxanadan yanına gətirib, ona suallar verdi.
Daymyonu daha çox maraqlandıran onun ölkəsinin qaydaları idi. Bləksorn ona
qum üzərində dünyanın xəritəsini cızdı. Şimalda yaşayan xalq olan laplandlılar
haqqında onu söyləməyi lazım bildi ki, onlar ovla məşğul olur, bütün işləri isə
qadınlar görür. Qadınların bir hissəsinin işi paltar tikməkdən ibarətdir. Bunu etmək
üçün onlar xəzi dişləri ilə çeynəyirlər ki, tikmək üçün bir qədər yumşalsın.
Laplandlılar kiçik dəyirmi formalı evlərdə yaşayırdı, bu evlər bütünlüklə qardan
düzəldilir və bu adamlar ömründə bir dəfə də olsun çimmirlər. İngiltərənin özündə
də hamama nadir hallarda rast gəlinir. Çünki adamlar hamamın səhhət üçün
təhlükəli olduğuna inanırdı. İndi isə o, özü hamamın sağlamlığa ziyan vurduğuna
inanmır. Bləksornun bəxti onda gətirmişdi ki, o, portuqaliyalı tərcüməçinin
xidmətindən imtina etdikdə, Toranaqa gənc qadın Mariko-sanı tərcüməçi təyin
etmişdi və ingilis sözlərinin artıq səhv çatdırılacağından qorxmurdu. Bu qadın
portuqal dilində çox yaxşı danışırdı, latın dilini də bilirdi. Mariko-san ağasına
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ingilisin həqiqəti dediyinə inandığını bildirib, onun Toranaqa üçün çox faydalı
olacağını dedi və bu uzaqgörənliyində o, yanılmamışdı.
Sonra
şturman
Toranaqaya
katolik kilsəsinin
dünyanı
da
Allah səltənəti kimi öz inhisarına almaq planlarından danışdı və bildirdi ki, 1530cu ildə İspaniya və Portuqaliya kralları təntənəli müqavilə imzalamışdılar. Yeni
Dünyanın onların arasında bölüşdürülməsi bu müqaviləyə əsasən aparılmalı idi.
Həmin bölgüyə görə Yaponiya Portuqaliyanın payına düşürdü, rəsmi qaydada ona
məxsus olurdu. Sizin özünüz, hər bir qəsr və hər şey Portuqaliyaya veriləcəkdir.
Buna cavab olaraq yapon knyazı bildirdi ki, o da Çin imperatoru ilə özü arasında
göyü bərabər qaydada yarı böləcəkdir. Katoliklərin bölgüsünə görə 1500-cü ildə
Braziliya Pedro Kabral tərəfindən kəşf edildiyinə görə Portuqaliya bu ölkənin də
sahibi olmuşdu. Roma Papası onlara bu hüququ vermişdi, o, özünü İisus Xristin
yer üzərindəki Keşişi hesab edirdi. Papa VI Aleksandr (onun özü və övladları
iyrənc zinakarlıqda, qan qarışdırıcı əlaqələrdə ad çıxarmışdılar) ilk demarkasiya
xəttini 1493-cü ildə, Xristofor Kolumbun Yeni Dünyanı, öz gümanına görə isə
Hindistanı kəşf etdiyindən bir il sonra təsdiq etmişdi. Papa VII Kliment isə 1529cu il Saraqos müqaviləsinə icazə vermişdi. Bu müqaviləyə görə Yaponiya barədə,
həmçinin Çindən tutmuş Afrikaya qədər Portuqaliyaya müstəsna hüquqlar verilirdi.
Əvəzində isə bu ölkələrdə katolitsizm yayılmalı idi. Beləliklə, ingilis dənizçi bir
protestant kimi katoliklərin iç üzünü açıb göstərdi, onların dünya ağalığına
yiyələnmək cəhdlərini ifşa etməkdən də çəkinmədi.
Yaponiyada təkcə samuraylar at oynatmırdılar. Burada gizli onluq təşkilatı
olan Amida Tonq fəaliyyət göstərirdi. Bu cəmiyyətdən heç bir kəs diri şəkildə
tutula bilməzdi. Onlar ağalarının göstərişi ilə öldürürdülər, bütöv məxfiliyə malik
idilər. Muzdlu qatil öz qəsrinə geri dönüb, sonra böyük mərasimin müşayiəti ilə
özünə sui-qəsd ritualını icra edirdi.
Romanda verilən ingilis dənizçisinə Toranaqanın tapşırığı ilə tərcüməçilik
edən Mariko-san obrazı yapon qadınlarının təbiətini öyrənməyə çox kömək edir.
Marikonun atası ağasına xəyanət etdiyinə görə seppuku icra etməklə həyatını başa
vurmuşdu. Bu vaxt onun samuray əri öz həyat yoldaşından imtina etməmiş, onu
uzun müddətə şimala göndərmişdi. Bu qadın özünü ağası hesab etdiyi əri
Buntaronun çalmaq üçün istifadə etdiyi musiqi aləti hesab edirdi. Mariko ingilisə
deyirdi ki, yaponlar üçün ölüm və həyat eyni şeylərdir. Bu təbiətin sarsılmaz
qanunudur. Buddizm dininə sitayiş edənlər inanırlar ki, biz çox dəfələrlə doğulmaq
və yenidən doğulmaq qabiyyətinə malikik. Bu o vaxta qədər davam edir ki, biz
kamilliyə, qüsursuzluğa qovuşuruq və Nirvanaya – göyə çatırıq. Qadınlar barədə
isə deyirdi ki, kişilər onlardan üzr istəmirlər. Kişilər nə edirlərsə düzgün hərəkət
etmiş olurlar. Ən azı buna biz qadınlar inanırıq. Əri öz arvadını ölüncə döyə bilər.
Qadınların yeganə mükafatı göz yaşlarından əmələ gələn çaydır. Qadınların çoxu
nifrət etdiyi adamlara ərə gedirdi. İntim yaxınlıq məsələsinə gəldikdə, bu əlaqəni
yaponlar azərbaycanlıların əvvəllər çox işlətdikləri ifadə kimi yastığa (birgə) baş
qoymaq adlandırırlar, bunu kişi və qadının fiziki birləşməsinin üsulu hesab edirlər.
Bu zinakarlıqdan daha nəzakətlidir. Burada haşiyə çıxaraq onu da qeyd etmək
lazımdır ki, içdiyimiz çayı bildirən ifadə də, hansı dildən əxz etdiyimizdən asılı
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olmayaraq yapon dilindəki «ça» sözündən götürülmüşdür, ingilislər isə çayın əsl
vətəni olan ölkənin sakinlərinin – çinlilərin dilindən onların «te» sözünü götürərək,
onu «tii» kimi tələffüz edilən «tea» ifadəsi kimi işlədirlər.
Mariko ingilisə müraciət edərək deyirdi ki, «Ancin-san» (yapon dilində
şturman «ancin» kimi tələffüz edilirdi) əgər bu üç qadından biri ilə, ya hamısı ilə
yastığa baş qoymaq sənin üçün xoşdursa, bunu istəsən, onlar heç də bundan
inciməyəcəklər. Həmin qadınların heç birinin əri yox idi. Əgər sən onlarla olmağı
arzulamasan da heç bir inciklik olmayacaqdır. Axı sən qadınla yastığa baş
qoymadan necə sağlam ola bilərsən? «Axı bu kişi üçün çox vacibdir». Bu rəy
Çingiz xanın əbədi həyat, ən azı uzun ömürlülük barədə məsləhət umduğu çinli
müdrikin sözləri ilə əkslik təşkil edir. Müdrik qoca Çingiz xana ölməzliyin
mümkün olmadığını, uzun ömür üçün isə qadınla intim yaxınlıqdan uzaq olmağın
məqsədəuyğun olduğunu demişdi. Bibliyadan sodomlulara məxsus olduğu məlum
olan iyrənc əlaqələr yaponlara da məlum idi. Və ingilisə belə intim yaxınlıq imkanı
təklif edildikdə o, bunu hiddətlə rədd etdi. Axı, yaxşı bilirdi ki, belə eybəcər
pozğunluğa görə Allah iki şəhəri – Sodomla birlikdə Qomorranı bütöv sakinləri ilə
birlikdə məhv etmişdi.
Yastığa baş qoymaq Yaponiyada normal hal sayılmırdı. İnsana həzz verən
hər hansı bir şey necə günah sayıla bilər? Katolik ruhani xadimlərin tselibatına –
nigahsızlığına zidd olaraq bəzi Buddist sektaları hətta intim yaxınlığı bir sitayiş
forması kimi təklif edirdi. Allahın bunu lənətləməsini demək ağılsızlıqdır. Mariko
bunu şübhəsiz bir həqiqət kimi deyirdi. Yalnız geyşalar istisna təşkil edirdi, onlar
heç vaxt yastığa birgə baş qoymağa məcbur edilmirdi. Geyşalar və şagirdlər
toxunulmaz hesab olunurdular.
Qadınların sosial həyatda kişilərdən xeyli aşağıda dayanması isə bütün
sahələrdə özünü biruzə verirdi. Ərinin sözü qadın üçün qanun idi. Marikonun anası
atasının öz saxladığı samuraylara maaş vermək üçün pulu olmadıqda, Kiotoya
yollanmış və orada parik düzəldənərə öz saçını satmış və əldə etdiyi pulu gətirib
ərinə vermişdi. Qadın üçün borc hissi olduqca vacib idi. Əri və ya xidmət
göstərdiyi kişi yatmayana qədər qadın oyaq qalmalı və səhər əri yuxudan oyananda
onu qarşılamalı idi. Qadının borcu müstəsna olaraq ərinə xidmət etmək idi. O,
daim səbirli olmalı idi. Ərli qadının başqası ilə intim yaxınlığı zinakarlıq hesab
olunur və seppuku ilə nəticələnirdi. Ayrı-seçkilik bütün sahələrdə gözə çarpırdı.
Fuci-sana, müqəddəs Fuci (və ya Fuciyama) dağına dırmaşmaq, onun kraterli
zirvəsinə qalxmaq yaponlar üçün sakral xarakter daşıyır. 1868-ci ilə, Meyci
Bərpasına qədər qadınlara hətta bu dağa qalxmağa da icazə verilmirdi. Qadın
yalnız oturmuş şəkildə kağız qapını-şocini açıb örtürdü.
Pula münasibətə gəldikdə avropalılardan fərqli olaraq samuraylar üçün
pul elə bir əhəmiyyət
kəsb
etmirdi.
Sədaqət yaponların
yüksək
qiymətləndirdikləri yeganə xüsusiyyət idi, bu onların kultu, buşidosu idi. Onlar
özlərini ağalarına xidmətə həsr edirdilər. Pis yaralanmış samurayların hamısı, əgər
onlar özlərini öldürməsələr və bunu bacarmasalar, öldürülürdü.
Samuray ləyaqətlə ölürdü. Samuray əsir götürülə və samuray kimi qala
bilməzdi. Düşmənə əsir düşmək ən pis şərəfsizlik hesab olunurdu. Adətə görə digər
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samuray həmişə seppukunun icra edilməsinə köməklik göstərir, dizi üstə çökmüş
adamın arxasında laqeyd dayanırdı ki, aqoniya dözülməz şəkil almamış və
nəzarətdən çıxdıqdan qabaq onun başını bircə zərbə ilə kəssin.
Axırıncılar baş versəydi bu həyatının ali anında insanı çox biabır etmiş
olardı. Sekundantın iştirakı olmadan az sayda adam biabır olmadan ölə bilərdi.
Samuray qadınlar seppukunu boğazlarına öz bıçaqlarını soxmaqla icra
etdiklərindən, onlara köməkçi lazım olmurdu. Çinlilər isə işgəncə verilməsindən
həzz alırdılar.
Buddizm yaponları ətlə qidalanmaqdan çəkindirirdi. Buddanın vətəni olan
Hindistanda yaponları «Şərqin şeytanları» adlandırırdılar və öz torpaqlarına silahlı
olduqda onların ayaq basmalarına icazə vermirdilər. Yaponlar isə hindliləri
«Qaralar» və «İnsan olmayanlar» adlandırırdılar. Koreyalıları isə onlar «Sarımsaq
yeyənlər» deyə çağırırdılar və kannibala bənzəyən heyvanlar hesab edirdilər.
Onlardan gələn sarımsaq qoxusu hətta onlarla ünsiyyətdə olanın paltarına və saçına
hopurdu. Yaponlar güman edirdilər ki, hər iki ölkəni – Koreyanı və Çini işğaldan
sonra onlar sivilizasiyalardırmışlar, lakin onu da etiraf edirdilər ki, Çin hələ qədim
dövrlərdən sivilizasiyalaşmış bir ölkə idi və yaponlar ondan çox şeyi əxz etmişdilər
və özləri də vurğulayırdılar ki, ən yaxşı şeyləri Çindən götürmüşdülər.
İngiltərə kimi Yaponiya da adalar ölkəsi idi, öz dənizlərində ağalıq etməsə
kənardan olan düşməndən müdafiəsiz qala bilərdi. Mariko-san ingilisə öz ölkəsinə
iki dəfə müdaxilə edildiyini danışdı. Üç yüz ildən çox bundan əvvəl Xubilay xanın
monqolları Çini və Koreyanı yenicə işğal etdikdən sonra bizə qarşı hücuma
keçdilər. Bu vaxt biz onun hökmranlığına tabe olmağı rədd etmişdik. Bir neçə min
adam Kyuşuda sahilə çıxdı, lakin bizim samuraylar onların qarşısını kəsdi və bir
müddətdən sonra düşmən geri çəkildi. Bu hadisə 1274-cü ildə olmuşdu. Yeddi il
sonra, 1281-ci ildə müdaxilədə demək olar ki, iki yüz min düşmən qoşunları
yüklənmiş minə qədər Çin və Koreya gəmiləri iştirak edirdi. Qoşunlar
monqollardan, çinlilərdən və koreyalılardan ibarət idi – əksəriyyəti süvari idi.
Cənubdan gələn tayfun donanmanı və onun göyərtəsində olan ordunu darmadağın
etdi. Sahildə qalanlar tezliklə öldürüldü. Bu kamikadze və ya İlahi Külək idi.
Kamikadzeni Allahlar, Allahların bu torpağını xarici işğalçılardan mühafizə etmək
üçün göndərmişdi. Monqollar bir daha geri dönmədilər və səksən ilə sonra və ya
ona yaxın bir vaxtda onların yaratdıqları Yuan sülaləsi Çindən də kənara atıldı.
Ona görə də yaponlar deyirdilər ki, «Onlardan bizi Allahlar qoruyur». Mariko
təkrar etdi ki, Allahlar daim bizi müdaxilələrdən qoruyacaqlar. İspan
məğlubedilməz Armadası da belə bir qasırğanın köməyi ilə İngiltərə üçün
əhəmiyyətsiz bir şeyə çevrilmişdi. Axırıncı hadisə 1588-ci ildə baş vermişdi.
Monqollar yəqin ki, avropalılara da rəhm etməzdi. Xubilay xanın babası Çingiz
xanın ordaları demək olar ki, Vyananın qapıları ağzına gəlib çıxmışdı, bu vaxt
onların hücumu dayandırıldığından geri dönməyə məcbur oldular. Bu Hannibalın
Romanın qapısı ağzında dayanıb, geri dönməsinə bənzəyirdi.
Həmin günlərdə adamlar inanırdılar ki, Çingiz xanın əsgərləri Allah
tərəfindən göndərilmişdi ki, dünyanı günahlarına görə cəzalandırsın.
Ümumiyyətlə yaponlar ölümdən qorxmurdular. Bu qorxu torpağında ölüm
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adamların guşənişinliyə çəkilməsi hesab olunurdu. Ölüm yaponların havasının,
dənizinin, torpağının bir hissəsi kimi qəbul edilirdi.
Bləksorn altı ay müddətinə əvvəlki kənddə yapon dilini öyrənməyə
göndərildikdə daymyo Yabu kəndlilərə elan etmişdi ki, həmin müddətin sonunda
ingilis dilimizdə danışa bilməsə, bütün kənd camaatını qılıncdan keçirəcəkdir.
Tərcüməçi Mariko-san bunu dənizçiyə dedikdə, o, hiddətini gizlədə bilmirdi, axı
kənd sakinlərinin onun dili öyrənib-öyənməməsi ilə nə əlaqəsi vardır. Axşam o,
Yabunun qaldığı evə gəldikdə etirazını bildirib, əmrini ləğv etməyi xahiş etdi.
Adətə görə daymyo öz əmrini geri götürə bilməzdi, bu biabırçılıq hesab olunurdu.
Bu vaxt kobud kənd valisinin yanında o, belə bir ar gətirən əmrə dözməyəcəyini
əsas götürərək seppuku etmək üçün xəncərini çıxarıb qarnına soxmaq istədikdə,
vali tullanıb onun əlinin zərbəsini saxladı. Həm daymyo, həm də vaxtilə adamların
gözü qarşısında Bləksornu nalayiqcəsinə təhqir edən onun qardaşı oğlu məəttəl
qalmışdılar, onlar avropalıdan belə cəsarət və fədakarlıq gözləmirdilər. Daymyo
Yabu əlacsız qalıb söz verdi ki, əgər o, ikicə söz də öyrənsə, kənd əhalisini
cəzalandırmayacaqdır. İngilisə artıq heç də laqeyd olmayan tərcüməçi qadın da
onun belə hərəkətinə təəccübünü gizlətməsə də, portuqal dilində ona dedi ki, siz
artıq yenidən doğuldunuz, əvvəlki adam deyilsiniz.
Digər bir hadisə də Bləksornu olduqca məyus etmişdi. Yaponlar şahinlə
ovladıqları qırqovulu ikinci dəfə ona göndərəndə, ətinin yumşalmasını əsas
götürərək, quşu həyətdə boğazından kəndirlə asdı və tapşırdı ki, özünün icazəsi
olmadan heç kəs ona toxunmasın. Sonra qırqovulu ümumiyyətlə yadından çıxardı
və qayıdanda ona xidmət etmək tapşırılmış dul gəlin bildirdi ki, o, günahkardır,
özünü öldürməyə icazə versin. Nəhayət məlum oldu ki, uzun müddət asılı qalan
quş iylənib, üfunət iyinə dözə bilməyən hər bir yapon kimi qadın onu götürüb
basdırmaq istəyəndə, bağban özü quşun cəsədini açıb, torpağa basdırmış, sonra isə
özünü öldürübmüş. Ağanın sözünü, əmrini heç kəs poza bilməzdi, buna cəsarət
etsə, könüllü qaydada həyatdan getməli idi. Bləksorn da adi adam deyildi.
Toranaqa onu qulluqçu səviyyəsində hatamoto təyin etmişdi. Ona görə də quşa əl
vurmaq özünə ölüm hökmü elan etməyə bərabər idi.
Bləksorn yazıq bağbanın ölümünə çox kədərlənməklə yanaşı bu günahsız
qadını da öz qərarından döndərə, sakitləşdirə bildi və özünü məzəmmət etdi ki,
xalqın qayadalarına bələd olmadan niyə belə ağılsız qəti göstəriş verirsən.
Mariko-san ingilisə dili öyrətmək üçün yapon dilində feilin ingilis dilində
olduğutək şəxsi əvəzliklərə görə dəyişilmədiyini, bəzən hətta gələcək zamanda və
mücərrəd formada da eyni qaydada tələffüz edildiyini dedi. Hətta cəm və tək
isimləri də eynidir. «Tsuma» ifadəsi həm «arvadı», həm də «arvadları» bildirir.
«Mən gedirəm» ya «onlar getdi» ifadələri yalnız səsin tonunu dəyişməklə birbirindən fərqlənir. Lakin hər ikisi eyni qaydada səslənir. Yapon dili qeyri-müəyyən
dil hesab olunur. Çinlilər çox ağıllı idilər, deyə Mariko-san bildirdi ki, biz min il
əvvəl onlardan yazını əxz etmişik. «Donuz» sözü üçün onlar xarakter və ya ifadə
seçirlər. «Dam» simvolu «donuz» simvolunun üstünə əlavə edildikdə, bu «ev»
mənasını verir. Qədim dövrlərdə çinlilər düşünürdülər ki, «dam altında donuz»
evdir. Onlar buddistlər deyildidilər, ət yeyirdilər, ona görə də onlar üçün,
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kəndlilərdən ötəri donuz var-dövləti təmsil edirdi, deməli yaxşı idi.
İngilis teatrından fərqli olaraq Yaponiyada aktyorlar və aktrisalar maska
geyindirdilər, bunu onlar «No» teatrı adlandırırdılar. Onlar musiqi çalır, bəzən rəqs
edir, çox hallarda isə tamaşaya qəmgin, faciəvi və tarixi pyeslər qoyurdular. Bəzən
komediya da göstərirdilər. Şekspirin pyesləri onlara yad görünə bilərdi. Ona görə
də hətta XX əsrin ikinci yarısında yaponlar Şekspirin məşhur «Kral Lir» pyesi
əsasında film çəkəndə xalqın mentalitetini nəzərə alaraq kralın həm xəyanətkar
qızlarını, həm də sədaqətli qızını onun guya oğlanları ilə əvəz etmişdilər.
Ümumiyyətlə, yaponların ifadə tərzlərini, düşüncələrini anlamaq asan məsələ
deyildir. Ona görə də yapon qızı ingilisə deyirdi ki, əgər dinclik istəyirsənsə sən
hətta boş fincandan da çayı necə içməyi öyrənməlisən. Sən həm də qayaların
böyüdüyünü müşahidə etməyi də öyrənməlisən. O, izah edirdi ki, yastığa birgə baş
qoymaq da öz qiymətinə malikdir. Həqiqi məhəbbəti biz borc adlandırırdıq, bu
könüldən könülə körpüdür və elə bir ifadə tərzinə ehtiyac duymur – bəlkə ölüm
hədiyyəsi istisna olmaqla heç bir fiziki ifadəyə də.
Yaponlar uşaqlıqdan öz içərisində itməyə, özünə kənardan nüfuz edilməsinə
imkan vermədən böyüməyə öyrədilirlər. Divarların arxasında yaşayırlar. Əgər
bunu bacarmasaydılar, hamı çox güman ki, dəli olardı, hətta hər kəsi və özlərini
öldürmək istəyərdi.
Yaponların dili elə çalarlara malikdir ki, cavab vermək istəmədiyi hansısa
sualdan yayınmağa, nəzakətli olmağa imkan verir. Başlıca məqsəd həqiqi
harmoniya əldə etməkdir. Bu sözləri dedikdən sonra qadın ingilisə bu sirri açdı:
«Bizim təbəssümlərimizə və nəcib tərbiyəmizə, bizim seremonial qaydalarımıza və
təzim etməyimizə, xoşhallığımıza və bağlılığımıza inanıb, səfehə çevrilmə!»
Romandakı daymyo Toranaqa obrazı müxtəlif situasiyalarda təsvir edilir.
Onun müdrikliyi addımbaşı öz təsdiqini tapır. O, şahinlə ov etməyi də çox
xoşlayırdı və bilirdi ki, bu yırtıcı quş onu tərk etdikdən sonra başqa quşları və kiçik
heyvanları öldürəcək, istədiyi vaxt öz ovunu yeyəcəkdir. Şahin vəhşi varlıqdır,
özünə gəldikdə isə müvəqqəti olaraq yerə bağlı ağadır. Şahinin caynaqları ölüm
silahı olmaqla, onun gücü çatdığı canlıları məhv edə bilir. O öz qürbanını
caynaqlarında tutub, onu yeməkdən əvvəl dimdiyi ilə tüklərini didməyə başlayır.
Toranaqa Ancin-sanı geniş qanadlı şahin deyil, tələ yeminə aldanan quzğun hesab
edirdi. Toranaqa rəhm etməyi bacarmırdı, oğlunu və arvadını da öldürmüşdü. Onun
özünü də xəbərdar etdirdilər ki, İşido səni körpə uşaq öz anasının döşünü əmən
kimi əməcəkdir.
Mariko-san ingilisə öyrədirdi ki, Allah və Şeytanın heç nəyə dəxli yoxdur.
Daxili aləm və Zahiri aləmin də, həyat və ölümün də heç nəyə dəxli yoxdur. İndi
özün kimi ol, üzərinə həyat dalğalarının əbəs yerə hücum çəkdiyi qaya kimi ol. Bir
şeirdə deyildiyi kimi, «Göy Günəş tərəfindən qarsalanır, göz yaşları ilə doludur.
Ancaq meşə külək tərəfindən yaralanır, ölü yarpaqlarla ağlayır». Əlavə edirdi ki,
«Mən əgər sözlərdən xəzan yarpaqlar kimi istifadə edə bilsəydim, mənim şeirlərim
necə də tonqal qalayardı».
Yaponların öz dini olan Şinto Kami yolu hesab olunur, min il bundan əvvəl
Buddanın yolu olan Buşidodan fərqləndirilmək üçün bu seçilmişdi. Şintoistlər
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inanc gətirirlər ki, onlar öləndə kamiyə çevrilirlər. O ruha bənzəyir, lakin həm də
bənzəmir, Günəşə bənzəyir, lakin həm də bənzəmir də. O göylə yer arasında
mövcuddur və Allahın da bu torpağına səfər edirlər və ya onu tərk edirlər, bunların
hamısı eyni vaxtda baş verir. Şinto miflərin və əfsanələrin təbiət kultudur, bu
əfsanələrdə heç kəs bütünlüklə buna ürəkdən inanmır, həm də hər kəs ümumi
qaydada buna pərəstiş edir. Şəxs o vaxt Şintoda olur ki, o, eyni yolla yapon kimi
doğulmuşdur.
Ritual yaponların həyatını idarə edirdi, çünki səltənət itaət demək idi. Aşağı
daymyolar daha vacib olanları görəndə atdan düşüb, ona baş əyməli idi. Bərabər
səviyyədə olan daymyolar görüşdükdə, bu vaxt atdan düşməli və bərabər qaydada
baş əyməli və özlərinin ayrıca yolları ilə getməli idilər.
Nəhayət ingilislə Mariko - sanın məhəbbəti axırıncının özünü qurban
verməsi hesabına zəfər çaldı. Ancin- sanın ehtirasına cavab olaraq bu gözəl, ağlılı
və mərd qadın ona deyirdi ki, əgər mən səninlə tək qalsaydım yalvarmaqla dolu
qışqırığın kainatı tutana qədər səni öpərdim. Çünki mənim həyatım səninlə
doludur. Görünür doğrudan da həyat yuxu içərisindəki yuxudur.
Mariko-san ingilislə sevgilisinə görə ərinə xəyanət etmiş hesab
olunduğundan öz ölümünə hazır idi və ərinə dedi ki, sənin həyatın mənim
məqsədimdir. Əri onu döysə də ölümünə razı olmadı.
Lakin Marikonun başı üzərindən ölüm buludu çəkilmirdi. Osakanı tərk
etməmək barədə İşidonun əmri qarşısında əlacsız qalıb, ağası Toranaqaya sədaqət
naminə qadın özünü öldürməli idi. Seppukunu icra edərkən İşido son anda ona
şəhərdən çıxmağa icazə verdiyi barədə imzaladığı sənədi göstərdi və onun özünə
sui-qəsdi baş tutmadı. Lakin İşidonun hiyləsinə uyğun olaraq nindzyaların hücumu
vaxtı bomba partlamasında Mariko öldü, Bləksorn isə gözlərindən ağır yara aldı.
Marikonun cəsədinin yandırılması mərasimində daymyolarla yanaşı heç nəyi görə
bilməyən onun ingilis sevgilisi də iştirak edirdi. Müalicə nəticəsində sonralar onun
gözlərinin görmə qabiliyyəti bərpa olundu.
Ancin-sanın igidliyini Toranaqa da qiymətləndirirdi, adamlarına göstəriş
vermişdi ki, ona hörmətlə yanaşsınlar. Axı ingilis onun özünün və Marikonun
həyatını bir neçə dəfə xilas etmişdi. İngilis şturman Osakadan qaçmağa çalışan
Toranaqanın həyatını ağlı və şücaəti hesabına başının üstünü alan ölümdən
uzaqlaşdırmışdı.
Bləksorn Osakada olarkən gəmisinin yandırıldığını eşitdi. Bu onun vətənə
qayıtmaq ümidlərini məhv edirdi. Həmin hadisənin səbəbini Marikonun hələ
Edoda olarkən ona yazdığı ilk və axırıncı məktubundan öyrəndi. Yapon qadını
xahiş edibmiş ki, ingilis sağ qalsa məktub ona verilsin. Mariko latın dilində
yazırdı: «Mən səni sevirəm. Bu məktubu oxumamışdan əvvəl mən Osakada
öləcəyəm, güman ki, mənə görə sənin gəmin də məhv olacaqdır… Mənim
məhəbbətim, ya səni, ya da sənin gəmini seçmək lazım idi. Bağışla, mən sənin
üçün yaşamağını seçdim. Başqa gəmi və başqa həyat qur… Mənim yapon duam –
hara deyir ki, sonrakı həyatda necə olursa-olsun mən sənə sevinc gətirəcəyəm və
nə qədər sən varsan, səninlə olacağam».
Toranaqa daymyo Yabunun ona xəyanət etdiyindən halı olsa da, buna uzun
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müddət dözmüşdü. Lakin əlverişli vaxt yetişən kimi onu seppuku etməyə məcbur
etdi. Yabu ölümündən əvvəl kağız, mürəkkəb və fırça istədi ki, öz iradəsi və ölümü
barədə şeir yazsın. Onu öz doğma qardaşı oğlu Omi də Toranaqaya satmışdı.
Şeirdə bu sözlər var idi:
«Nədir buludlar?
Göyə haqq qazandırmaq üçünmü?
Nədir həyat?
Yalnız ölümdən qaçmaq üçünmü?»
Toranaqa özünü təhlil etməyi də bacarırdı. Düşünürdü ki, onun doğulduğu
həyat nadir nümunədir, səhrada qəflətən qarşıya çıxan çiçəyə bənzəyir, bunun
karmadan başqa bir səbəbi yoxdur, bu çiçək tez açılır, tez də yoxa çıxır. İndicə
ovucundan uçurduğun şahin ov üçün uçur və şikarı ilə geri qayıdacaqdır. Bir ya iki
mövsümdən sonra həmişəlik yoxa çıxmaq üçün o da özünü hava axınına atacaqdır.
Özünü aldatmağa dəyməz, bu məhvedicidir.
Toranaqa ingilisin Marikonun yaxşı və faciəli vaxtlarda, hətta həyatının
qışında da sevdiyini bilirdi. O qadın daim onun arzularının sərhədində idi. Və
qadına haqq qazandırmaq üçün Toranaqa ürəyində deyirdi ki, Mariko – san şərəflə
ölmək və əbədi yaşamaq sənin karman idi. Bu fikirlərinin sapını çözərkən ingilisə
müraciət edirmiş kimi dedi: «Ancin – san sən mənim dostumsan, karmana görə sən
heç vaxt bu torpağı tərk etməyəcəksən. Mən isə Şoqun olmalıyam».
Toranaqanın öz məqsədinə çatması naminə çoxları həyatdan məhrum oldu.
Nəhayət, o, İşido üzərində də qələbə çaldı. Həmin ilin onuncu ayının bir
sübh çağı Şimal yolunun kənarındakı dağlarda hava dumanlı idi. Toranaqa
günortadan sonra döyüşdə qalib gəldi və qətl tufanı başlandı. Qırx min baş yerə
sərildi. İşidonun özü əsir götürüldü və camaata göstərilmək üçün öz şəhəri
Osakaya zəncirlənmiş şəkildə gətirildi. Vaxtilə bu şəhərdə o, Toranaqanı öldürmək
istəmişdi, lakin ingilis özünü dəliliyə vurmaqla axırıncını xilas edə bilmişdi. İşido
boğazına qədər torpağa basdırıldı və yoldan keçənlər onun boynunu bambuk
çubuğunun iti ucu ilə mişarlayırdılar. Üç gün sonra İşido öldü. Toranaqanın
Şoqunluğa yolu açılmışdı və az vaxtdan sonra o, arzusuna çata bildi.
Kitab orta əsr Yaponiyası barədə geniş məlumat mənbəyi olmaqla yanaşı,
böyük maraqla oxunur. XVIII əsrin sonu, XIX əsrin birinci yarısında yaşayıb
yaratmış böyük yapon rəssamı Hokusay Katsşikonun «Fuci dağına yüz baxış»
tablolarına baxdıqca stixiyanın möcüzəli qüdrətinə heyran olduğun kimi, romanda
təsvir olunan insan təbiətinin gizli cəhətlərinə, ehtirasların hədd tanımamasına
laqeyd qala bilmirsən. Yapon etikasının yad görünən cəhətləri belə, bu xalqın
tarixinə olan marağı heç də azaltmır, əksinə bu insanların müəmmalı görünən
həyatına və davranış tərzinə daha yaxından nüfuz etmək istəyi yaradır.
Ceyms Klavellin əsəri tarixi faktlara əsaslanır. Baş qəhrəman Con Bləksorn
obrazında 1600-cü ildə ilk dəfə Yaponiyaya gələn britaniyalı dəniz səyyahı,
şturman və tacir Uilyam Adams təsvir olunmuşdur. O, Toranaqa obrazında
verilmiş şoqun Tokuqava İeyasunun müşaviri olmuş və ona qərb gəmisi modelində
ilk gəmini düzəltdirmişdi. Şoqun İeyasu Yaponiyda mərkəzi dövlət yaratmış və
Tokuqava şoqunları sülaləsinin əsasını qoymuşdu. Kitabda cərəyan edən
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hadisələrdən üç il sonra – 1603-cü ildə o, imperatoru məcbur etdi ki, ona şoqun
titulunu versin və bu vaxtdan Edo dövrü kimi tanınan Tokuqava şoqunatının 250
illik idarəçilik dövrü başlandı. İki il sonra o, hakimiyyəti oğluna versə də, faktiki
olaraq ölkənin idarə edilməsini davam etdirdi. Ancin-sama adı altında tanınan
Uilyam Adams isə böyük nüfuz sahibinə çevrildi və bir daha vətəninə qayıtmadı,
1620-ci ildə 55 yaşında vəfat etdi. Axı İeyasu qərara almışdı ki, şkiper Uilyam
Adams ölmüşdür və samuray Ancin Miura doğulmuşdur.
Lakin romanı heç də etnoqrafik məlumatlar məcmuəsi hesab etmək düzgün
deyildir. Əsərdəki qəhrəmanlar müxtəlif əqidəli, mənəviyyatlı insanlardır, bu fərqli
həyat tərzləri və talelər tam təsadüfi olaraq bir-birinə birləşmiş, qovuşmuşdur.
Rəngarəng saplar hörülüb naxışlı xalça əmələ gətirdiyi kimi, romanda da
düşüncələri və hərəkət prinsipləri bir-birinə bənzəməyən adamların dünyasından
böyük bir həyat kəsiminin maraqlı mənzərəsi yaranmışdır.
Qədim tarixə və sivilizasiyaya malik olan bu xalqın özünəməxsus həyat
fəlsəfəsi qəribəlikləri ilə yanaşı ibrətamizdir. Təbiətin xeyli xəsislik göstərdiyi,
ancaq sakinlərinin nəsillər boyu iradəsi və zəhməti ilə gözəlləşən və zənginləşən bu
ölkəyə heyran olmamaq mümkün deyildir. Sadəcə olaraq bu ölkəyə açıq ürəklə
yanaşmalısan, əvvəlcədən gəldiyin düzgün olmayan rəyi kənara atmalısan. Onu
ağılla dərk etmək mümkün deyilsə, ürəklə anlamaq lazımdır. Ernest Heminqueyin
bir gözəl şəhər haqqında dediyi sözləri bu ölkəyə şamil edib, demək istəmirəm ki,
oxucu, Yaponiya həmişə sənin üçün bayram olacaqdır. Ancaq bu ölkəni dərk etmə
adama yalnız sevinc gətirəcəkdir. Təbiətə pərəstiş edən bir xalq, əgər bunu dini
ehkama çevirmişdirsə, ən azı hələ min il əvvəl gözəlliyin dünyanı xilas edəcəyi
mülahizəsinə gəlməyi bacarmışdı. Bu xalq insanın öz həyatının, öz xoşbəxtliyinin
yaradıcısı olması barədə qədim yunan fəlsəfəsinin irəli sürdüyü ideyanı
gerçəkləşdirə bilmişdir. Lakin yaponlar heç də sadə bir şəkildə olan, nəfsini
saxlayan həyat tərzini, xarici aləmin həyəcanlarından uzaqlaşmaq, könül
sakitliyinə qovuşmaq prinsipini qəbul etmirlər. Onlar əylənməyi, şadlanmağı da
bacarırlar. Onların saldığı şəhərlərə, tikdirdikləri körpülərə, estakadlara baxanda
elə təsəvvür yaranır ki, hər bir nəsil elə bil ki, əbədi yaşamağı düşünür, şənlik
etmələrinə, əylənmələrinə, yeyib-içməklərinə, sakuranın cəmi bir həftə davam edən
çiçəklənməsinə qibtə olunan bir heyranlıqla tamaşa etmələrinə baxdıqda isə, adama
elə gəlir ki, onlar ömürlərindəki axırıncı fürsəti də əldən vermək istəmirlər.
Yaponiya təbiəti insana qarşı heç vaxt əliaçıqlıq göstərməmişdir, ona həyat
nemətlərini asanlıqla verməmişdir. Belə şərait adamları zəhmətə alışdırırdı, zəruri
yaşayış şərti kimi əməksevərliyə sövq edirdi. Təbiətdən heç nəyi hazır şəkildə ala
bilməyən yapon daha çox öz qüvvəsinə, səyinə bel bağlamışdı, lap qədim
dövrlərdən bu qaydada formalaşmışdı. Axı insan cəmiyyətinin uşaqlığı da öz
xüsusiyyətlərinə malikdir. Tərbiyəsiz uşaq da, yaşlı adamlar kimi ağıllı hərəkət
edən uşaqlar da olur. Qədim yaponları yəqin ki, normal uşaqlar saymaq olardı,
çünki onlar öz gələcək inkişafları üçün belə möhkəm bünövrə yaratmışdılar. Bu
gün də bu xalq müasir sivilizasiyanın inkişafına nəhəng töhfələr verir. Yaponların
öz vətənlərini insanın firəvan yaşaması üçün lazım gələn hər şeylə təmin edən bir
diyara, az qala yerüstü cənnətə çevirmək sahəsindəki fərasətinin birinci əlaməti və
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axırıncı təsdiqi bu ölkədəki proqressin səviyyəsi, qazanılan nailiyyətlərdir.
Bir yapon müdrikinin kəlamına görə, qələbənin əldə edilməsi imkanı
düşməndən asılıdırsa, məğlubedilməzlik sənin özündən asılıdır. Qabiliyyəti,
yenilik hissinə sönməz həvəsi və yaxşı ənənələrə sədaqəti, mübaliğəsiz deyilsə, bu
xalqa öz hərtərəfli istedadını nümayiş etdirməyə imkan vermişdir. Kimsə korkoranə qaydada əhəmiyyətsiz bir şeyə sitayiş edirsə, bu inancın özündə qüsur
vardır. Təəccüblənmək üçün isə bu ölkədə çox şey vardır. Yapon xalqının müasir
həyat fəlsəfəsi göz qabağındadır və ona haqq qazandırmaq üçün heç bir izaha da
ehtiyac yoxdur. Ölkə isə təbii və insanlarının əli ilə yaradılmış gözəlliyinə görə
valeh olmağa layiqdir və bu hissi etiraf edənləri qınamaq da haqsızlıqdır.
“525-ci qəzet”.5,6,7,8,12,13.05.2010
Atanın arzularına sədaqət
(Barak Obamanın kitabı haqqında qeydlər)
ABŞ-dakı prezident seçkilərində Barak Obamanın zəfərinə həsr olunmuş
kiçik yazını oxuyan ziyalı dostum zəng edib, dünyanın müxtəlif guşələrində qalxan
sevincə tam şərik olduğunu bildirdi. Hacı titulu daşıyan həmin mömin adam
xüsusən Obamanın babasının müsəlman olması ilə əlaqədar bu hissləri yaşadığını
dedi və öz ümidini də dilə gətirdi ki, bundan sonra yəqin ki, fundamentalizmlə
mübarizə pərdəsi altında islama qarşı yeni səlib yürüşünə, kimlərisə müdafiə etmək
naminə müsəlman dünyası əleyhinə ümumi cəbhə açmaq cəhdi kimi ağılsız
siyasətin davam etdirilməsinə son qoyulacaqdır. Sonra o, yeni seçilmiş prezidentin
tərcümeyi-halından, atasının oğluna tövsiyələrindən maraqlı şeylər danışdı,
bunların islam dəyərlərindən gəlməsini vurğulamağı da unutmadı. O, Obamanın
türk dilinə tərcümə olunmuş “Dreams from My Father» – «Atamdan gələn arzular»
(türklər «Babamın həyalları» adlandırmışlar) əsərini diqqətlə oxuyubmuş və
lütfkarlıqla kitabı mənə təklif etdi. Marağım daha da artdı, lakin başqa dilə (özü də
yaxşı bilmədiyim bir dilə) tərcüməyə böyük etibarım olmadığından, kitabla
orijinalda tanış olmağı daha əlverişli saydım.
Əvvəlcədən onu demək istərdim ki, səmimi monoloq və əsasən ailəvi dialoq
şəklində yazılmış bu kitab maraqla oxunur, olduqca sadə dildədir. Müəllif
həyatında baş vermiş hadisələrə hansısa bər-bəzək verməkdən uzaqdır, bu
xüsusiyyət əsərin bədii dəyərini heç də azaltmır, əksinə gerçək dramatizmi ilə daha
da artırır. «Nyu-York Tayms» qəzetinin rəyçisi yazır ki, «(O) nadir
siyasətçilərdəndir ki, həqiqətən yaza bilir və özü haqqında təsirli qaydada və doğru
yazır». Bu rəylə qismən razılaşmaqla yanaşı, onun doğrudan da yalnız müasir
siyasətçilər arasında fərqləndiyini qeyd etmək olar. Tarixdə isə siyasətçilərin
əksəriyyəti olmasa da, xeyli hissəsi böyük qələm sahibləri hesab olunurdu. Bibliya
tərəfindən şöhrət çələngi ilə mükafatlandırılmış İsrail-İudeya çarları David və
Solomon, XVI-XVII əsrlər İngiltərəsinin dövlət xadimləri Tomas Mor və Frensis
Bekon, XVIII əsr Fransasındakı onların davamçıları, XIX əsr Böyük Britaniyasının
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bəzi baş nazirləri (məsələn, Eduard Stenli, Bencamin Dizraeli), ABŞ-ın baniataları, xüsusən Bencamin Franklin, Tomas Cefferson, Aleksandr Hamilton bu
sahədəki istedadları ilə fərqlənirdilər. XX əsrin əvvəllərində prezident olmuş
Vudro Vilson öz ölkəsinin tarixi haqqında beş cildlik əsərin müəllifi idi. Con
Kennedi isə 1956-cı ildə Pulittser mükafatına layiq görülən «Profiles in Courage»
– «Cəsarət kiçik tərcümeyi-halları» kitabı ilə məşhurlaşmışdı.
Təkcə siyasətçilər deyil, onların xanımları, birinci ledilər də avtobioqrafik
janrda qələmlərini sınamışlar. Eleonora Ruzvelt öz kitabında dörd dəfə prezident
seçilmiş və dahiyanə şəxsiyyət olan əri haqqında geniş məlumat verir. Naməlum,
gizlədilən hadisələrə də işıq salmağı bacarır. SSRİ xarici işlər naziri
V.M.Molotovun 1942-ci ildə Vaşinqtona gələrkən, onun paltarlarını qaydaya
salmaq istəyən qulluqçunun qonağın çemodanında əşyalar arasında gizlədilmiş
tapançanı və bir neçə lülə kolbasanı tapdığını yazır və bunu onunla izah edir ki,
yəqin ki, o, təyyarəsinin almanlar tərəfindən vurulduğu təqdirdə sağ qalsa özünü
müdafiə etmək və götürdüyü ehtiyatla aclıqdan xilas olmaq məqsədini güdürmüş.
Nensi Reyqan isə öz kitabında SSRİ liderinin arvadı Raisa Qorbaçovanın ədəb
qaydalarına məhəl qoymayaraq Ağ evdəki prezidentin yataq otağında çarpayıların
yerini dəyişdirməyi nəzakətsiz qaydada məsləhət gördüyünü yazır və onu da qeyd
edir ki, Parisdə olarkən Andropovun sərgidəki şəklini ona göstərən Raisa deyibmiş
ki, yüksəlməyimizə görə biz ona borcluyuq.
Siyasi xadimlər də tarixi şəxsiyyətlərə qiymət verdikdə ümumi stereotiplərin
təzyiqinə əhəmiyyət verməyərək, onlara başqa prizmadan baxmaqdan
çəkinməmişlər. Con Kennedi öz kitabında ölkəsinin ən koloritli on şəxsiyyəti
haqqında, ABŞ tarixində onların qeyri-adi cəsarəti, ümumi rəyə məhəl
qoymamaları barəsində söhbət açır. Linkolnun qətlindən sonra prezident kürsüsünə
yiyələnmiş Endryu Consona Konqressin hüquqlarını pozması və digər xətalarına
görə impiçment elan edilməsi cəhdini yeganə səsi ilə ölkəsinin şərəfi naminə pozan
və senatda təklifin əleyhinə səs verməklə prezidentin tükdən asılı qalmış taleyini
müsbət həll edən senator Rossun qeyri-adi müstəqilliyini tərifləyir. Az qala bir əsr
sonra 1946-cı ilin sonunda keçmiş prezident Uilyam Taftın oğlu, görkəmli
siyasətçi kimi tanınan senator Robert Taftın senatdakı çıxışında Nyürnberq
tribunalının alman hərbi caniləri barədə hökmünün qanundan, beynəlxalq
hüquqdan kənar, qaliblərin məğlublar üzərində mühakiməsinin ədalətsiz və
qəddarlıq nümunəsi olduğunu, ABŞ-ın demokratik imicinə, hüququn aliliyi
prinsipinə ağır zərbə vurduğunu qeyd etməklə öz dövründə təkcə ölkəsindəki deyil,
bütün dünyadakı ictimai rəyə əks çıxmaqla böyük mərdlik göstərdiyini yazır.
Müəllif qeyd edir ki, Robert Taftın əvvəlki prezident seçkilərindən fərqli olaraq
1948-ci il seçkilərində Respublikaçılar partiyasından namizəd göstərilməsi və
seçkiləri udması şansı xeyli böyük idi. Lakin o, vicdanının səsinə qulaq asıb,
ümumi rəyin əsarətinə qarşı çıxdı. Belə cəsarətli bəyanatına görə isə əsl anafemaya
məruz qaldı, böyük siyasət səhnəsini tərk etməyə məcbur oldu. Bunlar Amerika
siyasət tarixinə parlaqlıq verən faktlardır. Buna rəğmən, 2008-ci il prezident
seçkilərinin yekununu da xalqın iradəsinin ənənəvi qaydaları qırıb dağıtması
nümunəsi hesab etmək olar.
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Bir sıra siyasətçilərə yazdıqları kitablar az şöhrət gətirməmişdir. Ədəbi-tarixi
irsinin nəhəngliyi ilə seçilən Uinston Çörçill təsadüfi deyil ki, ədəbiyyat üzrə
Nobel mükafatına layiq görülmüşdü. Hindistanın ilk baş naziri olmuş Cavahirləl
Nehru «Ümumdünya tarixinə baxış» adlı üç cildlik populyar dildə yazılmış əsərin,
İndoneziyanın ilk prezidenti Sukarno qadın probleminə həsr olunmuş «Sarina»
kitabının, Çin Xalq Respublikasının ilk sədri Mao Tsze-dun fəlsəfi və poetik
əsərlərin müəllifləridir. ABŞ-ın yeni seçilmiş prezidentini də bu siyahıya daxil
etmək düzgün olardı.
Barak Obama kitabının 2004-cü ildəki, demək olar ki, on il sonra baş verən
ikinci nəşrinə müqəddimədə amerikan yazıçısı Folknerin bir mülahizəsini xatırladır
ki, keçmiş heç vaxt ölmür və onu heç keçmişin özü də dəfn edə bilmir. Doğrudan
da kollektiv tarix olan keçmiş onun özünə də dərs verdiyindən bunu qələmə almaq
ehtiyacı yaranmışdır. Burada qara afrikalı atasının və ağ amerikan anasının oğlu
kimi Obamanın ona təsir edən qüvvələri anlamağa həsr etdiyi mübarizə
əhvalatlarından söhbət açılır. Bu mübarizə onu Amerikanın göbəyindən Afrikadakı
gözdən-könüldən uzaq Aleqo kəndinə gətirib çıxarır.
Onun xatirələri süni, şit boyalardan, dövrə ünvanlanmış saxta düzəlişlərdən
xalidir. Onların əvəzinə yeri gəldikcə «Attika duzundan», yumordan istifadə
etməyi də unutmur. Müəllif heç nəyi ört-basdır etmək istəmir, öz nəslindən olan
insanların eyiblərini, bəzi adətlərin naqisliyini gizlətmək həvəsinə də düşmür,
qüsurları çılpaq adı ilə adlandırmaqdan çəkinmir, heç bir evfemizmə ehtiyac
duymur. O, babasının da, atasının da səhvlərini doğmalıq əlaqələrinə qurban
vermək istəmir. Milli xüsusiyyətlərin təbiətindən gələn, nəsil ənənələrinə xas olan
büdrəmələrini də qələmə alır və bu mürəkkəb həyat sürmüş insanların acı
odisseyalarını müxtəlif hadisələr kəsiyində daha canlı ifadə etməyi bacarır. Onun
öz yaxınlarına olan məhəbbəti və ehtiramı isə hər səhifədə sayrışan ulduz kimi işıq
saçır.
Öz adının ştat senatına seçki kampaniyası vaxtı respublikaçılar tərəfindən
istehza hədəfi olmasını da gizlətmir. «Barak» sözü isə, əvvəllər dostlarına dediyi
kimi, ərəbcə «xoşbəxt», «bəxtiyar» deməkdir, babası Hüseyn Onyanqo Obama
müsəlman olduğuna görə ilk oğluna bu adı qoymuşdu. Onun atası isə həmin adı
oğluna vermişdi. O, ümidsizlik və qarmaqarışıqlıq dənizində üzdüyünü də
unutmur. Bu dənizin tufanları uşaq taleyinə xüsusilə güclü təsir göstərir.
Lakin onu da qeyd edir ki, hər bir nikbin əlamət üçün Amerika aclığına
məruz qaldıqda tam başqa metamorfozalar baş verdi, özünü özündən gizlətmə
cəhdi arxada qaldı. Axı o, əvvəllər öz uşaqlığına və onu əhatə edən əhvalatlara
etibar etməməyə öyrənmişdi.
Avtobioqrafik əsərlər ta qədimdən yazılmağa başlanmış, onlar tarixi dövrü
və şəxsiyyətləri daha yaxından tanımağa şərait yaratmışdır. Yuli Sezarın, Avqustun
yazılı irslərini buna misal göstərmək olar. Kiçik Plini imperator Trayana həsr etdiyi
məktublardan ibarət panegirik kitabında özünü də unutmamış, hansı ideyalarla
yaşadığını açıb göstərə bilmişdi. Müqəddəs Avqustin avtobioqrafik «Etiraf»
əsərində şəxsiyyətin necə formalaşdığını təsvir edir. Avqust üslubunda yazan
Uinston Çörçillin fundamental «İkinci dünya müharibəsi» əsəri bir növ həm də
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həmin dövrün çərçivəsinə qapanmış memuar xarakteri daşıyır.
Tanış olduğumuz təvazökar müəllif də ailəsinin tarixinə, özünün ictimai
fəaliyyətinə həsr olunmuş əsərində keçdiyi həyat yolunun hamar, taleyinə düşən
çətinliklərdən xali olmadığını yazır. Uşaqlıq və gənclik xatirələrində fəlsəfi
ümumiləşmələrə can atmamaq şərtilə üç qitənin, tanış olmaq imkanı qazandığı
şəhərlərin sakinlərinin fərqli dünyasına, əsasən səfil insanların qəlbinə və ruhuna
nüfuz etməyə cəhd edir və buna onun müdrikliyi də çatır. O, heç də öz üzərinə
patalogiyaları tədqiq etmək vəzifəsini qoymamışdır, lakin hər cəmiyyətə bəla
gətirən ayrı-ayrı fəsadlardan baş çıxarmağı bacarır və ən azı yaşadığı məkanlarda
öz imkanları daxilində onların müalicəsinə girişməkdən də çəkinmir.
Onun Havay adaları, İndoneziya və Keniya barədə qeydləri uşaqlıq və
təcrübəsiz gənclik müşahidələrinə əsaslansa da, impressionist rəssamların peyzaj
təsvirlərində istifadə etdikləri plener üslubu tək, həmin ölkələrin sosial hava mühiti
də təbii işıqda verilir. Burada dərin nəzəri baxış özünü biruzə verməsə də, maraq
dairəsinin genişliyi bunu kompensasiya edə bilir.
Uşaqlığında özündə iki dünyanı birləşdirməsi onun ağlına çətinliklə batsa
da, az sonra bu həqiqəti dərk etməli olur. 1959-cu ildə Havay universitetində təhsil
almağa gəlmiş qara keniyalı gənc, bir il sonra elə həmin vaxtlar materikdən buraya
gəlmiş valideynlərinə qoşulan ağ amerikan qızla evlənmiş, bu nikahdan körpə
Barak dünyaya gəlmişdi. O, böyüdükcə zənci atasının qətran kimi qara, anasının
isə süd kimi ağ olmasını anlamağa başladı. Bu kontrast heç də kiçik məsələ deyildi
və o, atasının dominant qanından öz dərisinin qaralığını almışdı. Anasının ağ
olmasından isə özünü müdafiə qalxanı kimi istifadə etməsinə əhəmiyyətsiz bir iş
kimi 12-13 yaşında son qoydu.
Uşaqlığının çoxunu və yeniyetməliyini keçirdiyi Havay adalarının hər cür
irqi fərqləri əridən qazan olması onun könlünün sakitliyinə müəyyən şərait
yaradırdı. Lakin ailəsində baş verən hadisələr onun taleyində izsiz ötüşmürdü.
1963-cü ildə iki yaşı olanda atası onları tərk etmiş, anası isə başqasına ərə
getmişdi.
Anası və indoneziyalı atalığı ilə Cakartaya gələndə yolun üstündəki on
mərtəbə hündürlüyündə olan, hinduizm dilinin ilahisi, insan bədənli, meymun
sifətli Hanumanın - «meymun allahın» heykəli bu altı yaşlı uşağın heyrətinə səbəb
olmuşdu. Bu ölkədə o, beş il yaşadı. Yerli adamların xeyli hissəsinin dilənçi
vəziyyətində yaşamalarının şahidi olmuşdu, qapını döyməkdə aram bilməyən
dilənçilər bunun əyani sübutu idi. Bu səhnə həmin ağrı dalğasının sonsuzluğuna
dəlalət edirdi.
Atalığı ona təlqin edirdi ki, yaxşısı budur güclü olasan, zəiflərə güclülər
daim qalib gəlir. Hətta onu da əlavə edirdi ki, insan yediyi ətdən güc alır və ona
yemək üçün pələng əti gətirəcəyinə söz vermişdi. Anası isə ona deyirdi ki, bəşər
övladı kimi böyümək istəyirsənsə hansısa dəyərə ehtiyac duymalısan. Çoxları yer
üzərindəki çətinliyə dözmək üçün fatalizmi bir zərurət kimi qəbul edir, onun
kölgəsini bir sığınacaq sayır. Ana oğlunu öz qüvvəsinə inanan kimi görmək
istəyirdi, irsən bu keyfiyyətə malik olmasının əsası kimi onun beyninin,
xarakterinin inadkar atasından gəldiyini uşağa dərk etdirməyə çalışırdı.
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Lakin həyat onun şüuruna, düşüncələrinə öz düzəlişlərini etmək cəhdindən
də qalmırdı və bu təsirlər bədbinlik hissləri yaratmaya bilməzdi. Bir dəfə bu
məktəbli uşaq «Layf» jurnalında öz dərisini soymağa cəhd edən qara adamın
şəklini gördükdə sarsılmışdı. Anası ona təskinlik verərək məşhur zənci kinoaktyoru
Harri Belafontenin planetin ən yaraşıqlı kişisi olduğunu demişdi. Barak uşaqlıqda
və gəncliyində ümumən qaralara həqarətli münasibətlərlə çox rastlaşmışdı. Kürən
sifətli sinif yoldaşı ondan həyasızcasına soruşmuşdu ki, sənin atan adam
yeyəndirmi?
On yaşı olanda o, artıq yenidən Havay adalarında oxuyurdu. Milad bayramı
ərəfəsində nənəsi ona bildirdi ki, bu yaxınlarda atası sizinlə görüşməyə gələcəkdir.
Anan da Yeni ili burada olacaqdır. Bu xəbər ona heç bir təsir göstərmədi. Çünki o,
doğma atasını heç xatırlamırdı da. Atası əvvəlcə Harvard universitetində oxumaq
üçün materikə yollanmış, təhsilini başa vurduqdan sonra isə vətəni Keniyaya
qayıtmışdı. Körpəliyindən atasını görməyən uşaq onun gətirdiyi hədiyyələrə də
biganə idi.
Böyük Barak vətənində düşdüyü ağır avtomobil qəzasından sonra uzun
müddət müalicə olunduğundan indi oğlunun gözündə olduqca arıq bir kişi kimi
görünürdü. Lakin səkkiz illik fasilədən sonra da, o keçmiş ailəsinin yanında özünü
zəhmli aparırdı və amiranə iradları onun qürurundan xəbər verirdi. Milad bayramı
günlərində tətil vaxtı olduğundan oğlu televiziyadakı maraqlı bir verilişə baxan
vaxt, atası ona acıqlandı ki, bəs dərs tapşırıqlarını nə vaxt hazırlayacaqsan?
Tövsiyə etdi ki, sən yaxşı oxumalısan. Afrikadakı övladlarını nəzərdə tutaraq dedi
ki, sənin qardaşların və bacın çox yaxşı oxuyurlar. Bu qandandır. Qonşu otağa
keçdikdə atasının «o, güclü ələ möhtacdır» sözlərini eşitdi. Bu sözləri ilə atası, elə
bil ki, hamını ittiham edirdi.
Bir az sonra vaxtilə Keniyada işləmiş müəlliməsi Barakın atasını şagirdlərlə
görüşə dəvət etdi. Başqa sinfin uşaqları da öz müəllimləri ilə bu görüşə qatıldı.
Böyük Barak məktəblilərə olduqca maraqlı mühazirə oxudu. İlk insanın məhz
Şərqi Afrikada meydana gəlməsindən, ölkəsinin zəngin faunasından söhbət açdı,
cavan oğlanın öz kişiliyini sübut etmək üçün şiri öldürməsindən danışdı.
İngilislərin ağalığı altında yaşadıqlarından, amerikalıların vaxtilə apardığı kimi
xalqının öz azadlığı və istiqlaliyyəti uğrunda mübarizəsindən, çoxlarının yalnız
dərisinin rənginə görə qul edilməsindən, britaniyalıların ədalətsiz idarəçiliyindən
xeyli misallar gətirdi. Onun çıxışı alqışlarla başa çatdı. Vaxtilə kannibalizm barədə
sual vermiş kürən oğlan indi atasının təlaş hissi keçirməməsini tərifləməyə başladı.
Kiçik Barak getdikcə uşaq biganəliyindən uzaqlaşırdı. Ərindən boşanıb
İndoneziyadan daimi sığınacağına qayıdan anasına o, hər işdə, həmçinin ögey
bacısına qayğı göstərməkdə kömək edirdi. Anası işləmək üçün yenidən
İndoneziyaya qayıtdıqda, Barak ora getməkdən qəti surətdə imtina etdi. Bu
yeniyetmə artıq müstəqil olmağa can atırdı, baba və nənəsi ilə qeyri-formal
müqavilə bağlamışdı ki, bir şərtlə onlarla yaşayacaqdır ki, istədiyi vaxt onu tək
yaşamağa buraxacaqlar. Valideynlərindən aralıda olduqda o, yalnız daxili
mübarizəsi ilə məşğul olacaqdı. Bir qara adam kimi özünü Amerikada ayağa
qaldırmağa cəhd edəcəkdi. Onun inadkarlığı, sonralar formalaşan intellekti, həm də
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müqayisə olunmayan özintizamı daha uzağa getməsinə, daha yüksək zirvələri fəth
etməsinə şərait yaratdı.
Cəsarətli addımlar atmaqda onu birinci dəstəkləyən şəxs atası idi.
Məktublarında oğluna həyati məsələlərin yeni həll yollarını göstərirdi, məktəbdə
uğur qazanmasını məsləhət görürdü. Həm də israrlıqla bildirirdi ki, üçünün də –
anasının, onun və bacısının nə vaxt istəsələr Keniyaya gəlmələrinə şad olacaqdır.
Bir məsləhətini isə aforizm qaydasında ifadə etmişdi. «Su öz səviyyəsini tapdığı
kimi, sən özünə uyğun gələn karyeranı tapacaqsan». Bu olduqca böyük
uzaqgörənliklə deyilmiş sözlər idi.
Xoşbəxtlikdən, ona ağıllı məsləhət verən başqa adamlar da var idi. Qoca
zənci şairi Frank qadınlardan uzaq olmağı tövsiyə edirdi, çünki onlar səni içki
içməyə öyrədəcəklər və beləliklə qəbirə sürükləyəcəklər. Bəlkə də belə
məsləhətlərin təsiri altında o, idmana böyük maraq göstərir, basketbol oynamaqla
məşğul olur. Punahou komandasında çıxış edir, bu sahədə yaxşı uğur qazanırdı.
Şair deyirdi ki, görürsənmi, hörmət sənin atanın kim olmağından deyil, özünün nə
etməyindən gəldi. Doğrudan da, həm də idman ona ağ dostlar bəxş etdi, qara rəngli
olması ot üzərində ona ziyan vura bilmirdi. Axı zəncilərə pis gözlə baxan cavanlar
güman edirdi ki, qara adamlar pis və əclafdırlar. Belə münasibət cəhalətin xüsusi
nümunəsi hesab oluna bilərdi. Onlar ən azı, düşünürdülər ki, qaralar onların haqsız
təhqirinə layiqdir. Onu oyundan çıxaran məşqçiyə də Barak daha təhqiramiz
ifadələr işlətməklə ağ adamların içərisində də cahillər olduğunu demişdi. Məşqçi,
müəllim və ya ağ cavan qara adamın üzünə tüpürə bilərdi, bu onların güc sahibi
olmasından irəli gəlirdi.
Babası və nənəsi isə bu oğlan üçün hər şeyi qurban verməyə hazır idilər.
Özlərinin çin olması ləngiyən, uzaqlara gedən ümidlərini də onun uğuruna
bağlayırdılar. Onlar öz məhəbbətlərindən şübhələnməyə elə bir əsas da vermirdilər.
Uğursuzluğa yol vermədən məktəbi qurtardıqdan sonra Barak bir neçə
nüfuzlu təhsil ocağına qəbul olunsa da, Los-Ancelesdəki Qərb kollecində oxumağı
qərara aldı. Qoca şair dostu, deyəsən onun bu niyyətindən o qədər də razı deyildi.
O, hətta qılçındakı ağrını da afrikalının güclə ayağına Avropa ayaqqabısını
geyinmək cəhdinin nəticəsi hesab edirdi və məzəmmət qaydasında deyirdi ki, öz
irqinizi qapıdaca tərk edirsiniz. Kollecə təhsil almağa deyil, orada məşq etməyə
gedirsiniz, onlar sizi lazım olmayan şeylərə öyrətmək istəyirlər. Sonra da əlavə
etmişdi: «Gözlərini açıq saxla. Oyaq qal!».
Barak artıq tələbə idi. Qərb tələbə şəhərciyi (kampusu) Pasadenadan bir
qədər aralı idi. O, tələbə yataqxanasında yaşayırdı. Burada irq problemi
qabardılırdı. Bir tələbə qızı Qara Tələbə Assosiasiyasının mitinqinə dəvət edəndə
demişdi ki, mən qara deyiləm, multiirqliyəm. Belələri dərilərinə görə
tanınmadıqlarını deyirdi. Gecələr yataqxanada müstəmləkəçilik məsələsi müzakirə
edilirdi. Bir irqçi kitabda yazılmışdı ki, Afrika dünyanın zibil quyusudur, qara
adamlar vəhşidirlər, onlarla istənilən kontakt infeksiya əmələ gətirir. Bu dünyaya
baxışın iyrənc növü idi, adamlara nifrət ruhu aşılayırdı ki, qaralar şeytandırlar.
Bundan məqsəd həm də ağ adamları qorxuzmaq idi.
Bir dəfə o, ciddi sınaqla üzləşdi, himayəçilər mitinqini açmalı idi. O, özünü
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buna hazır hesab edirdi, yalnız düz sözləri tapmaq lazım idi, düz sözlə hər şey
dəyişilə bilərdi – aparteiddən əziyyət çəkən Cənubi Afrika da, bir az aralıda
gettoda yaşayan uşaqların həyatı da, özünün dünyadakı havası çatmayan yeri də.
Ona görə də çıxışını belə başladı. «Mən deyirəm, bu, başlanan mübarizədir.
Okeandan o tərəfdə baş verir. Lakin bu mübarizələr hər kəsə və bizim hər birimizə
toxunur. Biz bunu bilsək də, bilməsək də, istəsək də, istəməsək də. Mübarizə
özündəki tərəfləri seçməyi tələb edir. Qaralar və ağlar arasında yox. Varlılar və
kasıblar arasında yox. Yox, bu onlardan daha çətin seçimdir. Bu ləyaqətlə asılılıq
arasındakı seçimdir. Ədalətlə ədalətsizlik arasında, borcla laqeydlik arasında, düzlə
əyri arasındakı seçim». Tələbə dostları gəlib axşam onu təbrik etdilər. Dostu olan
qız isə qətiyyətliliyin olmasını vacib hal kimi qiymətləndirdi. İlk təşəbbüs uğurlu
alınmışdı.
Kollecdən sonra artıq Nyu-Yorkda, Manhettendə yaşayanda atasından yenə
məktub aldı. Onu bir daha dəvət edirdi, yazırdı ki, buraya hətta bir neçə günlüyə də
gəlsən, bu çox vacib məsələdir ki, öz xalqını tanıyarsan, bilərsən ki, sən haraya
məxsussan. Haraya məxsus olduğunu hökmən bilməlisən. Lakin Barak başqa cür
düşünürdü. Afrikanın onun vətəni olmasını iddia etməyin artıq gec olduğunu
bilirdi.
Qaralara rəğbət bəsləyənlər arasında belə, onları fəaliyyətsizlikdə,
cəsarətsizlikdə ittiham edənlər az deyildi. Bir iranlı tənqidi qaydada deyirdi ki, niyə
indiyədək onlar vuruşmayıblar. Barak ona cavab vermək istədi ki, bəs Savak (İran
siyasi polisi) əclafları şaha müxalif olanları qətlə yetirəndə və işgəncə verəndə,
niyə iranlılar əllərini əllərinin üstünə qoyub heç nə etmirdilər. Digər tərəfdən
zəncilər də bütövlükdə bircinsli məhlul deyillər, görkəmli lider Malkolm İksin
dediyi kimi, ev zənciləri ilə tarla zənciləri arasında böyük fərq vardır.
Çox götür-qoy etdikdən sonra onun şüuruna təşkilatlanmaq ideyası hakim
kəsilmişdi, bu bir xilas vədi idi. Lakin bir il rahat işləməyi qərara aldı. Onu
çoxmillətli korporasiyanın məsləhət evinə tədqiqat assistenti götürdülər. O, özünü
düşmən arxasına düşmüş casusa bənzədirdi. Manhettendəki ofisə gəlib kompyuter
qarşısında Röyter agentliyinin xəbərlərini izləyirdi. Onun təşkilatlanmaq ideyasını
isə bəyənmirdilər, məsləhət görürdülər ki, onu unut, əvəzində pul gətirən işdən
yapış. Onu maliyyə işinə irəli çəksələr də o, deyilənlərə əhəmiyyət verməyib,
məsləhət firmasındakı işindən çıxıb, təşkilat ideyasına ciddi yanaşmağa başladı və
1983-cü ildə icma təşkilatçısı olmağı qərara aldı. O, qara adamları təşkil edəcəkdi.
Bu məqsədlə Çikaqoya getməyi qərara aldı. Bu şəhər barədə ondan ilk dəfə
soruşanda demişdi: «Dünya üçün donuz qəssabxanasıdır». Buna cavab olaraq ona
qəssabxanaların xeyli vaxt əvvəl bağlandığını demişdilər.
Barak onu da bilirdi ki, Çikaqo Amerikanın ən qatı seqreqasiya şəhəridir,
ağlarla qaraların ayrıca yaşamasını tələb edən məkandır. Bu vaxtlar qara siyasətçi
Harold Vaşinqton şəhərin meri seçilmişdi, lakin bu ağ adamların xoşuna gəlmirdi.
Qütbləşmiş şəhər siyasətçi üçün heç də pis yer deyildi. Bu fikir öz təsdiqini tezliklə
tapdı. Çikaqo həqiqətən də onun geniş fəaliyyət meydanına, etimad qazanmaq
beşiyinə çevrildi. Birinci ildə ona on min dollar maaş, avtomobil almaq üçün
nəqliyyat xərci kimi əlavə iki min dollar təklif etdilər. İşlər yaxşı getsə əməkhaqqı
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artırılacaqdı.
Burada onun təşkilat yaratmaq ideyası ilə şəhər ətrafında yerləşən iyirmi
kilsə razılaşdı, yeni təsis edilən qurumun adını isə Kalumet İcma Dini Konfransı və
ya KİDK qoydular. Bu addakı birinci sözə gəldikdə, Şimali Amerika hindularının
sülh qəlyanı kalumet adlanır. İşlər ümid olunan qaydada gedirdi. İlk mühüm qələbə
qazanıldı. İllinoys qanunvericiliyi 500 min dollarlıq kompyuterləşdirilmiş iş yeri
proqramının maliyyələşdirilməsi ilə razılaşdı. Qarşıda yeni iş bankı açmaq vəzifəsi
dururdu. Lakin investisiya bankları, siyasətçilər, «kök pişik» lobbiçiləri kimi real
əleyhdarlarla mübarizə aparmaq lazım gəlirdi.
Ağ lyüteran kilsəsindəki iki min nəfərlik auditoriya qarşısında KİDK-in
tarixi və vəzifələri elan edildi. Qara və ağ qanunverici, baptist keşiş, kardinal,
nəhayət qubernator çıxış etdi. Axırıncı təntənəli qaydada yeni iş bankına öz
köməkliyini təklif etdi. Bu İllinoysun zəhmət adamları naminə gənc təşkilatçının
yorulmaz səylərinin bariz nişanəsi idi.
Barak üç həftə ərzində adamlarla söhbət apardı, onları dinləməyə daha çox
diqqət verirdi. Lakin adamları təşkilatlandırmaq üçün ən vacib məsələ onların bura
cəlb edilməsinə nail olmaq idi. Bu sözləri dostundan eşitmişdi və bu həqiqəti
tezliklə dərk etdi. Bir qadın oğlunun dostunun öz evinin qarşısında qanqsterlər
tərəfindən tüfəng atəşi ilə vurulub qətlə yetirildiyindən şikayətləndi, uşağının da
salamat qalması imkanı üçün qorxu keçirdiyini dedi. Başqaları da bu qorxunun
mövcudluğunu qeyd etdilər. Belə problemlər təşkilatın daha da fəallaşmasını və
daha çox adamı əhatə etməsini tələb edirdi. Bir keşiş isə onun təşkilatının adının
«İnkişaf üçün icma layihəsi» olduğunu eşidəndə Baraka dedi ki, sən döyüşün səhv
tərəfindəsən, bu işə ağları, katolik kilsələrini, yəhudi təşkilatlarını cəlb etmək
lazımdır.
Onun diqqəti iş strategiyasını tapmaq üzərində cəmlənmişdi, bu Altceld
əhalisinin ehtiyaclarına uyğun gəlməli idi. Şəhər ətrafında qaralarla yanaşı digər
icmalar da yaşayırdı, onların həyat və düşüncə tərzi bir qədər fərqli idi. Koreyalılar
biznesdən yaxşı baş çıxarırdılar, onun necə əlaqələndirilməsi, təmərküzləşdirilməsi
yollarını bilirdilər. Onlar öz pulları ilə ümumi fond yaradırdılar, bir-birlərinə borc
verirdilər. Qaralar isə bunu etmirdilər. Koreya fəhləsi həftədə yeddi gün, hər gün
on altı saat işləyirdi. Qaralar isə bir xalq kimi bu intensiv iş rejiminə hazır deyildi,
belə fasiləsiz işləməyi bacarmırdılar. Ona görə də qaralar biznesdən qaçırdılar,
böyük kompaniyalarda işləmək kimi rahat yer axtarırdılar.
Polisin nəzarəti altında keçirilən bir mitinqdən sonra o, qorxurdu ki, qaralar
təşkilatdan uzaqlaşa bilərlər. Çünki bəziləri qara millətçilikdən ilham alırdı.
Malkolm İks öz çıxışlarında bunu təbliğ edirdi və onun mövqeyi, ağların
əliaçıqlığına üstünlük vermək əvəzinə, onlara nifrətə meyl edirdi. Barak bunu
qəbul edə bilməzdi, çünki ağlara qarşı ümumi qəzəb anasının ona öyrətdiyi əxlaqa
zidd idi. Bu əxlaq xoş məramlı fərdlər ilə ona pislik edənlər arasındakı, real
qəzəblə cəhalət, laqeydlik arasındakı nazik, bəlkə də hiss olunmayan fərqlər idi.
Qara icmanın içərisində rəng şüuru öz leksikonuna malik idi. Burda «yaxşı saç, pis
saç», «qalın ya nazik dodaq», «sən ağ dərilisənsə haqlı, qarasansa geri dön» sözləri
daha çox işlədilirdi. Əslində bu münasibət özünəməxsus ümidsizlik okeanı
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yaradırdı, ancaq bu heç də hələlik Edqar Allan Ponun yazdığı «ümidin
ümidsizliyi» kimi ən çarəsiz vəziyyət deyildi.
İslam Milləti təşkilatının üzvü olanlar arasında isə narkomaniyaya və
cinayətə meyl özünü biruzə verirdi. Bu daha çox Amerika həyatının dibindəki
pillələrə uyğun gəlirdi. Barak bunları qəbul etmirdi, qara adamlar pıçıltı ilə ona
deyirdilər ki, sən həqiqətən də bura məxsus deyilsən. Qaralar potensial millətçi
olduqlarını göstərirdilər. Bəziləri də bu məsələdə özlərini qaralara bənzətmək
istəyirdilər.
Ağlarla qeyri-ciddi rəqabət o qədər də uğurlu olmurdu. Rəqabətə isə bazar
iqtisadiyyatı və majoritar idarəçilik sistemi şərait yaradırdı. Az istedadlı qara
siyasətçilər tezliklə dərk etməyə məcbur olurdular ki, ağ siyasətçilər onlara
nisbətən uzun müddətdən tanınırlar. Gənc liderlər isə şəhərdəki gizli
mülahizələrtək səfeh şeylərlə məşğul olurdular. Bu mülahizələr isə şayiələrdən
qidalanırdı: guya koreyalılar klan düzəltmişlər, yəhudi həkimlər isə iynə vurmaq
yolu ilə qara körpələri AIDS virusuna sirayətləndirirlər. Zorakılıq şəklindəki qara
qəzəb daim öz bazarını tapırdı. Digər tərəfdən bəzi cəhətlər qaraları digər
ağılsızlıqlardan qoruyurdu, real gücə malik olmadıqlarından onlar antisemizmə və
asiyalılara qarşı mənfi münasibətə yuvarlanmırdılar. Teatr tamaşalarındakı
mahnılarda isə zənci qadınlar onları sevənləri, xəyanət edənləri, zorlayanları yada
salırdılar. Onlar abort olunmuş, öldürülmüş uşaqlarına özlərinin şəxsi uşaqlıqları
kimi ağı deyirdilər.
Anadan ögey bacısı Auma Almaniyadakı Heydelberq universitetində
oxuyurdu və Çikaqoya onun görüşünə gəlmişdi. O, almanlar barədə ümumən
razılıq ifadələri işlətsə də, onların da uşaqlıqda formalaşmış münasibətlərini
qoruyub saxladıqlarını qeyd edirdi. Alman nağıllarında qara adam daim cin kimi
verilir. Axı belə şeylər heç də tezliklə unudulmur. Bacısı atasını Qoca kişi
adlandırdı, Barakın davranışını onunkuna bənzədirdi. Qoca kişinin daim özünü ağa
kimi apardığını deyir və əlavə edirdi ki, yəqin ki, bu, qandadır. Bu vaxt Barakın
yadına Nyu-Yorkda yaxınlıq etdiyi ağ qadının qaralar barədəki tamaşaya
baxdıqdan sonra «zəncilərin niyə həmişə belə acıqlı olduğu» sualı düşdü. O,
sakitcə cavab vermişdi ki, bu yalnız yaddaş məsələsidir, axı heç kəs soruşmur ki,
bəs niyə yəhudilər holokostu xatırlayırlar.
Auma uşaq vaxtı Aleqoda olduqları dövrü xatırladı. Buradakı ikinci
arvadından iki uşağı olan ata Amerikadan gələn Rut adlı ağ qadınla Nayrobidə
yaşayırdı. Bir yerdə yaşayanda həmin qadının onun yeni anası olduğunu başa
düşmüşdü. Ağ qadın atasının əvvəlki arvadı ilə yaşamaq istəməmişdi. Qoca kişinin
başqa qara arvadı da var idi, bu vaxt bir-birinin ardınca dörd qardaşları
doğulmuşdu, ikisi Rutun, ikisi isə həmin qadının uşaqları idi.
Bacısı ona Keniyada baş verən siyasi hadisələrdən də söhbət açdı. 1973-cü
ildə müstəqillik qazandıqdan sonra prezident olan Kenyatta ən böyük tayfa olan
kikuyulardan idi. Atasının mənsub olduğu luolar isə ikinci böyük tayfanı təmsil
etdiklərindən şikayətlənirdilər ki, ən mühüm vəzifələri kikuyular tutmuşlar.
Hökuməti intriqa bürümüşdü. Vitse-prezident Luo tayfasından idi və o, hökumətin
korrupsiyalaşmasından danışırdı. Buna görə onu kommunist kimi ev dustağı
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etdilər. Luo etnosuna məxsus olan digər nazir güllə ilə vurulub öldürüldü. Luolar
küçələrə çıxıb etiraz etməyə başladı. Polis nümayişi dağıtdı, öldürülənlər oldu.
Bütün bunlar tayfalar arasında şübhə toxumu səpməyə bilməzdi. Qoca kişi deyirdi
ki, traybalizm ölkəni viranə qoyacaqdır.
Doğrudan da, Afrika ölkələrinin çoxunda dövlət ənənələri olmadığından
hələ müstəmləkəçilik dövründə də tayfalar arasında gərgin münasibət mövcud idi.
Bəzi xalqlar müstəmləkəçiliyə qarşı mübarizə aparıb, onu qalibiyyətlə başa
vurduqda ibtidai icma quruluşundan birbaşa kapitalizmə, ya sosializmə
addımlamaq istədi. Lakin onların xoş niyyətlərinə qənim kəsilən traybalizm
vulkanı daha şiddətlə püskürməyə başladı. Hakimiyyətə gələn liderlər vəzifələrə
yalnız öz tayfalarının nümayəndələrini yerləşdirirdilər, onlar da əsas diqqəti ölkə
iqtisadiyyatının yalnız bir bölməsinin – korrupsiyanın inkişafına verirdilər. Bu
təkcə Keniyada belə deyildi, eyni vəziyyət Anqolada və digər ölkələrdə də
müşahidə edilirdi. Başqa tayfadan olanlara hakimiyyətdə təmsil olunmaq qapısı
demək olar ki, birdəfəlik bağlanırdı. Traybalizm tayfalar arasındakı düşmənçiliyin
əlaməti kimi çox vaxt qanlı müharibələrə yol açırdı. Mau-Mau üsyanı vaxtı bu
tayfanın adamları kikuyuları qırırdılar.
Bu qəbildən Burundi və Ruandadakı Hutu və Tutsi tayfaları arasındakı
münaqişə daha qanlı xarakter daşımış və onilliklərdir ki, davam edir. 1961-ci ildə
Ruandadakı Belçika müstəmləkəçiliyini idarə edənlər hakimiyyətin hutular
tərəfindən tutulmasına, onların müstəqil hökumət qurmalarına kömək etdilər. Bu
vaxt 10 min tutsi öldürüldü. Burundidə isə 1971-ci ildə Hutu Tutsiyə qarşı uğursuz
qiyam qaldırdı, bu vaxt ordu tərəfindən 100 min hutu öldürüldü, 120 min isə
Tanzaniyaya qaçdı. 1994-cü ilin aprel ayında Ruandada prezidentə sui-qəsdə görə
Hutu çoxluğu Tutsi azlığından intiqam aldıqda, sonrakı aylarda onların kütləvi
qırğınları baş verdi. Tutsilər uğur qazandıqda isə Ruandadan 2 milyon adam,
əsasən hutular qonşu ölkələrə qaçdı. Münaqişə 1996-1997-ci illərdə davam etdi.
2008-ci ildə isə tutsi qiyamçı dəstələri bu dəfə Konqoda hutuları qırmağa, yurdyuvalarından didərgin salmağa başladılar. İki tayfa bir-birinin qanına yeriməkdən,
o birisinə qarşı genosid təşkil etməkdən hələ də əl çəkmir.
Böyük Barakın ölkədəki vəziyyətə açıq gözlə baxması, narazılığı prezidenti
qəzəbləndirdi və Kenyatta açıqca bildirdi ki, ağzını bağlamasa işləməyəcəkdir. Bu
vaxt o, yüksək vəzifə tutan məmur idi, bundan əvvəl isə iqtisadçı kimi
amerikanların «Şell» neft şirkətində işləmişdi. Həqiqətən də onu Turizm
Nazirliyindəki vəzifəsindən uzaqlaşdırdılar. Bu vaxtdan etibarən onun həyatındakı
bədbəxtliklər seriyası başlandı. Artıq ona bütün qapılar bağlanmışdı, heç bir nazir
onu işə götürə bilməzdi. Xarici kompaniyalara da müvafiq xəbərdarlıqlar
edilmişdi. Xarici pasportu əlindən alındıqdan sonra Əddis-Əbəbədəki Afrika
İnkişaf bankının razılıq verməsinə baxmayaraq orada işləməyə gedə bilmədi. O,
artıq ümumiyyətlə Keniyanı tərk edə bilməzdi. Tanışlıqla Su departamentində
kiçik vəzifəyə keçdi. Bu vaxtdan o, içkiyə qurşandı. Tanıdığı adamlar onunla
görüşməyi özləri üçün təhlükəli bir iş hesab edirdilər. Qoca kişi dəyişdikcə ağ
arvadı onunla olduqca pis davranırdı, uşaqlarına ərini dəli kimi qələmə verirdi. Az
sonra bu qadın onu tərk etdi. Qoca kişi isə ağır yol qəzasına düşdü, uzun müddət
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xəstəxanada çarpayıya bağlı olaraq qaldı. Havay adalarına yollananda o, güman
edirmiş ki, oradakı keçmiş ailəsini vətəninə gətirə biləcəkdir. O, maddi çətinlik
içərisində yaşamaqda davam edirdi, çünki tutduğu balaca vəzifəni də itirmişdi.
Borc pul almaqla ailəsini güclə dolandırırdı. Yalnız Kenyatta öldükdən sonra
Maliyyə Nazirliyində işləməyə başladı, nüfuzunu bərpa etməyə çalışdı.
Qoca kişi daim Barakla öyünürdü, adamlara onun şəklini göstərirdi,
uşaqlarına isə uzaqdakı oğlunun məktəbdə yaxşı oxuduğunu deyirdi. Barakın və
anasının məktubları da ona müəyyən təskinlik verirdi. Bu məktublar ən çətin anda
onu həyata qaytarırdı və çox inanırdı ki, məhz tərk etdiyi ailəsi ona qayğı
göstərəcəkdir.
Atasının belə münasibəti müqabilində Barak özünə etiraf edirdi ki, o qədər
də inadkarlıqla çalışmır. Atanın fantaziyası ən azı onu ümidsizdikdən qorumalıdır,
baxmayaraq ki, bu vaxt ata artıq dünyasını dəyişimşdi. 21 yaşı olanda Nayrobidən
bibisi zəng edib atasının ölüm xəbərini vermişdi. Ömür macal verməmişdi ki, o,
oğluna necə yaşamağı desin. Lakin atanın arzuları onu qara adamın ruhundakı
tələlərdən gələn bütün şübhə və xəbərdarlıqlardan müdafiə edirdi. O, atasının
dəfninə gedə bilməmişdi. İndi isə bacısı təkid edirdi ki, biz vətənə dönməyə
borcluyuq, atamızı da orada görməliyik.
Barakın yadına Havay adalarında baş vermiş və babasının ona danışdığı bir
əhvalat düşdü. Böyük Barak universitetdə təhsil alarkən, gərgin məşğul olduqdan
sonra qayınatasına və digər dostlarına qoşulub Uakiki barına gəlir. Hamı bayram
əhval-ruhiyyəsində olanda, yeyib-içəndə, bir ağ adam qəflətən barmenə bərkdən
müraciət edib ki, o, zəncidən sonra likyor içməyəcəkdir. Hamı Barakın həmin ağ
adamla dalaşacağını gözləyir. Bunun əvəzində o, həmin adama yaxınlaşır, güləgülə ona bu səfeh fanatizm barədə, amerikan arzusunun vədi və insanların ümumi
haqları barədə bir mühazirə oxuyur. Həmin hədyanlıq edən ağ adam elə utanır ki,
yeyilib-içilənlərin bütün xərclərini öz üzərinə götürür.
Çikaqoya gəldiyi vaxtdan bir il keçdikdən sonra Barakın və silahdaşlarının
zəhməti bəhrə verməyə başladı. Qonşuluqda yaşayanlar küçəni təmizləmək işinə
cəlb edildi. Parklar və oyun meydançaları düzəldilirdi, küçələr təmir olunurdu,
cinayətə nəzarət proqramları tərtib edilirdi. Yeni siyasətçilər onun adını hələ də
tələffüz edə bilməsələr də, bu adla tanış idilər. Bir dostu zarafat tərzində ona
demişdi ki, çolpaya oxşamağın sənə mane olur. Siyasətçilərə isə qoca xoruz xoş
gəlir. O içəri girəndə toyuqlar bütün diqqətlərini ona yönəldirlər.
Barak üçün uşaqlarla və onların valideynləri ilə iş daha çox vaxt aparırdı.
Anaların yaşı ya hələ iyirmiyə çatmamışdı, ya da ondan azacıq çox idi. Onlar
özşüuruna əhəmiyyət vermədən deyirdilər ki, 14-15 yaşlarında hamilə olub
məktəbi atmışlar. Bu həyasızlıq deyildi, onlar hələ də ambisiyalarını
itirməmişdilər. Valideynlər üçün onun planı sadə idi. Anlayırdı ki, ştatın maddi
rifah planını dəyişdirmək mümkün deyildir. Məktəbə də onlar daha çox pul verə
bilməzlər. Lakin elə sahələr var idi ki, orada nəyəsə nail olmaq, həm də adamlara
bu müsbət dəyişikliyi əyani şəkildə göstərmək mümkün idi. Ədəb yollarının
qaydaya salınmasını, istilik sisteminin işlədilməsini, pəncərələrin təmirini isə təşkil
etməyi onlar bacarırdı. Həqiqətən də müstəqil olan kirayə təşkilatını yaratmışdılar.
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Adamlar Obama ordusunun gözlənildiyindən də uğurlu fəaliyyət göstərdiyinin
şahidi oldular.
Televiziya üçün çəkilən bir yığıncağı onlar uşaqların sağlamlığına təhlükə
törədən problemlərə həsr etdilər. Aparılan iş nəticə verirdi. Narkotiklərlə,
tapançalarla bağlı hadisələr yoxa çıxdı. Lakin Çikaqo məktəblərinin büdcəsi daim
böhran vəziyyətində olurdu, bu iş üçün yüz milyonlarla məbləğdə pul çatışmırdı.
Yalnız məktəb islahatı küçədə avaralanan cavan adamların ağır vəziyyətini həll edə
bilərdi. Sabit ailə olmadıqda, bu yeniyetmələrin təhsili axırıncı ən yaxşı ümid
rolunu oynayırdı. Barak bu məqsədlə təşkilat üçün hərəkət planı tərtib etdi və
bilavasitə öz rəhbərliyi altında onu həyata keçirməyə başladılar.
Vəziyyətin təhlili göstərirdi ki, əslində pis uşaq yoxdur, çox sayda pis
valideyn vardır. Barak və dostları bir sıra yerli məktəblərə getdilər, məqsəd
Altcelddəki gənc valideynlər üçün həyəcan təbilini çalmaq idi. Zonada ən yaxşı
ada malik olan ali məktəbdən başladılar.
Uşaqların hansı təhsilə cəlb edilməsi ən vacib məsələ idi. Məktəb uşağa
özünü, dünyanı, öz mədəniyyətini, icmasını anlamaq üçün başlanğıc nöqtə rolunu
oynamalıdır. Bu hər bir təhsil prosesinin əsas qayəsi olmalıdır. Bədbəxtlikdən, qara
uşaq üçün hər şey tərsinə çevrilirdi. Hansısa tarix, ya mədəniyyət öyrənilir.
Öyrənəcəyini güman etdiyi mədəniyyəti qavramaq imkanı isə ardıcıl olaraq yoxa
çıxır, hətta onun insan olması inkar edilir. Bəzi müəllimlər bu çevrəni yarıb
tələbələrə Afrika tarixini, coğrafiyasını, incəsənətini açıb göstərirdilər. Onlara
fərqli istiqamət dəyərləri verməyə çalışır və afrikalıların öz böyüklərinə hörmətlə
yanaşdıqlarını xüsusi vurğulayırdılar. Lakin bu, ardıcıl xarakter daşımırdı.
Qaralar kilsəsinin keşişi Filips qul regionlarının tarixindən ona xeyli danışdı.
Afrikalılar düşməncəsinə münasibət gözlədikləri yeni sahilə çıxdıqda tonqalın
ətrafında oturub radikal canlanma ideyaları, azadlıq və ümid barədə mahnılar
oxuyurdular. Keşiş zəncilərin unudulmaz lideri Martin Lyüter Kinqin Çikaqoya
səfərini yada saldı. Ölkədə müsəlmanların meydana çıxması ilə yanaşı, onların
hirsini o, özününkü kimi başa düşürdü.
Bu söhbətlərin təsiri altında Barak qaraları anlamaq üçün Çikaqonu tərk etdi.
O, Afrikaya yollanmağı qərara aldı, oradan Çikaqoya, Rouzlendə, Altceldə
Prometey odu timsalında olan biliyi, müşahidə detallarını gətirəcəkdi.
Atası 28 il əvvəl Amerikada, bu arzular məskənində təyyarəyə oturanda bu
sözləri bəlkə də özünə demişdi, indi isə oğlu bunu özünə təlqin edirdi. Ata
Keniyaya dönmüşdü, lakin yalnız ikiyə bölünmüş adam kimi, çünki tezliklə onun
planları, arzuları külə çevriləcəkdi. Barak isə kasıblıqdan, bezməkdən, cinayət və
ya ayaqlarındakı buxovlardan qaçmalı idi. Sadəcə qaçmaq vəzifəsi baş qaldırmışdı.
Bəlkə də buna hüquq məktəbinə girmək yolu ilə nail olacaqdı.
Ağ adamlar əsrlərlə bundan əvvəl Afrika sahillərinə düşəndə özləri ilə
tüfənglərini, vicdanı kor olmuş ovçularını gətirirdilər ki, əsir götürdüklərini
zəncirlənmiş şəkildə dartıb apara bilsinlər. Bu ilk görüşlər qara adamların tarixi
yaddaşında axan qan kimi qalmışdı, onların dünyasını dəyişdirmişdi. Həmin
tökülən qan və göz yaşları bütün qaralara məxsus idi. Bu sınaqlar nəhayət, unikal
və universal xarakter daşımağa başladı, onların rəngi qara və qaradan da daha artıq
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qara oldu.
Belə fikirlərə dalarkən Barakın yadına ağ dərili nənəsinin mahnısı düşdü:
«Hardasa işıqlı tərəf vardır – Onu tapana qədər sakitləşmə!». Bu, ümidin cəsarəti
idi. Bəlkə də qaraların Allahla əlaqəsi, qabaqcadan ona minnətdarlıq etmələri bu
ümid sorağında öz ifadəsini tapırdı.
Barak getdiyi Nayrobinin gözəl yer olduğunu bilirdi. Afrika barədə
oxumuşdu. Cənubi Afrikadakı qaraların Allah ümidinə qalmış başqa
ölkələrdəkilərtək aclıq keçirməmələrini, Efiopiyadakı sodomitlərin nifrətamiz
həyat tərzini bilirdi. Afrikanın ilkin qəhrəmanları Kenyatta və Nkruma haqqında
məlumata malik idi. Aclıq, xəstəlik, dövlət çevrilişləri və əks-çevrilişlər savadsız
cavanları bədbəxtlik yoluna döndərmiş, onlara AK-47-dən çoban çomağı kimi
istifadə etməyi öyrətmişdi. Martin Lyüter Kinqin vəhşicəsinə qətlindən beş il
əvvəl, 1963-cü ildə söylədiyi məşhur nitqindəki alovlu «Mənim arzum var» harayı
onlara o qədər də təsir göstərməmişdi.
Kitabın sonrakı hissəsi atasının böyük ailəsinin, övladlarının, bütövlükdə
nəslin ona o qədər də tanış olmayan həyat yolunun təsvirinə həsr edilmişdir.
Keniyaya gəldikdən sonra babası Hüseyn Onyanqonun nəsli ilə bilavasitə tanış
olmaq imkanı qazandı. Yaşlı qohumları, ata nənəsi, bibiləri bütün əhvalatları ona
danışmağı özlərinə borc bilirdilər. Hamı atasının yaxşı xüsusiyyətlərini,
əliaçıqlığını qeyd edirdi. Böyük Barak mahalda yeganə adam idi ki, xaricdə təhsil
almışdı. O, hətta ömrünün böhranlı dövründə də ona xəyanət edənlərə dirçəldikdə
yenidən öz kömək əlini uzatmışdı. Atasının məxsus olduğu tayfa haqqında
deyirdilər ki, Luo ağıllıdır, ancaq tənbəldir. Kikuyular isə pul qazanandı, həm də
zəhmətsevərdirlər.
Barak qara adamları geri qoyan səhvləri onlara izah etmək istəyirdi: Biz
hamımız bir tayfanın hissələriyik – qara tayfanın, bəşər tayfasının. Baxın,
traybalizm Nigeriya və ya Liberiya kimi ölkələrə nə divan tutmuşdur.
Qohumlarından biri onu qabaqlayaraq dedi: Bu Qərbi afrikalıların hamısı, nə
olursa-olsun, dəlidirlər. Onlar hətta kannibalizmdən də istifadə edirlər. Bibisi isə
onun öz atası kimi danışdığını, atasının da vaxtilə xalq haqqında belə ideyalara
malik olduğunu dedi.
Sonra o, qardaşı və bacısı ilə savannaya yollandı. Burada şirlər dolaşırdı,
meşə və tikanlı ağaclar var idi. O, ömründə belə gözəl yer görməmişdi. Başını
döndərəndə zebra sürüsünü görürsən. Cüyürlər isə cəngəlliyin içərisinə tullanırdı.
Burada tanış olduğu yeni adamlar söhbət vaxtı qonşu ölkə olan Malavidə əhali
arasında AIDS xəstəliyinə tutulanların dərəcəsinin 50 faizə çatdığını dedilər. Sonra
ona masailərin şiri necə öldürməsini danışdılar. Beş adam bu yırtıcı heyvanı
mühasirəyə alır, ona nizə atmağa başlayırlar. Şir bir adamı üstünə tullanmaq üçün
seçir. Bu adam öz qalxanı ilə müdafiə olunmağa çalışır. Həmin vaxt isə qalan
dördü öz işini görüb qurtarır. Bəzən isə ovdan yalnız dörd nəfər geri qayıda bilir.
Öz nəslindən olan qocalar isə ona luoların məişət məsələlərindən məlumat
verdilər. Hər bir kişi torpağında özünə koma tikir. Hətta böyük nazirlər və
biznesmenlər də. Onlar bura yalnız ildə bir-iki dəfə gəlirlər. Babalarına gəldikdə,
Hüseyn Onyanqonun çox sərt adam olduğunu deyirdilər. Bir dəfə başqasının keçisi
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onun torpağındakı ağacın bir yarpağını yedikdə, xəbərdarlığına məhəl qoymayan
sahibinin yanında keçinin başını kəsmişdi. Keçinin ölümü isə kəndli üçün kiçik
məsələ deyildi. Baba sözünün bütövlüyünü belə nümayiş etdirmişdi.
Oğlunun oğlunu nə vaxtsa görəcəyini arzulayan qoca nənəsi ilə Barak
kənddə görüşdü. Divarda Qoca kişinin Harvard diplomu və fotoşəkilləri asılmışdı.
Burada babanın müharibə vaxtı Birmada evləndiyi başqa arvadının da şəkli var idi.
Sonra bütün qohumlar ahıl yaşında ölmüş babanın qəbrini ziyarət etdilər. Nənə
nəsihət verirmiş kimi Baraka dedi ki, adam o qədər çox məşğul ola bilməz ki, öz
xalqını tanımasın. O, buradakı qaydaları yad ölkədə yaşayan nəvəsinə başa salırdı.
Keçmişdə kişilər adətən çox arvada malik olurdular. Hər arvadın özünün
tərəvəz sahəsi var idi, onu qızları ilə birlikdə becərirdi. Ağsaqqallar bitkilərə qulluq
və məhsul yığımını nizamlayır, ailələrin işlərini növbələşdirməyi təşkil edirdilər.
Beləliklə, hər bir ailə digərinə kömək etməli olurdu. Onlar dul qadınlara və çətin
vəziyyətə düşənlərə ərzaq verirdilər, mal-qarası olmayanlara evlənəndə qız evinə
başlıq vermək üçün qaramal ayırırdılar, münaqişələri həll edirdilər. Ağsaqqalların
sözü qanun idi və ona ciddi əməl edilirdi. Kim tabe olmasa kəndi tərk edib, başqa
kənddə yaşamağa başlamalı idi. Uşaqlar məktəbə getmirdi, hər şeyi
valideynlərindən öyrənirdi. Oğlanlar malı necə otarmağı, nizə atmağı atalarından
öyrənirdilər. Ana öləndə, digər arvad körpəni götürüb, onu öz doğma balası kimi
əmizdirirdi. Bəzən simli alətdə çalan musiqiçi gəlib, keçmişin yaxşı işləri, böyük
döyüşçüləri və müdrik ağsaqqaları barədə mahnılar oxuyur, yaxşı fermerləri, gözəl
qadınları tərifləyir, tənbəlləri və qəddarları isə pisləyirdilər. Əcdadların ənənələri
bu mahnıları dinləyənlərin şüurunda kök salmağa başlayırdı.
Baba Onyanqo bir yerdə oturmurmuş. O vaxtlar şaman kastasına məxsus
olanlar cadu edir, ruh dünyası ilə danışırdılar. Bitkiçilikdən başı çıxanlar
xəstəlikləri sağaldan ayrı-ayrı bitkiləri tanıyırdılar. Kəsilmiş yaralara xüsusi palçıq
sürtüb onları sağaldırdılar. Baba da belələrinin yanında oturub, həmin biliklərə
yiyələnmişdi.
Ağlar gəlməmişdən əvvəl ərəblər bu ərazilərə gəlib, şəkər və parça satırdılr.
Əlbəttə, bu nadir hallarda baş verirdi. Onsuz da adamlar çox şəkər istehlak
etmirdilər, paltar geyinmirdilər, yalnız keçi dərisi ilə eyibli yerlərini örtürdülər. Bir
dəfə Onyanqo kənddən itdi, bir ay keçdikdən sonra qayıtdı. O, ağ adamın şalvarını
geyinmişdi, ağ adam kimi köynəkdə idi, ayağında isə ayaqqabı var idi. Ailə yığışıb
Onyanqonun qəribə görkəminə baxırdı. Atası Obama ona nə olduğunu, niyə belə
qəribə dəriləri geyindiyini soruşdu. Onyanqo heç nə demədi.
Ata qət etdi ki, şalvar geyinməli olmuşsa, deməli, Luo adətinin əksinə olaraq
onu sünnət etmişlər. Ata ona yaxın getməməyi o biri oğlanlarına tapşırdı, çünki
Onyanqo artıq təmiz deyildi.
Adamlar çay içməyi öyrənməklə şəkərə, fincana möhtac olduqlarını
anladılar. Bütün malları onlar dəri, ət və tərəvəz satmaqla alırdılar. Sonra ağ
adamların işlətdikləri sikkədən istifadə etməyi öyrəndilər. Ərəblər kimi ağ adamlar
da az sayda idilər. Güman edilirdi ki, onlar öz torpaqlarına qaydacaqlar. Ağ
missionerlər Allah haqqında danışır, onun hər cür qüdrət sahibi olduğunu
deyirdilər. Adamların əksəriyyəti buna məhəl qoymurdu, düşünürdü ki, onlar səfeh
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söz danışırlar. Hətta ağ adam ilk dəfə tüfənglə görünəndə heç kəs ona müqavimət
göstərmədi, çünki silahın gətirdiyi ölüm hələlik onların həyatına toxunmamışdı.
Ağ adamların apardıqları müharibələrlə vəziyyət dəyişməyə başladı. Çoxlu
tüfəng gətirildi. Qaralar öz dillərində ağları «zülmkar» adlandırdı. Onlar komaya
vergi qoydular və ödəniş onların öz pulları ilə olmalı idi. Maaşla çox adamı
işləməyə məcbur edirdilər. Orduya götürülən qaralar ərzaq, sursat daşıyır, yol
çəkirdilər. Bu yolla avtomobillər hərəkət etməli idi. Ağlar özlərini agent və vergi
yığmaq üçün xidmət edən, özləri kimi paltar geyinən luolarla əhatə etdilər.
Ağsaqqallar şurasına daxil olmayan adamlar qaralara başçılıq edirdi. Bu
dəyişikliklərə müqavimət göstərilirdi və çoxları mübarizə aparmağa başladı. Lakin
belə hərəkət edənlər döyülür, ya da güllələnirdi. Kim vergini ödəmirdisə öz
komalarının bütünlüklə yandırıldığını görürdü. Bəzi ailələr içəri ərazilərdəki yeni
kəndlərə qaçırdı. Ancaq əksəriyyət qalır və yeni şəraitdə işləməyə öyrənirdi.
Bu dövrdə Barakın babası ağ adama işləyirdi. O vaxtlar az adam ingiliscə
danışa bilirdi, valideynlər uşaqlarını ağların məktəbinə göndərmək istəmirdi, özləri
ilə birgə torpaqda işləmələrinə üstünlük verirdilər. Lakin Onyanqo oxumağı və
yazmağı öyrənmişdi, ona görə də ağ adamlar üçün yararlı idi, müharibə vaxtı yol
işinə baxırdı. Bir neçə il göndərildiyi Tanqanikada qaldı, nəhayət geri dönəndə
kənddə özünə torpaq təmizlədi. Koma tikməyib, çadırda yaşayırdı. Adamlar onu
dəli sayırdı. Nayrobiyə gedəndə ağ adam orada ona iş təklif etmişdi. Onyanqo
bütün yolu iki həftə ərzində piyada getmişdi. Yolda Odissey kimi çoxlu təhlükəli
hadisələrlə üzləşmişdi. Leopardı nizəsi ilə qovmuş, qızmış camışın təqibindən
yaxasını güclə qurtarmışdı. Nəhayət, paytaxta çatıb, ağ adamın evində işləməyə
başlamışdı.
Kikuyular bu dəyişiklikləri daha çox hiss edirdilər, çünki onlar Nayrobi
ətrafındakı dağlıq ərazidə yaşayırdılar. Burada isə ağ sakinlər çox idi.
Müharibə öz arxasınca, hər yerdə olduğu kimi buralara da aclıq və xəstəlik
gətirdi. Həm də çox sayda ağ sakinlər gəldi və onlar yaxşı torpaqları müsadirə
etdilər.
Barakın babasının kəndində ailələrin çoxu artıq ağ adam paltarı geyinməyə
keçmişdi, atalar uşaqlarını mission məktəblərinə göndərirdi. Ənənələrə hörmət
zəifləyirdi, cavanlar görürdü ki, ağsaqqalların heç bir real hakimiyyəti yoxdur.
Adamların çoxu sərxoşluğa qurşandı. Ağ adamların həyatını qaralar dadmağa
başladıqda, açıqca hiss etdilər ki, müqayisəli qaydada öz həyatları xeyli kasıbdır.
Baba ağların xörəyini bişirməyə, evlərini səhmana salmağa öyrənibmiş. O,
olduqca nüfuzlu bir adam olan lordun malikanəsində işləyirmiş. O, maaşını
toplayıb kənddə torpaq və mal-qara aldı, özünə burada koma tikdi. O, özünü
başqalarından fərqli tuturdu, xörəyini stol üstündə, stulda oturmaqla, ağcaqanaddan
qoruyan tənzifin altında yeyirdi, çəngəl-bıçaqdan istifadə edirdi. Daimi qaydada
çimirdi, bir yerin pis təmizləndiyini gördükdə hirslənirdi. Ən mühüm xüsusiyyəti
isə mülkiyyət məsələsində sərt olması idi. Uşaqlarına da təlqin edirmiş ki,
özgəsinin əmlakına toxunmaq olmaz. Birinci arvadı doğmasa da, luoların adətinin
əksinə olaraq onu geri qaytarmadı. Uşağı olmadığına görə bəzən onu ələ salırdılar.
Başqa arvad aldı, bu gözəl qız başqasına nişanlı olduğuna görə onun üçün başlıq
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kimi 15 qaramal verdi. Burada həm də qız qaçırmaq adəti var imiş. Qaçırılmış
qızla əri pis davransaydı, belə hallarda o, geri dönürdü. Nikah ailələri birləşdirir,
bütün kəndə təsir göstərirdi. Qızlara nəsihət verirdilər ki, əgər sən ərini sevməyi
öyrənə bilmirsənsə, ona tabe olmağı öyrən.
Babanın bir fərqli cəhəti də onun müsəlman olması idi. O, gücə hörmət
edirdi. Luo ənənələrini qoruyub saxlayırdı, bütün işlərində qayda və adətə riayət
edirdi. Buna görə o, xristian dinini rədd edirdi. Bir müddət o, dinini dəyişmiş, adını
da Conson etmişdi. Lakin düşmənə mərhəmət göstərməyi, İisusun adamların
günahını yumasını anlaya bilmirdi. Böyük Barak onun ikinci arvadından olmuşdu.
Bu iki uşağının anası ilə münasibəti heç də yaxşı deyildi. Bu qadın evindən bir
neçə dəfə qaçmış, axırıncı dəfə bir daha ərinin yanına qayıtmamışdı. Yəqin ki, o,
Onyanqodan əvvəlki nişanlısını sevirmiş. Oğlu da öz anasına oxşamışdı, uşaqlıqda
nadinc imiş. Atasının yanında sakit, başqa vaxt isə özünü istədiyi kimi aparırmış.
Lakin ağıllı olduğuna görə atası onu sevirmiş.
Ölkənin siyasi mühitinə gəldikdə, İkinci dünya müharibəsindən sonra
adamlar müstəqillik barədə danışmağa başladılar. Mitinqlər, nümayişlər keçirilirdi.
Luolar da nümayiş edən kikuyulara qoşulurdu. Böyük Baraka da müstəqillik
danışıqları öz təsirini göstərmişdi. Baba da KANU kimi partiyaların tələbləri ilə
razılaşırdı. Lakin o, öz xalqı barədə narazı qaydada deyirdi ki, afrikalılar heç vaxt
ağ adamlara qalib gələ bilməzlər, çünki qara adam öz ailəsi və ya klanı üçün
işləyir, ağ adamlar isə bu vaxt öz gücünü artırmaq üçün işləyir: «Ağ adam təklikdə
qarışqa kimidir. O, asanlıqla məğlub edilə bilər. Lakin ağ adam qarışqa kimi birgə
işləyir. Onun milləti, biznesi ona özündən vacibdir. O, liderlərinin arxasınca gedir
və onun göstərişi barədə sual vermir. Qara adamlar onlara bənzəmirlər. Hətta səfeh
qara adamların əksəriyyəti düşünür ki, müdrik adamdan da çox bilir. Buna görə də
qara adam həmişə uduzacaqdır».
Kikuyu meşələrdə müharibəyə başladı. Hər yerdən Kenyattanın həbsdən
azad olunması tələbləri eşidilirdi. Böyük Barak KANU liderlərindən bəzilərini
tanıyırdı. Mitinq qanununu pozmaq ittihamı ilə o, həbs edildi, bir neçə gündən
sonra buraxıldı. Bu vaxt iyirmi yaşlı bu oğlanın maddi vəziyyəti ağır idi. Onun
məktəb yoldaşları təhsilini davam etdirmək üçün Uqandaya, İngiltərəyə
getmişdilər. Onlar azad Keniyaya qayıtmağa ümid edirdilər. Bu vaxt tale Böyük
Baraka mərhəmət göstərdi. Nayrobidə oxuyan iki amerikan qadını ona
universitetdə oxumağı məsləhət gördü. Lakin onun orta təhsil sertifikatı yox idi.
Qadınlar onu müxbir kursuna düzəltdilər. ABŞ səfirliyində imtahan verib həmin
sənədi əldə etdi. Amerika universitetlərinə dəfələrlə məktub yazdı. Nəhayət, Havay
universitetindən onun təqaüdlə təmin ediləcəyi barədə cavab gəldi. Havayın necə
bir yer olduğunu heç kəs bilmirdi, buna baxmayaraq bir ay sonra Barak ora yola
düşdü. Orada isə müəllifin gələcək anası Ennlə evləndi. Öz atası isə Keniyadan
məktub yazıb bu icdivaca razılıq vermirdi ki, sənin arvadın və uşaqların var. Çox
sonralar Böyük Barakın digər ağ arvadı Amerikadan gələndə, hamı elə bilmişdi ki,
bu həmin Enndir. İkinci ağ qadın isə onunla Harvardda görüşmüş və xəbər
vermədən arxasınca Keniyaya gəlmişdi. Könülsüz olsa da Böyük Barak Rut adlı
həmin qadınla evlənmişdi.
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Obama Afrika həyatına aid bəzi stereotiplərin də həqiqət olduğunu kitabında
qeyd edir. Çoxları deyir ki, Luo balıq yeyən xalqdır. Əslində bu düşüncə bütün
Luo üçün düzgün deyil. Yalnız Viktoriya gölünün ətrafında yaşayanlar balıq
yeyirlər, əksəriyyət isə masailər kimi çobandır. Keniyalılar öz çaylarını çox
tərifləyirlər. Lakin bu adəti onlar ingilislərdən götürmüşlər, əcdadları çayı
tanımırdılar. Balıq bişiriləndə ona vurulan ədviyyat isə ilk dəfə Hindistandan və ya
İndoneziyadan gətirilmişdi. Ancaq heç afrikalıları da qınamaq düzgün deyil. Məgər
amerikalılar öz arzularında unikaldırlarmı? Almanlar, digər avropalılar Afina və
Romanın onlarınkı olduğunu iddia edirlər. Əslində isə məhz əcdadları klassik
mədəniyyətin dağıdılmasına öz bol «töhfələrini» vermişlər. Lakin bu hadisələr
tarixin dərin qatlarında baş verdiyindən buna o qədər də əhəmiyyət verən yoxdur.
Digər tərəfdən avropalılar heç özlərinə məxsus olanlara da lazımi
rəhmdilliklə yanaşmamışlar. Sənaye inqilabı, müharibələr vaxtı onlar ağ dərili
insanlarla da qəddarcasına davranmışlar. Afrikadakı qızıl era barədəki ideyaya
gəldikdə, bunun mövcudluğu yalnız ağ adamın oraya gəlməsindən əvvəlki dövr
üçün təbii görünə bilər. Lakin afrikalıların istismarçılarına qarşı qəzəbi ilə yanaşı,
onlar atavizmi andıran öz adətlərinə münasibətdə izah olunmayan mülayimlik,
tolerantlıq göstərirlər. Bu adətlər isə insanların sağlamlığına, bütövlükdə cəmiyyətə
ağır zərbə vurur. Belə ki, qadın sünnəti kikuyuların vacib adəti sayılır, bu isə
qızların ölümünə, xəstəliklərə yoluxmasına səbəb olan bir bəla kimi qalmaqda
davam edir.
Kitabın epiloqunda bu fikirlərini ümumiləşdirməklə yanaşı, müəllif sonralar
Harvard hüquq məktəbini bitirdiyini, təhsil illərində vaxtının çoxunu
kitabxanalarda keçirdiyini yazır. Onun arvadı gözəl Mişel də həmin məktəbin
məzunudur. O, hüququ təkcə bir elm kimi deyil, həm də xatirə kimi qəbul edir.
Çünki hüquq həm də millətin keçmişinə nəzər salmağa imkan verir. Hüququ
öyrənərkən o, həmçinin Ceffersonun və Linkolnun ruhu ilə təmasda olduğunu qeyd
edir. Lakin bu heç də afrikalı şamanların ruhla söhbətləri olmayıb, dahi
şəxsiyyətlərdən ilham almaq imkanı idi.
Qara və ağ insan, onların hamısı Amerika adlanan bir icmaya öz iddialarını
irəli sürürlər. Bu icmanın çiçəklənməsi isə onların problemlərinin həllinə xidmət
edəcəkdir.
Bəli, Barak Obama öz karyerasına Çikaqonun ən kasıb icmalarında icma
təşkilatçısı kimi başlamış, hüquq məktəbində təhsil alarkən ilk afroamerikalı kimi
«Harvard hüquq revyu»suna prezident seçilmişdi. Axı, atası da Havay
universitetindəki Beynəlxalq Tələbə Assosiasiyasının ilk prezidenti olmuşdu. Onun
1992-ci ildə həyata keçirməyə başladığı «Səsvermə» layihəsi hesabına əlavə 150
min seçici qeydə alınmışdı. 1997-2004-cü illərdə üç müddətə Çikaqonun Cənub
tərəfindən ştatın senatoru seçilmiş, Çikaqo hüquq məktəbi universitetində baş
mühazirəçi işləmişdir. Mülki haqlar hüququ ilə məşğul olur. 2005-ci ildən isə ABŞ
senatının üzvüdür.
Kitabının yeni nəşrinin müqəddiməsində müəllif 11 sentyabr 2001-ci il
faciəsinin dünyanı sarsıtdığını, qüllələrin belə uçurulmasının şüura sığmadığını
yazır. Terroristləri idarə edən nihilizm, insanlığa nifrət partlayışı hələ də planetin
128

ayrı-ayrı guşələrində özünə qurban rüsumu tələb edir. Bu hadisələr yeni
sarsıntıların meydana gəlməsi ilə müşayiət olunmaqla, insanları ayıq olmağa,
mübarizəni zəiflətməməyə çağırır.
Yeddi il əvvəl amerikanlar göz yaşları axıdırdı. 4 noyabr 2008-ci ildə isə bu
adamların çoxunun sifətinə təbəssüm çökdü, gözlərində sevincdən yaranan yaş
damlaları parıldadı. Seçki kampaniyası vaxtı təkcə öz ölkəsində deyil, dünyada
böyük populyarlıq qazanmış Barak Obama – bu yüksək intellektə və mübarizə
qüvvəsinə malik olan insan qarşıdakı illər üçün ölkəsinin prezidenti seçildi. Bu
hadisə Amerikanın ağılsız siyasət və üstünü almış böhran hesabına itirilməkdə olan
nüfuzunu dirçəltmək, geri qaytarmaq ümidlərini yaratdı, ölkənin bani-atalardan
gələn demokratik ruhuna yeni qanad verdi, keçmişin irqçilik rudimentlərinə Çin
səddini andıran qüdrətli bir hasar çəkilməsi əlamətinə çevrildi. Ümumi
qanunauyğunluğa görə bu, Obamanın şəxsi qələbəsi hesab edilsə də, həmin zəfərə
susayan amerikalıların uğuru idi, dünyanın əksər guşələrində ürəklərdə gəzən
arzunun reallaşacağı barədə fərəhli bir ümid müjdəsi idi.
Ata öz oğlu barədə böyük arzulara malik idi, bu xəyallar həm də ailə
çərçivəsinə qapılıb qalmamışdı, öz xalqına, dünyaya ünvanlanmışdı. Lakin o,
oğlunun belə cəsarət sınağına baş vuracağını və oradan qalib çıxacağını
təxəyyülünə də gətirmirdi. Əlahəzrət fakt isə göz qabağındadır. Bəzən adamların
istənilən səddi keçib aşması xəyalları da geridə qoya bilir. Barak Obama sevincin
nadir qonaq olduğu uşaqlığı və gəncliyi ilə, bütövlükdə o qədər də asan olmayan
həyatı ilə bu şücaətə yiyələnmək yolunu keçmişdi. Oxuduğum kitab da yalnız
həmin həqiqətin izahına xidmət edir.
“525-ci qəzet”.29.11-02,03,04,05.12.2008

Dəhşətlərə son qoyan müharibə
21 gün davam edən İraq müharibəsi son akkordunu vurdu. Bu müharibə öz
başlıca məqsədini – Səddam Hüseyn rejiminin devrilməsini həll etdi. Müharibə nə
qədər qısa davam etsə də, qan axıdılmasına, qurbanlar verilməsinə, iri miqyasda
dağıntılara səbəb oldu. Qədim mədəniyyəti və tarixi abidələri ilə öyünən bir ölkə
indi xarabalıqları andırır. Heç kəs inkar edə bilməz ki, müharibənin özü dəhşətdir.
Lakin müharibə daha böyük miqyasda dəhşətlərə son qoyarsa, ona bəraət verilməsə
də, izahat tapmaq çətin deyil.
Söhbət Səddam Hüseynin diktatura rejiminin ləğv edilməsindən, böyük bir
xalqın üç on illik ərzində çəkdiyi zülm və məşəqqətlərə son qoyulmasından gedir.
Kimsə müharibənin hədəfi kimi kütləvi qırğın silahlarının tapılmadığını, onun
labüdlüyünü inkar üçün istifadə etməyə çalışır. Doğrudur, bu silah ehtiyatlarını
tapmaq mümkün olmadı. Lakin böyük bir xalqı kütləvi məhvə aparan bir rejimin
iflası, bəs kiçikmi məsələdir?
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Səddam heykəl qoymaqda Roma imperatorlarını
ötüb keçmişdi
Bu xalqın böyük bədbəxtliyidir ki, Səddam 34 ilə yaxın bir müddətdə ona
ağalıq edib, son 24 il ərzində isə təkbaşına diktaturasını qurmaqla ölkəni idarə
edib. Onun rejimi xüsusi qəddarlığı ilə seçilirdi, öz yaxınlarından başqa hamını
qırmağa və məhv etməyə hazır idi. Ölkədə yaşayan ayır-ayrı xalqlar, dini qruplar
öz hüquqlarını tələb etdikdə, onlar qırğınlara, repressiyalara məruz qalırdı. Səddam
bütöv xalqları öz iyrənc siyasəti naminə təcrübə dovşanlarına çevirməyə hazır idi,
onların üzərində kütləvi kimyəvi silahl növlərini sınaqdan keçirməkdən də
çəkinmirdi. Ölkə aclıq, səfalət içərisində idi. Təbiətin bu xalqa bəxş etdiyi bir
xilasedici nemət olan xurma, iraqlıların çoxunu acından ölmək kimi ağır və
biabırçı sonluqdan qoruyurdu. Elə bu vaxt Səddam özünə ölkənin iri şəhərlərində
saysız-hesabsız dəbdəbəli saraylar tikdirirdi. Bu saraylar orta əsrlər Avropasını
bəzəyən qəsrlərdən daha böyük, daha təmtəraqlı idi. Onların hər biri həm də onun
və ailəsinin şəxsi təhlükəsizliyi üçün bir istehkam, bir qala rolunu oynamaq üçün
hər şeylə təchiz edilirdi. Onun yaxtalarının böyüklüyü hesabına sularında üzdüyü
Dəclə çayı da Şərq şəhərlərinin küçələrindən axan kiçik arxa bənzəyirdi.
Səddam özünə çox sayda heykəl qoydurmaqda Qədim Roma imperatorlarını
ötüb-keçmişdi. Şəhərlərin hamısını onun monumental heykəlləri bəzəyirdi.
Heykəllərdən bir az aralı isə onun iri portretlərini nümayiş etdirən portallar, iri
divarlar tikilirdi. Məktəb uşaqları yazmağa dəftər tapmayanda, tonlarla qiymətli
kağızlar onun portretlərinin çap edilməsinə işlədilirdi. Öz valideynlərinin portretinə
malik olmayan iraqlı Səddamın portretini gəzdirməklə, evində, iş yerində onu
asmağı ilə öyünməyə məcbur idi.
Səddam özünün sönməyən, daha da gur alovlanan böyüklük maniyası ilə
seçilirdi. O, ərəb dünyasının lideri olmağı çox arzu edirdi, bu baş tutmayanda
bütün ərəb dövlətlərinə düşmən kəsilməyə başladı. O, müsəlman olsa da, təkcə
müharibə Allahına sitayiş edirdi, xalqını ağılsız, taqətdən salan müharibələrə cəlb
etmək üçün ən kiçik şansı belə əldən buraxmırdı. 1980-ci ildə İran İslam
inqilabının qələbəsindən sonra, orada vətəndaş müharibəsi ərəfəsi olduğunu güman
edərək, həm də öz əhalisinin 60 faizini təşkil edən şiələrin qalxmasından qorxaraq,
Hörmüz boğazına nəzarəti ələ keçirmək üçün İrana hücum etdi. Bu, səkkiz ildən
artıq davam edən qanlı müharibənin başlanmasına səbəb oldu. 1988-ci ildə bu
ağılsız müharibə başa çatdı və yalnız 1990-cı ildə Küveytə hücum edəndə İraq
İranın sülh şərtlərini qəbul etməyə məcbur oldu. Müharibə İraqa ağır maddi ziyan
vurdu, bir sıra yaşayış məntəqələri viranəyə çevrildi. İraq heç nə qazanmadığı bu
müharibədə yarım milyon insan həyatını qurban verdi.
İranla üzücü müharibədən iki il keçməmiş, İraq 1990-cı ilin avqustunda
Küveyt ərazisini anneksiya etmək məqsədilə, bu qonşu ərəb ölkəsinə silahlı
müdaxilə etdi və bu 1991-ci ilin yanvar-fevral ayında davam edən Körfəz
müharibəsinə gətirib çıxardı. İraq qoşunları Küveyt şəhərini işğal edəndə ona
böyük ziyan vurdu, onun infrastrukturunu dağıtdı. Çoxlu küveytli qaçqın düşdü.
İraq Küveytin neft quyularını yandırdı və Körfəz sularının neftlə xeyli çirklənməsi
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nəticəsində ciddi ekoloji problemlər yarandı.
Milyonlarla adam ərzaqdan, dərmanların yoxluğundan əziyyət çəkdiyi halda,
Səddamın iri saraylar tikdirməsi əməliyyatı daha sürətlə davam edirdi. Onun
dövlətdən (oxu: xalqdan) oğurladığı pullar dünyanın iri banklarına qoyulurdu. Bəzi
mülahizələrə görə, Səddamın özünün 25 milyard dollarlıq kapitalı var. Onun
klanının və vəzifəli adamlarının kapitalları da nəzərə alınsa, bu rəqəm xeyli
böyüyər. Onun daşınmaz əmlakının da dəyəri, yəqin ki, çox iri məbləğlərdə ifadə
oluna bilər.
Səddam qəddarlığı Mesopotamiya çarlarından öyrənib
Səddam tarixin qəddarlarına xüsusi ehtiramla yanaşırdı. Axı Mesopotamiya
qədim dövrlərdə də Assuriyanın və Yeni Babilistanın qaniçən hökmdarlarını az
görməmişdi. Assuriyanın m.ə. VII əsrdə çarı olmuş Aşşurbanipal şəhərləri daşqın
kimi məhv etdiyi ilə, rəqiblərinin başını özünə oturacaq etməsilə öyünürdü.
Səddam da belə məğrurluq hisslərindən xali deyildi, ABŞ prezidentinin portretini
döşəməyə vurdurmuşdu ki, iri mehmanxanaya girib-çıxanlar onu tapdalasınlar.
Yəqin ki, o sonuncu Babilistan çarı Valtasar kimi çoxlu ziyafətlər keçirmək
ənənəsinə də laqeyd deyildi.
Səddam da zənginliklə öyünməkdən həmişə həzz alırdı. Ancaq gərək o
Valtasarın m.ə. 539-cu ildə ölümündən bir az əvvəl keçirdiyi 1000 nəfərlik ziyafəti
də yaddan çıxarmayaydı. Axı həmin ziyafətdə çar sehrli əllə divarda “mene-mene,
tekel, parsin” sözlərinin yazıldığını görmüşdü. Bu sözlərin mənasını izah edən
müdrik Daniel, Allah tərəfindən onun hökmranlığının günlərinin sayıldığını və
onların sona çatdırıldığını bildirmişdi. Həmin ziyafətdə çariça onu sakitləşdirmiş
və “çar, əbədi yaşa” deyə qışqırmışdı. Lakin elə həmin gecə Valtasar öldürüldü,
ölkə isə Persiya çarı Böyük Kir tərəfindən işgal edildi və Babilistanın varlığı da
tarixə təhvil verildi.
Səddam öz saraylarının divarlarında, Valtasardan fərqli olaraq, Allahın
xəbərdarlıqlarını görə bilmədi, xalqın harayını da eşitmədi. Ona görə də, bu
xəbərdarlığı həmin divarlara amerikan raketlərinin və bombalarının zərbəsi
yazanda da, Səddam bunları görməkdən imtina etdi. Yalnız amerikan əsgərləri
Bağdadın küçələrində görünəndə, Səddam və onun oğulları, əlaltıları yoxa çıxdı,
qeybə çəkildi. Səddamın korluğu və karlığı yazıq İraq xalqına çox baha başa gəldi.
Müharibə başa çatandan sonra Bağdadda və İraqın digər iri şəhərlərində
soyğunçuluq, qarət baş alıb getdi. Adamlar qarət naminə bu ərazinin qədim
tarixinin nişanələrini də muzeylərdən götürüb, evlərinə daşımağa başladılar.
Çoxları bu məsələdə iraqlıları qınayır. Mən isə yalnız Səddamı qınayıram, onu
ittiham edirəm. Bu qarətlərin də təşkilatçısı, rəhbəri, yol göstərəni odur. Bu ittiham
iki səbəbə əsaslanır. Birincisi, Səddam özünün uzunmüddətli hakimiyyəti
dövründə o qədər talançılıqla, qarətçiliklə məşğul olub ki, xalq ondan belə tərbiyə
alıb, onun nümunəsindən bu biabırçılıqları öyrənib. Səddam soyğunçuluqda iştirak
edən bütün iraqlılardan daha çox, daha yırtıcı acgözlük göstərib. Diktatorun iyrənc
irsi özü ilə eyni vaxtda aradan çıxmır. Hələ uzun müddət davam edir. İkincisi,
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Səddam hökmranlıq etdiyi dövrdə xalqı elə dilənçi vəziyyətinə salıb ki, onlar yaxşı
günlərə ümidlərini bütünlüklə itiriblər, ona görə də, əllərinə keçəni götürməklə
aclıqdan xilas olmağa can atırlar. Uzun müddət ac qalan insan şüurdan da məhrum
olur, onun mənəviyyatı da pozulur. Diktatorlar xalqı ac saxlamaqla, həm də onun
mənəviyyatını pozurlar. Ona görə də, bugünkü iri miqyaslı qarətdə də Baş
Soyğunçu Səddamın dəsti-xətti görünür.
Müharibənin ən böyük zəfəri bir diktaturanın məhv olmasıdır. Buna hamı
sevinir, təkcə digər diktatorlardan və onların klanlarından başqa. Bu sevinc qısa
müddət sürə bilər. Çünki diktaturaların sarayından bircə daş düşüb. Sarayın
bütünlüklə uçması, dağılması, bəşəriyyətin xilası üçün böyük sevinc ola bilər.
Bunun üçün dünyada elə mühit yaranmalıdır ki, “qəhr olsun diktatura!” şüarına
ehtiyac olmasın, bu mamır basmış divarlar özü uçub, yalnız iyrənc dövrləri
xatirələrdə yada salmağa xidmət edən xarabalığa çevrilsin.
“Hürriyyət” qəzeti, 16.04.2003
Saray həyatının dəbdəbəsinin xiffəti və ya hələ uçmamış yeni «hava
qəsrləri»
(Fərəh Pəhləvinin kitabı haqqında qeydlər)
İstənilən memuarı panegirik ədəbiyyatın bir növü saymaq olar. Məddahlıq
edənlər öz qəhrəmanını göylərə qaldırdığı kimi, ötən ömrün xatirəsini qələmə
alanlar da adamlara xas olan zəifliyin nişanəsi kimi özlərinə vurğunluğu açıb
ağardaraq, az qala keçmişini idealizə etməyə girişir, həqiqətin ən güclü atası
sayılan Zamanın etdiyi düzəlişlərə məhəl qoymadan yaşadığı xoşbəxtlik dövrünü
cazibədar naxışlarla bəzəməklə öz nostalji hisslərini başqalarına da təlqin etməyə
səy göstərir. Ədalətlə demək lazımdır ki, kənardan bir qədər əlçatmaz görünən bu
adamlar əslində qarşılarına qoyduğu məqsədə müəyyən ölçülərdə çatmağı da
bacarırlar. Onların prizmasından öz həyatları, günəşin şüaları havadakı yağış
damcılarını qövsi-qüzeh rənginə boyayan kimi al-əlvanlıq qazanır, ətrafdakı
bədbəxtliklər və səfalət dənizi büsbütün unudularaq Yer üzərindəki mövcudluq az
qala cənnət haləsinə bürünür, qələminin şişirtmə gücü və hadisələri birtərəfli təsvir
etmək üslubu hesabına bu adamlar özlərini bir qədər «göy sakinləri» kimi təqdim
etməkdə rahatlıq tapırlar.
Axırıncı İran şahının axırıncı xanımı Fərəh Pəhləvinin «Xatirələr. Yıxılan
rejimin və bitməyən eşqin hekayəti» kitabı bir qədər mütaliə təcrübəsi olan
oxucuda da məhz belə hisslər yaradır. Rejimin mövcudluğu dövründəki tituluna
görə «Şahbanu» adlanan bu xanım İran şah rejiminin süqutuna qədər olan son
iyirmi ili görünməmiş inkişaf, firavanlıq dövrü kimi qələmə verməyə cəhd etsə də,
bəzən qeyri-iradi olaraq onun «anadangəlmə ləkələrini», qüsurlarını da bütünlüklə
danmağı, inkar etməyi bacarmır.
Gənc qızın saray mühitinə düşməsi, şahın üçüncü arvadı olması səadətinə
qovuşması elə qeyri-adi cizgilərlə təsvir edilir ki, elə bil ki, «Min bir gecə»
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nağılının səhnələri ilə yenidən tanışlıq başlayır və ya fransız imperessionist
rəssamların fırçasından çıxmış gözəl təbiət mənzərəsini seyr edirsən.
Müəllifin bu sahədəki cəhdlərinin həddi aşdığı da diqqətdən yayınmır. Bəlkə
adi keçi dərisini də «qızıl yun» kimi və ya istənilən iplik kələfini Ariadna sapı kimi
təqdim etmək olar, lakin bundan azacıq baş çıxardanlar mifik hadisələrin yenidən
təkrarlanması cəhdlərinə inanmayacaqlar. Mərhum şahın evlənmə tarixçələrini
yaxşı bilən adamları şahın son xanımının qələmindən çıxan əhvalatlara inandırmaq
o qədər də asan məsələ deyildir. Şah qvardiyasının rəhbəri və müəllifin, xəyanət
edərək dini rejimə xidmətə keçməkdə ittiham etdiyi general Hüseyn Fərdostun ötən
əsrin sonlarında ingiliscə çapdan çıxmış kitabında Fərəh xanımın şaha hansısa varlı
adam tərəfindən nikah üçün real namizəd kimi irəli sürüldüyü bütün təfərrüatı ilə
açılıb göstərilir. Məhz belə təqdimat gələcək Şahbanunun əvvəllər mütləq
xoşbəxtlik rəngində olan, son iyirmi ildə isə bədbəxtlik dumanına bürünmüş həyata
ilk dəfə qədəm qoymasından xəbər verir. Ona görə də «bitməyən eşq hekayəti» bir
o qədər də inandırıcı görünmür, burada gələcək ərə vurğunluqdan daha çox
uşaqlıqdan qulağında səslənən «Şahın arvadı» olmaq ifadəsinin yaratdığı arzuya
ürəkdən bağlılıq, sarayda əslində ikinci adam olmaq istəyi daha çox gözə çarpır.
Axı o, əslində qiyamla meydana gələn yeni sülalənin hələ yüzillər, minillər davam
edəcəyinə ümid bəsləyirdi, şah kimi o da bu sülalənin ömrünün vur-tut yarım
əsrdən bir qədər artıq davam edəcəyini ağlına belə gətirə bilməzdi.
Kazak ruhunda tərbiyə almış general Rza xan 1921-ci ildə olcuqda zəif və
səriştəsiz hökmdar olan Əhməd şahın dövründə dövlət çevrilişi etmiş, bu vaxt yeni
hökumətə jurnalist Seyid Ziyəddin Tabatabai başçılıq etmiş, general Rza xan isə
müdafiə naziri təyin edilmişdi. İki ildən sonra jurnalist də hökumət başçılığından
uzaqlaşdırıldı, bu vəzifəni tutduqdan az sonra 1925-ci ildə Persiya parlamenti olan
Məclis ölkədə olmayan Əhməd şahı devirdikdən sonra şahlıq rejimini qoruyub
saxlamaq üçün, Rza şah adı altında onu taxt-taca qaldırdı və o, öz sülaləsini
Persiya xanədanı dövründə dili və yazını ifadə edən simvolik «Pəhləvi» sözünü
özünün sülalə adı elan etdi. Rza xan respublika elan etməyi nəzərdə tuturdu. Lakin
xalqın böyük çoxluğunun bu ideyaya güclü əks çıxması onu öz fikrindən dönməyə
məcbur etdi.
İlk şah 1941-ci ilin sentyabrında İran əraziləri cənubdan ingilis orduları,
şimaldan isə sovet qoşunları tərəfindən işğal edildikdə öz oğlu Məhəmməd Rzanın
naminə taxt-tacdan uzaqlaşdı, bir müddət qürbətdə yaşadıqdan sonra, vətənindən
uzaqlarda da həyatla vidalaşdı.
Şahbanu Fərəh Pəhləvi gənc və təcrübəsiz qız olmasına baxmayaraq saray
həyatına qədəm qoyduqdan sonra buranın boğucu, intriqalarla dolu olan
mühitindən baş çıxarmağı bacardı, qısa müddətdə ərinin məhəbbətini qazanmaqla
mühüm nüfuz sahibinə çevrildi. Onun bir sıra sosial problemlərin həllində fəal
iştirakı təqdirə layiqdir. O, cüzam xəstəliyindən dəhşətli əzab çəkən xəstələrə
yardım əlini uzatmış, onlar üçün ayrıca yaşayış məntəqəsi saldırmışdı. Onun təhsil
müəssisələrinə qayğısı da xüsusi qeyd olunmalıdır.
Fərəh xanım ərinin həyata keçirdiyi «Ağ inqilab» islahatlarının bəzilərinin
həyata keçirilməsində təşkilatçılıq işi aparır, əsas diqqətini qadınların cəmiyyətdə,
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xüsusilə ailədə fəal rol oynaması problemlərinə yönəldirdi.
Qadınlar seçmək, seçilmək hüququna yiyələnmişdilər, universitetlə daxil
olur və qazandıqları ixtisaslara müvafiq işləyə bilirdilər. Kəndlərdə isə cəhalət
hökm sürməkdə davam edirdi. Onu maraqlandıran məsələlərdən biri yetimlərin
üzləşdiyi acınacaqlı vəziyyət idi. Bu şəraiti aradan qaldırmaq vacibliyi onu həmin
uşaqlarla məşğul olan təşkilata başçılıq etməyə həvəsləndirmişdi. Ölkədə olan on
minə yaxın yetim və kimsəsiz uşağı məskunlaşdırmaq üçün ölkənin ayrı-ayrı
yerlərində yetimlər üçün olan evlərdən ötəri yeni binalar inşa edildi. Onların
tərbiyəsi ilə təhsil almış qadınlar məşğul olurdu. Bu qayğı hesabına uşaqların qarnı
doyuzduruldu, onlar müvafiq paltarlarla təmin edildilər, kimsəsizliyin acı xofundan
uzaqlaşa bildilər. Fiziki cəhətdən qüsurlu olan uşaqlar, korlar üçün məktəblər
açılmışdı, xüsusi istedada sahib olan uşaqların öz qabiliyyətlərini inkişaf etdirməsi
üçün şərait yaradılmışdı.
Bu Şahbanunun çoxtərəfli fəaliyyətinin bir sıra sahələridir. İctimai, siyasi
fəaliyyəti ilə yanaşı o, öz ailə borcunu da uğurla ödəməyi yaddan çıxarmırdı. Şah
uzun müddət idi ki, vəliəhd arzusunda idi, lakin ikinci arvadı Sürəyya da bu
ümidləri doğrultmadığından nikaha xitam verilmişdi. Şahbanu Fərəh isə şahı ilk
oğlunu doğması ilə sevindirdi, sonra onun ardıcıl olaraq qızı, ikinci oğlu və ikinci
qızı dünyaya gəldi. Ərinin vəfatından iyirmi il sonra o, ailənin sonbeşiyi olan qızı
Leylanı itirmək faciəsi ilə də üzləşməli oldu.
Kitabda şah ailəsinin islam inqilabından sonra sığınacaq tapmaq üçün
dünyanın çox yerlərinə müraciət etməsi, beynəlxalq münasibətlərdə problemlərin
yaranacağını nəzərə alaraq vaxtilə dost sayılan bəzi ölkə başçılarının onları öz
torpağında qəbul etməkdən imtina etməsi, bu vaxt ağır «ağ qan» xərçənginə
tutulmuş ərinin nəinki müalicəsinə, hətta öz ömrünü sakitcə başa vurmasına imkan
verilməməsi dəhşətli səhnələrlə qələmə alınır. Müəllif bütün inqilabların qanla
qidalandığı həqiqətini yaddan çıxardaraq, şah rejimi iflasa uğradıqdan sonra İranda
baş verən edamlara, ailələrinin təqib olunmasına böyük yer ayırır. Lakin bu
məsələlərdə ölçü hissinə riayət olunmur. Ən eybəcər siyasi polis kimi sayılan
SAVAK-ın rəisi general Həsən Pakravanın vaxtilə ayətüllah Xomeynini
mühakimədən azad olunması təklifi ilə çıxış etdiyi halda, inqilabdan sonra onun
edam edildiyini böyük faciə kimi qələmə verməklə, müəəlif əvvəllər SAVAK-ın
zindanlarında həyatla vidalaşan minlərlə insanların xatirəsini əslində təhqir etmiş
olur. SAVAK ölkədə əsl inkvizisiya qaydaları yaratmışdı, İranda elə bil ki, ikinci
Torkvemada meydana gəlmişdi. Qərb jurnalistləri 1970-ci illərdə yazırdılar ki,
azacıq narazılıq işartıları bildirənlər aradan götürülür, onların diri ya ölü
olmasından bir daha xəbər tutmaq mümkün olmurdu. Bir jurnalist qeyd edirdi ki,
isti, bürkülü havada saatlarla avtobus gözləyən fəhlə hətta qızmar istidən
şikayətləndikdə, onu sakitcə oradan aparırdılar və ittihamı bu olurdu ki, sən
havadan yox, şahdan şikayət edirsən. Beləliklə, ehtiyatsızlıq edib, iqlimdən
gileylənən bir adam zindana atılır və onun gələcəyi qatı naməlumluq dumanında
itib batırdı. Bəlkə də şahın heç də hər bir qəddarlıq hadisəsindən xəbəri yox idi,
lakin bu sistemin belə quduzlaşmasına məhz o, rəvac vermişdi. Tehranın özünün
daha mənfur şöhrət qazanmış Bastiliyası, hər cür vəhşiliklər səhnəsi olan zindanı
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var idi. Şah bunlardan yaxşı agah idi.
Fərəh xanım isə SAVAK-ın törətdiyi faciələri deyil, yalnız onun
«agentlərinin qanqaraçılığa səbəb olduğunu» qeyd edir, adamların bu agentlərin
kobud sərtlikləri ilə üz-üzə gəldiklərini vurğulayır. Əgər Şahbanunun diqqətini
yalnız xırda xətalar cəlb edirdisə, əhalinin başına açılan fəlakətlər onu
düşündürmürdümü? Onu yalnız şahın mənəvi nüfuzuna, həm də rejimə bu
agentlərin ziyan vurmaları həyəcanlandırsa da, bu hərəkətlərə əslində haqq
qazandıraraq onların bunu istəmədən etdiklərini qeyd edir. Və bir qədər qeyri-ciddi
nəticəyə gəlir: «Amma SAVAK-çıların çoxu ölkədə təhlükəsizliyin təmini üçün
əməlli-başlı çalışdılar». Şahbanunun bu sözləri rejimi qoruyub saxlamaq xatirinə
hər cür vəhşiliyə əl atan siyasi xəfiyyənin fəaliyyətinə haqq qazandırır və
müəllifliyi Fransa kralı XVI Luiyə aid edilən «Məndən sonra qoy lap hər şey
daşqına qərq olsun» sözlərinin, yaxud Kaliqulanın «Qoy nifrət etsinlər, ancaq
qorxsunlar» prinsipini yada salır. Şah rejiminin zülmü özündən sonra dünyaya
mələklər gətirə bilməzdi və SAVAK-ın mənfi təcrübəsinin nəhəng bünövrəsi
üzərində sonrakı haqsızlıqların da heykəli qoyuldu.
Kitabda kommunistyönlü Tudə partiyasının, ifrat solçuların, dini
təməlçilərin adı xüsusi ikrahla çəkilir. Ölkədəki başqa cür düşüncələrin hamısı az
qala düşmən qismində təsvir edilir və qədim Romanın eybəcər imperatorlarından
birinin «xalqın bircə boynu olmamasına» görə heyfislənməsi fikiri yada düşür.
Guya ki, ölkədə doğulan hər bir körpə öz ilk qışqırtısı ilə şaha sədaqət andı içməli
idi. Rejimə etiraz edənlərlə məşhur yazıçının SSRİ-dəki repressiyalara haqq
qazandıran «Əgər düşmən təslim olmursa, onu məhv edirlər» prinsipinə uyğun
qaydada davranmaq lazım imiş. Böyük fransız mütəfəkkiri Şarl Monteskye qədim
Çində imperatora məhəbbət bəsləməyənlərin edam edilməsi barədə qanunun
mövcud olduğunu xəbər verir. Bu edamlar xüsusi qəddarlıqla həyata keçirilirdi.
İttiham da asan başa gəlirdi, çünki məhəbbət hissinin dəqiq meyarı yoxdur.
Şahbanu üçün isə insan azadlıqları uğrunda mübarizə aparan hər bir kəs
çoxbaşlı gidradır və onların başını nəinki kəsmək, hətta kəsilmiş yeri Heraklın
təcrübəsindən istifadə edərək kösövlə yandırmaq lazımdır. Onlar «idealist gəncləri
ya da boşboğazları yanlarına çəkən və yalnız rejimi devirməyi düşünən adamlar»
kimi təsvir edilir. Ona görə də Azərbaycan Demokratik Respublikasının lideri
Seyid Cəfər Pişəvəri Stalinin siyasətini həyata keçirən şəxs kimi qələmə verilir.
Cənubi Azərbaycanda yaradılmış milli dövlətin 1946-cı ilin dekabrında ordu
gücünə, qan axıtmaqla boğulmasını xüsusi pafosla ifadə edir. Şah bu vaxt Təbrizdə
çoxlu qan axıtdırmışdı, Kürdüstanın paytaxtı Mehrabadda da eyni ssenari həyata
keçirilmişdi. Bu hadisələrdən azacıq sonra Mehrabada gələn şahı heç kəs, heç öz
təyin etdiyi qubernator da qarşılamamışdı. Təbrizdə isə adamlar bir az əvvəl qanla
sulanmış küçələrdə şahı alqışlarla qarşılamışdılar. Əlbəttə ki, şah belə qəbuldan
çox razı qalmışdı.
Şah 1946-cı ilin 12 dekabr gününü «Azərbaycanın xilas günü» kimi elan
etməklə özünə xilaskar qiyafəsi geyindirməyə cəhd etsə də, bütövlükdə
azərbaycanlılar onun törətdiyi bu qətliamı heç vaxt yadan çıxarmayacaqlar.
Əslində, şah xarici qüvvəyə arxalanmasa belə qan tökülməsinə cəsarət edə
135

bilməzdi. Bu yalnız sovet ordusu hissələri İran ərazisini tərk etdikdən sonra
mümkün olmuşdu. Hələ 1943-cü ilin noyabr-dekabrında keçirilən Tehran
konfransında qərara alınmışdı ki, müharibə başa çatdıqdan sonra İranın ərazi
bütövlüyü təmin edilsin və altı ay ərzində xarici dövlətlərin qoşunları İran
torpaqlarından çıxarılsın. Stalin heç də Şimali İranı tərk etmək istəmirdi, axı
burada mili Azərbaycan Demrokratik Respublikası yaranmışdı. Lakin 1946-cı ilin
başlanğıcından ABŞ hökuməti öz narazılığını bildirməyə başladı və Sovet
qoşunlarının dərhal çıxarılmasını tələb etdi. Hətta Trumen atom bombası ilə
hədələməyə başladıqda, Stalin ölkəsinin ağır vəziyyətdə olduğunu nəzərə alaraq,
yeni dünya müharibəsinin hansı fəlakətlər gətirəcəyini anladığından qoşunları
çıxarmaq məcburiyyətində qaldı. Bəziləri o dövrün reallığına əhəmiyyət
verməyərək, bunu Stalinin Azərbaycanın birləşməsi işinə göstərdiyi xəyanət kimi
qələmə verirlər. Bu mülahizə hər cür məntiqi və tarixi səbəblərdən və köklərdən
məhrumdur və Stalin öz imperiyasını genişləndirmək üçün hər cür risqə getməyə
hazır idi. Lakin Stalin vəziyyəti düzgün qiymətləndirməyi bacarırdı və daim
avantüradan uzaq qaçmağa çalışırdı.
İran inqilabının, kitabda getdiyi kimi təsadüfən baş verməsi fikri də qeyriciddi görünür. İranda təşəkkül tapmış proletar sinfi yox idi, kəndlilər isə yalnız
bunt qaldırmağa qadirdir, onu inqilaba çevirməyə qüdrətləri çatmır. İran inqilabı
bu ölkənin malik olduğu ictimai mərkəzlərdən başlamalı idi və 1979-cu il
ərəfəsində bu rolu tarixən İranda böyük nüfuzu olan din müəssisələri – məscidlər
yerinə yetirdilər. Sovet şairi Aleksey Surkov 1946-cı ildə İranda səfərdə olduğu
barədəki xatirələrində yazır ki, İranda ictimai rəy iki mərkəzdə – məsciddə və
bazarda formalaşır və yayılır. Həqiqətən də İranda rejim üçün təhlükə bu
mənbələrin birində yaranmalı idi və yarandı da. Şah rejiminə etiraz edənlərin çıxışı
zorakılıqla yatırılırdı. İnqilab ərəfəsində, 1978-ci ilin yanvarında Qumda altı nəfər
ilahiyyat tələbəsi öldürülmüş, səkkiz ay sonra isə Tehranda Jalə meydanında
yüzlərlə etiraz edən adamın qırğını törədilmişdi. Nəzarəti ələ keçirməyi
bacarmayan şah 1979-cu ilin yanvarında sürgünə yollanmağa məcbur olmuşdu.
Fevralın ilk günündə isə Xomeyni inqilaba rəhbərlik etmək üçün İrana döndü və
İslam respublikasını qurdu.
Ayətullah Xomeyni isə mübarizləri din bayrağı altında birləşdirməyi bacardı
və onun başçılıq etdiyi hərəkat qalib gəldi. Şah rejimi içəridən çürüyürdü, çat
verirdi, təəssüf ki, bunu nə şah özü, nə onun yaxın adamları, nə də özünü
uzaqgörən kimi qələmə verən Şahbanu görürdü.
İnqilabdan sonra İranda teokratik dövlət quruluşu meydana gəldi. Tarixə
hələ orta əsrlərdən tanış olan bu quruluş cəmiyyəti təkcə öz sərhədləri çərçivəsində
idarə etməklə kifayətlənməyib, adamların ruhuna da hakim kəsilmək iddiasına
düşür. Adamların şüuruna ağalıq etmək istəyi belə dövlətə əlavə səlahiyyətlər
verir. Dini ehkamları qorumaq vəzifəsi bu dövləti izahi idarəetmə imkanlarına
yiyələndirir, adamların mənəvi dünyasına hakim kəsilmək üçün nəhayətsiz
müdaxilə vasitələrindən istifadə etməklə o əslində Yer üzərindəki səltənətə
hökmranlıq etmək kimi adəti qaydalardan kənara çıxır. Bu isə insan haqları
sferasında yeni fəsadların meydana çıxması ilə nəticələnir.
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Kitabda yeni rejimə nifrət hədd tanımır, ona görə də bütün qüsurlar onun
ünvanına yazılır. Hətta İraqla aparılan müharibənin təqsiri də əsassız olaraq
inqilabi quruluşun üzərinə atılır. Körfəz müharibəsi adlanan bu münaqişənin
kökündə isə başqa səbəblər dururdu. İraq İranla öz sərhədlərini yenidən qaydaya
qoymaq istəyirdi. İslam inqilabından sonra iranlılar da Bağdadı İranın Xuzistan
əyalətində yaşayan ərəblərin muxtariyyət tələblərini qızışdırmaqda ittiham
edirdilər. Üstəlik, İraq, öz əhalisinin 60 faizini təşkil edən şiələrdən qorxurdu.
1980-ci ildəki bir sıra sərhəd döyüşləri gedən vaxt İraq qoşunları İran ərazisinin
içərilərinə doğru irəlilədilər. Müharibə yalnız 1988-ci il müqaviləsi ilə başa çatdı
və hər iki tərəfdən yarım milyon insanın həlak olması ilə nəticələndi.
İran şahı ölkədə yaratdığı avtoritar rejimə, demokratiyanın ayaq aça
bilməməsinə görə iflasa, yıxılmağa məhkum idi. Əlbəttə, müəllif 70-ci illərdə
böyük iqtisadi, mədəni dəyişikliklər baş verdiyini yazır və insaflılıqdan uzaq
qaçmayaraq, bir ildə neftin qiymətinin dörd dəfə artmasını, neft istehsalını 300
milyon tondan çoxa çatdıran İranın böyük gəlir götürməsini də qeyd etməyi
unutmur. Savadlılığın 70 faizə çatdığını qürurla qeyd edir. Lakin ikrahla danışdığı
SSRİ-də 30-cu illərin sonunda savadsızlıq kütləvi qaydada ləğv edilmişdi. Təəssüf
ki, yanız Persiya dövlətinin 2500 illik tarixinə həsr olunmuş yubileyə hazırlıq
görülərkən israfçılığa yol verildiyini ittiham edənləri qeyri-obyektivlikdə
günahlandırır. Lakin onu da yaddan çıxarır ki, neftdən gələn milyardlarla vəsaiti
şah bədxərcliklə müasir hərbi texnika və cihazlar alınmasına sərf edirdi və bunların
çoxlu limandan daşınıb təyinatına çatdırılmırdı, səhrada qumun altında qalıb
yararlılığını itirirdi.
Təsərrüfatsızlıq eybəcər hədlərdə mövcud idi. İş o yerə gəlib çatmışdı ki,
İran körfəzi limanlarına gələn gəmilərdəki idxal malları vaxtında
boşaldırmadığında dövlət ağır cərimələr ödəməyə məcbur olurdu. Bir dəfə məlum
olmuşdu ki, Bəndər Abbas limanında 800 gəmi xeyli müddətdir ki, ərzaq
mallarından ibarət olan yüklərinin boşaldılmasını gözləyir, onlardan çoxu altı ay
idi ki, boşaldılma növbəsində dayanmışdı.
Bir qayda olaraq tərif həddi aşdıqda əks effekt verir. Müəllif şahın gördüyü
işləri elə yağlı boyalarla təsvir edir ki, elə bil, Bisütun dağında Persiya çarı I
Daranın şücaətlərindən bəhs edən «Nəqşi-Rüstəm» kimi əlavə yeni bir qalereya
yaratmaq ehtiyacı yaranır. Qaya üstünü yeni yazılarla bəzəmək olar, lakin şahın
Daranın nailiyyətlərinə azacıq da olsa yaxınlaşan bir əməlini tapmaq qeyrimümkündür. Kitabda canfəşanlıqla təbliğ edilən «Ağ inqilabın» tərkib
hissələrindən biri olan torpaq islahatından da şah böyük torpaq sahələri ələ
keçirməyə müvəffəq olmuşdu.
Şah sarayı dəbdəbəsiz mümkün deyildir. Şərq saraylarında isə bu, elə bir
hədd tanımır. Dəbdəbə artıq başqa miqyas almışdı. Hətta Makedoniyalı
Aleksandrın da mənəviyyatının korlanmasında perslərin zinyətə, dəbdəbəyə
vurğunluğu az rol oynamamışdı, onun da bu mərəzə tutulmasına şərait yaratmışdı.
Bu pulların bir hissəsi də dövlət büdcəsindən yan keçir, saray üzvlərinin
varlanmnsına yol açırdı.
Fərəh Pəhləvinin özünə gəldikdə o, zinyətə, dəbdəbəyə vurğunluqda öz
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sələfi olan Argentina prezidentinin xanımı Evita Perondan, Filippin prezidentinin
xanımı, özündən bir qədər sonra belə yüksək mövqeyə çatan və iti iştahı ilə seçilən
İmelda Markosdan çox şey öyrənmişdi. Onlar sosial müdafiə və abadlıq tədbirləri
adı altında xeyli vəsait ələ keçirmişdilər. Fərəh xanım da bəzi üsulları onlardan əxz
etmişdi.
Şah, əlbəttə ki, vətənpərvər insan idi və o, atasından bu xüsusiyyəti əxz
etmişdi. Türk yazıçısı və diplomatı Yaqub Qədri Qaraosmanoğlu Rza şahın
Tehranın abadlaşdırılmasına göstərdiyi diqqəti xüsusi qeyd edir və göstərir ki, şah
tikilən binaların inşaatçılarına həftəlik tapşırıqlar verib, onun icrasını yoxladıqda,
fərqlənənləri qızıl sikkələrlə mükafatlandırırdı və bu tikinti-abadlıq işlərinə böyük
vüsət vermişdi.
Məhəmməd Rza Pəhləvi uşaq olarkən İsveçrədə təhsil almışdı. Qonşu
kənddən bir qadın satmaq üçün ona inək südü gətirirdi. Bir dəfə onun xoşuna gələn
bu uşaqdan haralı olduğunu soruşduqda o, iranlı olduğunu demişdi. Qadın belə bir
ölkəni tanımadığını etiraf etmişdi. Yeniyetmə öz dostları qarşısında and içirmiş
kimi söz vermişdi ki, mən elə edəcəyəm ki, İranı dünyada hamı tanısın. Buna görə
də o, bəzən hətta bu xeyirxah məqsəd naminə ağılsız layihələrə də əl atırdı, Tehranı
on iki milyon əhalisi olan şəhər kimi görmək istəyirdi. İndi onun bu arzusu
deyəsən reallaşmağa yaxınlaşır və şəhər çox sayda yeni problemlərlə üzləşmişdir.
Şahı devirmək, rejimi süquta uğratmaq tərəqqiyə yol açmaq məqsədini
güdür, qəbahətli bir iş deyildir. Lakin şahın və ailəsinin təqib edilməsi, ölümlə
hədələnməsi bir növ yakobinçiliyi yada salır. Yəqin ki, İran inqilabının da, kitabda
qeyd olunduğu kimi, Xalxali adında öz Robespyeri var imiş. Ona görə də ağır
xəstəliyin mənfur caynaqları ilə boğduğu şahın sakitcə ölməsinə də dözümsüzlük
göstərilməsi heç də yaxşı hisslər yaratmır. Şah hələ İranda olarkən təhlükənin kiçik
olmaması qənaətinə gəlmişdi, vəziyyətin ağır olduğunu anlamışdı, ona görə də
çaşqınlıq keçirirdi, baş nazirləri dəyişməkdən başqa bir səmərəli yol və ya vasitə
görmürdü. Bir italyan qadın jurnalisti belə bir vaxtda şahla görüşdükdə onun halına
acıyan adam kimi kədərli bir sual vermişdi.
- Şah deyəsən karvan yorulub.
Şah ah çəkərək, cavabında demişdi ki, karvan yorulsaydı, nə vardı ki, bir
qədər dincələr, yenə yoluna davam edərdi. Karvan azmışdır, səhrada azmaq isə
ölümdən betərdir.
Şah adlanan sarvan karvanı azdırdığını özü etiraf etməyə məcbur olmuşdu.
Ağır xəstəlik isə onun iradə gücünü də əlindən almışdı. Az qalırdı o, özünü zəhər
içib öldürən Hannibal kimi bütün dünyaya haray çəksin ki, artıq o, həyatdan gedir,
qoy onu sakit buraxsınlar. Deyilənlərə görə, ölümündən qabaq Hannibal bu sözləri
söyləmişdi: «Romalıları onların köhnə qayğısından azad edək, bir halda ki, onların
qocanın ölümünü gözləməyə belə səbrləri qalmayıbsa». Şahın ölümü bunu
arzulayanlar üçün töhfə hesab edilsə də, bu arzunun özünün mahiyyəti
humanizmdən tam kənar olan bir istək təsiri bağışlayır.
Şahbanu Fərəh Pəhləvi taxt-tacın əldən getməsilə razılaşmır, otuz il
keçəndən sonra belə şah rejiminin reinkarnasiyasına ümidini itirmir. Axı «hava
qəsrlərini» tikmək asandır, uçurub, dağıtmaq çox çətindir. Şahın xanımı da keçmişi
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qaytarmaq barədə düşünür, hətta tam virtual olan kölgə kabinetinin
formalaşmasına müdaxilə etməməsinə görə özünü qınayır. O, oğlu şahzadə Rzanın
reallıqdan çox uzaq olan İran xalqına müraciət adlı, elə bir dəyəri olmayan
sənədinin işıq üzü görməsində xüsusi canfəşanlıq göstərir. Oğul Rza Pəhləvi İran
şahı kimi məsuliyyətləri və səlahiyyətləri öz üzərinə götürməyə hazır olduğunu
bəyan edir, öz tərəfdarlarını səflərini sıxlaşdırmağa çağırır. İran xalqı vidalaşdığı
rejimi bir də geri qaytarmaq istəyəcəkdirmi, bu sual bir qədər qeyri-ciddi səslənir,
irəli sürülən vəzifənin həlli yolları isə heç uzaq üfüqdə də görünmür.
Kitabda şəxsi məsələlərə, ailəyə, ərinə, uşaqlarına, özünün və ərinin
qohumlarına daha çox yer verilmişdir. Ona görə də müəllifin görmə bucağı o qədər
də geniş deyildir. Tarixi hadisələr çox vaxt mövcud reallıqdan, kontekstdən
qoparılaraq verildiyindən, elə bir təsir gücünə malik olmur. İran İkinci Dünya
müharibəsindən əvvəl İngiltərənin, müharibədən sonrakı üç onillik ərzində isə
ABŞ-ın güclü təsiri altında öz siyasətini yürütmüşdü. Amerikanlar qanuni
Müsəddiq hökumətini devirdiklərini özləri etiraf etdikləri halda, Fərəh xanım bunu
xalqın adına çıxır. Şahın da xatirəsini əsas götürür ki, 1953-cü il avqustun 19-da
fəhlələr, sənətkarlar, tələbələr, müstəqil vəzifə adamları, əsgərlər, jandarmalar,
qadınlar, hətta uşaqlar vəziyyəti tərsinə çevirdilər. Şah tərəfdarı olan tankdan atılan
atəş sabiq baş nazir Müsəddiqin villasını dağıtdı. Bu vaxt ölkədən qaçmış şah
Tehrana qayıtdı və vəziyyətə nəzarəti əlinə keçirdi.
Müsəddiq neft sənayesinin milliləşdirilməsinə başçılıq etmişdi və bu şah və
onun havadarları üçün böyük zərbə idi. O, hətta sarayın büdcəsinə müdaxilə
etməyə də cəsarət etmişdi. Saray adamlarının xaricə lüzumsuz bədxərc səfərlərinə
qadağa qoymuşdu.
Fərəh xanım özünün Diba nəslinin Azərbaycana mənsub olduğunu yazsa da,
bu ölkəyə elə də bir məhəbbət hissləri ifadə etmir. Şimali azərbaycanlıları, hörmət
hissindən kənar bir şəkildə, azərbaycanlı ruslar adlandırır. Cəfər tərəfdarlarına,
Demokratik Respublika yaradanlara isə nifrin yağdırmaqdan çəkinmir.
Müəllif tarixi hadisələrdən danışarkən bəzi həqiqətlərə bilərəkdən, ya
bilməyərəkdən göz yumur. Məsələn, Parisdə İranın yeddi min illik tarixinə həsr
olunmuş sənət sərgisindən söhbət açır. Axı bəşər sivilizasiyası tarixinin beş min il
yaşı vardır və bunu bütün tarixçilər etiraf edirlər. «Tarix Şumerdən başlayır»
ifadəsi dillərə düşmüşdür. Şumerin tarixi isə miladdan əvvəl üç min ildən uzağa
getmir. Axı Persiyanın iki min beş yüz illik tarixi vardır, ondan əvvəl isə bu
ərazidə Midiya dövləti mövcud olmuşdu. Digər tərəfdən Fərəh xanım öz
düşüncələrini tarixin gedişinə zidd şəkildə qoymaq istəyir, rus çarlarının saray
mirasına böyük təşvişlə tamaşa etdikdə, bir vaxtlar öz şah saraylarının da belə
ekskursiya obyektləri olacağını göz önünə gətirdikdə onu dəhşət bürüyür.
Bütün bunlarla yanaşı cənub qonşumuza maraq göstərən azərbaycanlı
oxucular üçün keçmiş Şahbanunun kitabının nəşr olunması təqdirəlayiq təşəbbüs
hesab olunmalıdır. Tərcüməçi və redaktor bu nəcib işi öz üzərlərinə götürməklə
yaxşı əməldə bulunmuşlar. Uzun illərdən bəri böyük dəyəri olan elmi, dini və bədii
əsərləri çap edib yaymaq kimi nəcib işlə məşğul olan «Adiloğlu» nəşriyyatı bu
dəfə də bəslənilən ümidləri doğruldaraq, bu kitabı yüksək poliqrafik səviyyədə üzə
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çıxarmışdır.
Lakin kitabda tərcümədə yol verilən qüsurlar da nəzərə çarpır, onun hansı
dildən tərcümə edildiyi də sirr kimi qalır. Digər tərəfdən coğrafi adlarda və
şəxsiyyətlərin adlarında səhvlərə yol verilmişdir. Dilimizdə «Yelisey çölü» ifadəsi
olduğu halda, bu yer orijinaldakı adında, fransızca «Place de L`Etoile» - «Ulduz
meydanı» isə səhv qaydada Atol kimi verilmişdir. Həmin Etual meydanı indi
General de Qoll meydanı adlanır. Əlillər evi fransızsa «Hotel National des
Invalides» adlandığı halda «Invalide» kimi verilmişdir, «Notre-Dame de Paris» isə
qısaldılaraq sadəcə «Notr-Dam» kimi getmişdir. Tarixi şəxsiyyətlərə gəldikdə
Persiya çarı Kserksin adı «Kserkes» kimi, Çin rəhbərləri olan Çjou En-layın və
Xua Qo-fenin adları başqa transkripsiyada verilmişdir. Bəzi sözlərin tərcüməsi
təhrif edilmişdir; musiqi aləti olan truba «boru» kimi, «islahat» sözü isə «reforma»
kimi deyil, anlaşılmayan «reffum» kəlməsi şəklində verilmişdir. Torpaq
kadastrının izahı da yanlışdır. Mərakeşin Sakit okean sahilində olması isə yəqin
diqqətsizliyin nəticəsi hesab olunmalıdır. Bütün bunlar tərcüməçinin və redaktorun
böyük zəhmətinin dəyərini və qiymətini azaltmamalıdır.
Şahbanu Fərəh Pəhləvi kitabında bir neçə yerdə bağa, yaşıllığa
vurğunluğunu qeyd edir. Belə bağlarda gəzintilər etməkdən o, xüsusi həzz alırmış.
Bu da yəqin onun nəslindən, azərbaycanlılardan gəlir. Yeni Babilistan çarı
Nabuhodonosor (onu «Nabukko» da adlandırırlar) Midiyadan olan arvadının
düzənlik ərazidə qəmgin olduğunu, vətəninin bağları üçün həsrət çəkdiyini görüb,
Dəclə sahilində məşhur «asma bağları» saldırmışdı. Bəzi tarixçilərin günahı
ucbatından bu bağlar daha çox «Semiramidanın asma bağları» kimi məşhurdur.
Midiyalı qadından və onun çar ərindən tarixə belə bir möcüzəli töhfə verilmişdi.
Fərəh xanım da belə «asma bağları»nın olmasını istərdi və bir müddət yəqin ki, bu
arzusuna çatmışdı. Lakin taleyin dalambacları mürəkkəb, hökmü bəzən qəddar
olur. Güclü, iradəli adamlara öz taleləri ilə barışmaq fürsəti qalır, öz kitabı ilə bu
qadın da qarşısına çıxan sınaqlardan sınmadığını bir daha yada salmaq istəməklə,
əslində ömrünün kamillik dövründə faydalı bir iş görmüşdür.
Lakin kitab şah sarayının, tac qoyma mərasiminin və ya Şahbanunun
regentşa elan edilməsi hadisəsinin detallarına, parıltısına daha çox yer ayırdığından
dövrün bəzi mühüm məsələləri kölgədə qalır və ya istənilən səviyyədə öz əksini
tapmır. Əslində şah sarayını «Yerin göbəyi» hesab edən müəllifdən başqa şey
ummaq da düzgün deyildir. ABŞ-ın dörd dəfə prezidenti seçilmiş Franklin Delan
Ruzveltin xanımı Eleanor Ruzvelt 1958-ci ildə vətənində çap edilmiş öz
memuarlarında dövrünə tam başqa prizmadan yanaşır. O, tanınmış jurnalist idi,
radioda icmal verilişi aparırdı, qəzetdəki «mənim günüm» adlı köşə yazısı ona
böyük auditoriya toplamağa imkan vermişdi.
Bu qadın mədənçilərlə görüşmək üçün yerin dərin qatındakı şaxtaya enir,
döyüşən orduya mənəvi güc təlqin etmək üçün Sakit okeanın cənubunda, müharibə
teatrında vuruşan amerikan əsgərlərinə baş çəkir, onların döyüş ruhunu
yüksəltməyə kömək edir və burada cəbhələrdə vuruşan oğlu ilə görüşməyə də
müvəffəq olur. Prezidentin dörd oğlundan üçü və kürəkəni müharibə başlayan kimi
cəbhəyə yollanmış və mərd döyüşçü kimi vuruşmuşdular.
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Ərinin vəfatından sonra Eleanor Ruzvelt 1946-1951-ci illərdə Birləşmiş
Millətlər Təşkilatlarının İnsan Haqları Komissiyasına başçılıq etmiş, BMT
tərəfindən 10 derabr 1948-ci ildə gəbul oluuunmuş, şəxsiyyət, vətəndaş və siyasi
hüquqların vəazadlıqlarının,həmcinin social-iqtisadi hüquqların xartiyası xarakteri
daşıya məşhur İnsan Haqları Ymumi Deklarasiyasının qəbul olunmasinda fəal
iştirak etmişdi.
Demokratik ölkə olan Birləşmiş Ştatları şah rejimi altında olan İranla
müqayisə etmək də düzgün deyildir. Ona görə də Fərəh Pəhləvinin maraq dairəsi
ilə xanım Ruzveltin dünyagörüşü və dünyabaxışı tam fərqlidir. İncildəki
əhvalatlardan birində İisus Xristin dediyi kimi «Allaha ona məxsus olanı, Sezara
isə Sezarınkını» vermək lazımdır. Ruhun saflığı ilə zinyətə sitayiş bir araya sığmır,
könlünü dəbdəbəyə qurban verənlər heç vaxt onun əsarətindən xilas ola bilmirlər.
Fərəh Pəhləvinin kitabı da bu həqiqəti bir daha inkaredilməzlik həddinə çatdırır.
Lakin zinyətə sitayiş öz tədavül xərclərini, acı bəhrəsini də göstərməmiş
qalmır. Çünki azlığın ifrat xoşbəxtliyindən xəbər verən günləri çoxluğun əzablı,
bədbəxt yaşayışın əhatəsində keçir. Şah sarayının dəbdəbəsi isə yoxsulların
səfalətli həyatı ilə tam kontrast təşkil edirdi. Narazı qalan bədbəxtlərin səsini
kəsmək üçün onların qanı axıdıldıqda isə, bu, gözlənilməyən ağır nəticələrə gətirib
çıxardı. 1978-ci ilin sentyabrında şahın icazəsi ilə Tehranın Jalə meydanında qırğın
törədiləndə, həlak olanların səssiz naləsi təkcə inqilabın qələbəsinə yol açmaqla
kifayətlənmədi, günahsız insanların məhvinə bais olanların həyatına sonralar
zəhərli jalə (şeh) damlalarını səpməklə intiqam harayını davam etdirdi. Sonradan
bədbəxtliklə üzləşməli olan belə adamları yandıran əzab tonqalına əlavə çırpı
atmaq sadəcə müqəddəs sadəlövhlük deyildir, bir növ qisasa qoşulmaq təsiri
bağışlayır və buna elə bir lüzum da yoxdur. Onlar da özlərini keçmişin şirin
xatirələrinin ağuşunda ovundurmaq istəyirlərsə, fırtınalardan qorunmaq üçün
quduz dalğalardan uzaq olan sakit limana üz tutsalar, daha düzgün hərəkət etmiş
olarlar. Axı günahsız həlak olanların ruhu hələ sakitlik tapmamışdır. Ona görə də
bu cəhəti nəzərə almaq vacibdir
“525-ci qəzet”.20,23.01.2010
Gözün aydın, Amerika!
Yaşadığımız əsrin başlanğıcında tarixi yaradan nadir şəxsiyyətlərdən biri
kimi Barak Obama noyabrın 4-də görünməmiş bir zəfər çaldı, ilk afroamerikalı
dünyanın yeganə fövqəldövlətinin prezidenti seçildi. Birləşmiş Ştatların
vətəndaşları təkcə “axsaq ördək” adlanan Corc Buşa və onun mənəvi klonuna
əlvida deməklə kifayətlənmədi, öz seçimini ölkəni və həm də bütün dünyadakı
münasibətləri dəyişmək qərarında olan qeyri-adi iradəli və qüdrətli hesab etdikləri
bir adam üzərində dayandırdı.
Amerikan xalqı isə bəzilərinin istehza ilə səriştəsiz xəyalpərvər hesab etdiyi
bu yeni, xalqın bilavasitə içərisindən çıxmış şəxsin Ag evə gətirilməsinin əslində
daha düzgün və daha yaxşı seçim olduguna inanaraq, Barak Obamanı prezident
141

seçdi. O, həm də azad dünyanın lideri kimi qəbul olunur, ona görə də Avropada
belə yüksək populyarlığa malikdir. İlk qara prezidentin, təcrübəsiz “təmiz vərəqin”
dünyanın ən mühüm və qüdrətli postunda yerləşdirilməsinin nə qədər müdrik qərar
olyb-olmamasını isə gələcək illər göstərəcəkdir.
Amerikada əsasən bayram əhval –ruhiyyəsi yaşanır, bu, dünyanın başqa
ölkələrində də öz əks-sədasını tapır. Sevinc nə qədər təbii və böyük olsa da,
qarşıdakı böyük vəzifələrin həlli o qədər də asan olmayacaqdır. Obamanın özünün
dediyi kimi “yol uzun, yoxuş isə dik olacaqdır”. Maliyyə böhranına son qoymaq,
iqtisadiyyatı düşdüyü bataqlıqdan çıxarmaq, bir sözlə Avgi tövlələrini təmizləmək
səyləri, öz miqyasına görə Böyük Depresiyaya öz inqilabi siyasəti ilə son qoyan
Franklin Ruzveltin zəhmətinin miqyasını da ötüb keçməlidir. ABŞ-ın xarivci
siyasətində ciddi dəyişikliklər aparılmalı, başqa dövlətlərlə münasibətdə diktat və
təzyiq üsuluna son qoyulmalı, bütöv xalqları müharibə ilə hədələmək və bunu
reallaşdırmaq kimi ağılsız addımlar, özünü biabır etmiş siyasıətçilər kimi tarixin
arxivinə təhvil verilməlidir. Ordudan çubuq cəzası rolunda istifadə etmək dövləti
nüfuzdan salan bir metod kimi bütünlüklə kənara atılmalıdır. İndiki prezident
dövlətin gerbindəki qartalın bir caynağında sıxdığı nizəni metafora kimi qəbul
etmək əvəzinə, onları bomba və raketlər şəklində dünyanın ayrı-ayrı guşələrindəki
əhalinin üzərinə yağdırmaqdan da çəkinmirdi, “terrorist ovu” adı altında bütöv
xalqlara qarşı uzunmüddətli müharibə aparmağa girişirdi.
Obama bir prezident kimi dəyişikliklər və yeni münasibətlər yaradıcısı
simvolu tək qəbul edilir. Amerikalılar şübhə etmirlər ki, o, yaxın keçmişin
dərslərindən ibrət götürəcək və ölkəni müsbət tərəfə dəyişdirəcəkdir. O,
bəşəriyyətin bütün tarixində ən böyük hesab edilən bir mədəniyyəti getdikcə artan
həmlələrdən qoruya biləcəkdir. Ümidin reallığa çevrilməsi ondan titan gücü tələb
edəcəkdir. Seçki marafonundakı dözümlülüyü, prinsiplərində və yanaşma
tərzindəki açıqlığı, yenilməzliyi, təmkini olması, həm də səmimiyyəti onun daha iri
miqyaslı vəzifələri də həll etmək fərasətində olduğuna inam yaradır. Rəqibinin
ittihamlarına əhəmiyət verməyərək, başlıcası ondan fərqli olaraq o, heç vaxt
“quzğun” mövqeyindən çıxış etmirdi, İraqda son qələbəyədək müharibəni davam
etdirməyi nəinki vəd etmirdi, həm də çəkilən ağır yükə və bir başa insan itkilərinə
yol verilməsinə son qoymaq üçün ordunu həmin ölkədən müəyyən müddətdə
çıxarmağa söz verirdi. Terrorçulara qarşı mübarizəni daha səmərəli və nəticə verən
qaydada aparacağını bəyan edirdi.
Yeni prezident güman ki, əslində başqa məqsədlər güdən demokratiya
ekspansiyasına da son qoyacaq, Buş –Çeyni cütlüyünün nefti iyinə aludəçiliyinin
biabırçı təzahürlərini aradan qaldıracaqdır. Bir sözlə, sələfinin baş ucalığı
gətirməyən mirasları tarixçilərin tədqiqatları obyekti olmaqdan başqa heç nəyə
yaramayacaqdır.
Barak Obama bir növ, ölkə parçalanmaq təhlükəsi ilə üazləşdikdə və
Vətəndaş müharibəsi ərəfəsində olanda prezident seçilmiş öz həmyerlisi Abraham
Linkolnu xatırladır. Linkoln Vətəndaş müharibəsini qabiliyyətlə başa çatdırıb,
bütöv dövlət adlanan evi dağılmaqdan qorudu, həm də quldarlığın rəsmi qaydada
ləğv edilməsinə nail oldu.Buna görə də onu Amerika tarixinin ən yaxşı prezidenti
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sayırlar. İndi problemlərin çoxluğu və həyati əhəmiyyəti, böyük təhlükələr yeni
seçilmiş prezidenti də ciddi sınaq qarşısında qoymuşdur. Hər bir fəaliyyət yalnız
nəticə ilə ölçülür. Uğurlu nəticə, yalnız xalqın ümidlərinin doğruldulması Barak
Obamadan, əcdadlarına azadlıq bəxş etmiş Linkolnun ən azı sarsılmaz ruhuna
yiyələnməyi tələb edəcəkdir. Təkcə amerikalılar deyil, dünyanın başqa xalqları da
onun bu sınaqdan şərəflə çıxmasını arzulayır, çünki bu nəcib fəaliyyət həm də
bütün bəşəriyyət qarşısında ləyaqətlə xidmət nümunəsi rolunu oynaya bilər.
Bir əsr yarım bundan əvvəl Amerikanın qadın yazıçısı Harriet Biçer Stou
zəncilərə mərhəmət hissləri ilə və məhəbbət dolu “Tom dayının koması” adlı
böyük şöhrət tapmış romanında yazırdı ki, nə vaxtsa Allah daxili aləminin
genişliyinə görə hansısa xalqı ən yüksək səviyəyə qaldırsa, bu yəqin ki, zəncilər
olacaqdır. Ağ dərili yazıçı bu yolla zəncilərin sədaqətinə, şərə müqavimət
göstərməmək həlimliyinə heyranlığını ifadə edirdi. İndi Barak Obama təkcə ən
qüdrətli dövlətə başçı seçilməmişdir, o, yenilik, tərəqqi, düzgün münasibətlər
yanğısı keçirən insanların gözündə yeni bir dinə çevrilmiş, xilaskar obrazına
yiyələnmişdir. Biz arzu edərdik ki, o, etimadını qazandığı seçicilərinə qoşulan və
Amerikaya ümidlə bağlanan adamların arzularını doğrulda bilsin, nikbinliyi bərpa
etsin, yeni münasibətlər dünyasının tarixinə öz adını, birinci növbədə əməlləri ilə
həkk edə bilsin. Məhz bu vaxt minnətdarlıq əlaməti kimi dünyanın hər yerindən
“Gözün aydın, Amerika!” nidaları səslənəcəkdir, amerikalıların isə öz vətənlərinə
görə iftixar hissi keçirmələri daha təbii görünəcəkdir.
“525-ci qəzet”.07.11.2008

Политические заморозки в Грузии. Взгляд со стороны
За последние три месяца в соседней стране произошли бурные
политические события, которые привлекли внимание всего мирового
сообщества. Движущих сил и действующих лиц в этой жизненной драме
было много, здесь переплелась целая палитра интересов, давнишние и
свежие противоречия, приведшие страну поистине к гамлетовскоой дилемме.
Многие ринулись искать выгоду из этих осложнений и приобрести какие-то
трофеи. В этой схватке особо выделялась фигура Михаила Саакашвили,
которому впервые пришлось отказаться от удачных атак и перейти к
обороне. При этом он стал чувствовать себя в роли обманутого
простодушного короля Лира, когда некоторые друзья и соратники предали
его и перешли в лагерь восставших против него. Он должен был ответить на
многочисленные вопросы, от которых зависела и его личная судьба. Здесь
его характер сыграл с ним как злую шутку, а также и подбросил пояс
спасения.
Президент Грузии Михаил Саакашвили, как бы о нем не говорили и
писали, был и остается неординарной личностью, тягoтеещей к парадоксам и
сногсшибательным политическим причудам. Он был таким,
когда
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возглавлял «революцию роз», не изменился и в дальнейшем, не отвыкая от
своих привычек удивлять людей, принимать необычные шаги и решения.
Ему не чуждо увлечение внешним эффектом, обращение к арсеналу
макиавеллизма. Приходится признавать, что в отличие от многих он смог
восстать против жестокостей жизни, превращающей человека в песчинку, не
согласившегося играть роль послушной глины в руках этого неумолимого
скульптора. Ни у кого демоническая сила сопротивления и упорного
достижения целей не проявлялась так мощно, как у него. Эти качества
долгое время не подводили его, сопровождая по восходящей линии к Олимпу
власти, однако после серии этих триумфов ему пришлось столкнуться с
серьезными трудностями, слышать вместо обычных од, укор и даже
проклятия, в соответствии с целой гаммой гнева.
Ему пришлось удостовериться в том, что его одиссея вовсе не дошла до
своего конца. Будущее блекло и виделось уже совсем не в розовом цвете. Он
чувствовал усталость от изнурения, поглощения сил и это заставило его
вспомнить о непреходящей ценности слов, высеченных на египетском
саркофаге: жизнь-борьба. Если для кого-то данное изречение является
простой философской метафорой, то для него оно является реальностью,
раздирающей душу необходимостью.
Раньше судьба постоянно и
широко улыбалась ему, на этот раз
подбросила
сюрпризы,
принесла
дары
данайцев,
окрашенные
разочарованием, грустью и печалью. Часть того народа, когда-то любящий
его, связавший с ним всю свою надежду, отвернулся от него и стал винить
его во всех смертных грехах. Отсюда недовольство его экономической и
социальной политикой, несогласие с импульсивными и непродуктивными
действиями в международных делах, обвинение в неумении решить
главнейшую проблему - восстановление территориальной целостности
страны. Граждане Грузии не считались даже с объективными доводами,
объясняющие трудность достижения этих целей.
Череда триумфов и громких фанфар, легенда о его непогрешимости и
достигнутое право оставаться вне подозрений сменилось непримиримой
критикой. Всенародная любовь к лидеру уступила место неприятию его
действий, обвинениям разного толка и масштабов, в результате чего его
стали считать причиной всех бед и напастей, обрушившихся на нацию за
последние годы. К хору недовольной массы прибавились голоса соратников,
обвинявших его в коррупции и других преступлениях. Когда-то, на улицах
столицы и других городов республики люди безустанно пели соловьиной
трелью о славной «революции роз». Зимой 2007-2008 годов они стали видеть
в нем чуть ли не дьявола, распродавшего страну оптом и в розницу,
превратившего ее в крупный аукцион, посягнувшего на святая святых разбазариванием земель и естественных богатств страны. Река критики и
обвинений вышла из своих берегов, наводнение горьких слов и выражений
охватило всю страну, где невозможно было отличить правду ото лжи, истину
от инсинуаций. Руководство страны вольно и невольно давало основание для
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такой нелицеприятной молвы. Беда в том, что политический радикализм со
временем воплотился в надменность, гордыню, тщеславие, смешную
напыщенность. Утратилось чувство реальности, что повлекло за собой отход
от верного ориентира. Провозглашенные благородные цели были забыты в
угоду менее значимых для нации интересов, выяснилось, что этих
попутчиков новых веяний больше всего волнует только гнездование в
эшелонах власти. Принципы уступили место неутолимой жажде славы, пусть
даже в виде суррогата, с добавлением изобилия материальных благ. Для
новых завоевателей власти действительность оказалась крепким орешком,
которая разбила все иллюзии. Заблудившихся людей стал преследовать не
какой-то призрак, а встречающиеся на каждом шагу трудности и загадки
жизни. Оторвавшись от народа, они больше стали походить на блуждающих
рыцарей, кичившихся напускной бравадой, возникшей вместо ожидаемых
примеров проявления подлинной храбрости. Вместо того чтобы замечать и
исправлять свои ошибки, они старались все списать на объективные
трудности и неприятельское окружение. У первоначально распускавшихся
роз надежды осыпались лепестки, улетучивался аромат и оставшиеся острые
шипы
вызывали
только
горькое
разочарование.
Искусственное
конструирование и попытка переделки жизни, стремление к скачкообразному
развитию, без учета реальных факторов, не дали необходимых результатов,
приходилось довольствоваться незначительными успехами, что не могло не
вызывать недовольство народной массы, которая сперва повально верила в
громкие заклинания счастья. Пересаженное дерево демократии не
поддавалось укоренению, приносило меньше плодов, притом мелких, да еще
и с привкусом горечи. А автором и исполнителям выспренно
провозглашенной идеи о скорой абсолютной победе добра и всеобщего
счастья пришлось вместо радости от успеха разбираться, говоря словами
Байрона «в кровавых списках грязи и греха», в котором их обвинял свой же
народ.
Наконец, людской поток 7 ноября прошлого года снова заполнил
центральную площадь Тбилиси и начался мирный, но грозный для власти
митинг. Требования были не только резкими, но и радикальными. Ложку
дегтя добавил самый близкий в былые времена друг, который в своем
телевизионном выступлении обвинил президента во всех мыслимых и
немыслимых грехах. В таком неблаговидном повороте событий нервы
М.Саакашвили дрогнули и вместо того, чтобы сохранить спокойствие и
хладнокровие, он решил отплатить
своему бывшему соратнику и
теперешнему обвинителю той же монетой. Разоблачитель был посажен в
тюрьму и ему инкриминировались почти те же обвинения, за исключением
убийства высокопоставленного лица. А затем последовал выкуп и
освобождение из-под стражи изменника команды политических юнцов. В
этом демократическом государстве арест состоятельных персон и вымогание
крупных сумм в пользу государственной казны стала обычной практикой.
Законам пришлось замолкнуть, воля хозяина стала выше уголовного кодекса.
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История гонения же бывшего министра обрастала все более новыми
событиями,
которые
свидетельствовали
о
растерянности
и
непоследовательности действий грузинских властей.
Но самая грубая и роковая ошибка была допущена, когда мирных
участников митинга стали разгонять с применением насильственных
методов, бесчеловечно избивая людей силами полиции и хорошо
подготовленных молодчиков, при этом используя удушающий газ и
резиновые дубинки. Люди начали убегать, скрываться в переулках, даже в
церкви, однако силы, выступающие на стороне власти в пылу бешенства,
нападали на них, наносили увечья. Кровь невинных людей вновь за
последние два десятилетия обагрила центральную площадь и улицы
грузинской столицы, разница была лишь в том, что на этот раз не произошла
большая трагедия. Расправа, учиненная над собственным народом, не может
иметь никакого оправдания. Демонстрация силы со стороны властей в
отношении мирных граждан фактически показала их бессилие и боязнь от
народа, стремление любимы средствами сохранить свои, не внушающие уже
доверия рычаги управления. Страх потери власти, если он чрезмерно силен и
нагнетается высокомерием, является прелюдией, предвестником ее агонии.
Команда власти, увлекаясь чрезмерной верой в свою правоту даже в
творении беззакония, фактически допустила акт мазохизма – и в итоге
больше всего пострадала сама. Демократия не только потеряла свою
декларируемую возвышенность, но из-за недальновидности властей упала до
самого низкого уровня, разбилась об камень самомнения и вседозволенности.
После
этого трудно верить их искренней приверженности
собственным принципам, когда жажда власти явно стала превалировать над
благородными помыслами. Беда в том, что грузинская демократия еще в
детском возрасте стала чувствовать преждевременную старость, ей пришлось
согнуть еще неокрепшую спину от своей труднопереносимой тяжести.
Легкая победа во время прихода к власти привела к головокружениям от
удачи, вызвала высокомерие и тщеславие.
Они приняли облик персонажа романа Рабле Панурга, чье имя по
латыни означает
- тот, кто делает все, не различая добра и зла.
Перефразировав философа Блеза Паскаля, приводившего пример о
Клеопатре, можно сказать, что если нос этих политиков был бы чуть по
короче, лик земли грузинской не стал бы таким удручающим, и вызывающим
пессимизм и элементы бесперспективности. После применения силы против
мирных граждан, в результате необузданного насилия, у многих грузин начал
складываться комплекс жертвы. Они пострадали ни от действий какой-то
посторенней силы, а от своего родного правительства.
Если в день, когда М.Саакашвили впервые пришел к власти в
результате бархатной революции и выборов, был зенитом его славы и
популярности, то день 7 ноября прошлого года стал надиром в его
жизненном пути, нежелательной вехой во всей политической дистанции.
Перед ними вдруг открылась зияющая пропасть, которая может поглотить
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все то, чего он большим трудом достиг и к чему он стремился. В какой-то
миг для него время остановилось и напомнило о маячащих впереди
серьезных трудностях. Баловень судьбы, любимой протеже Запада вдруг
почувствовал свое бессилие, увидел страшный оскал недоверия, даже в
какой-то степени ненависти некоторой части своего народа, того народа,
который когда-то вознес его на небосклон власти, а сейчас, с такой же
легкостью готов вести его на Голгофу. Он думал, что его окружают одни
лишь поклонники, однако и здесь он глубоко ошибался. В своем родном
стане нашлись как символы вероломства, так и перебежчики. Да и
триумвират, созданный в баталии борьбы, оказался недолговечным, один из
его членов умер сугубо в загадочных обстоятельствах, что стало причиной
разного рода пересудов и обвинений, а другой откатился назад перед его
напором и стал покорным и послушным исполнителем. В такой обстановке
современному Гаю Юлию Цезарю с его диктаторскими замашками стало
трудно ориентироваться и он стал чаще ошибаться.
Гамбит Саакашвили, в отношении устроителей митинга,
необоснованно названный его окружением попыткой государственного
переворота, фактически ухудшил свои же позиции в этом противостоянии.
Надо было искать выход из этого лабиринта, политической головоломки.
При этом он не имел какую-то путеводную нить Ариадны, с помощью,
которой спасся Тесей. Произошло и еще то, чего он никак не ожидал. Почти
весь Запад стал осуждать его за насильственной разгон митинга, никто
открыто его не поддержал, не выразил чувств солидарности.
Находясь в настоящем цунг-цванге, он вынужден был сделать еще
более неверный ход, по идее обещающей ему моральную компенсацию, но
на деле создающей новые трудности, и необходимость принятия
дополнительных неадекватных решений.
Он объявил о проведении
досрочных президентских выборов, что сократило ему первый срок почти на
год. Большой стране, с еще более крупными проблемами, надо было избрать
президента в кратчайший срок, в общей сложности не позднее, чем за два
месяца. При этом оппозиция была в гонении, лишилась условий нормальной
пропаганды своей платформы. Действующий оппозиционный телеканал был
закрыт, его аппаратура подверглась вандализму. Поэтому выборы, с момента
объявления срока его проведения, оказались под угрозой необъективности,
не могли служить средством установления воли народа. Все
административные и финансовые ресурсы были в распоряжении
предвыборного штаба старого президента - нового соискателя, а его
оппонентам приходилось довольствоваться крохами возможностей,
предлагаемые им от контролируемых государством электронных СМИ, в
виде милостыни.
Наконец, 5 января с.г. состоялись выборы, в результате которых победу
по официальной версии одержал М.Саакашвили, а его главный оппонент
набрал всего – на всего половину от количества данных ему голосов.
Начались сыпаться серьезные обвинения со стороны оппозиции по итогам
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выборов, в российскую печать просочились вести о том, что якобы более
миллиона реально несуществующих избирателей были включены в списки и
за счет этих бюллетеней голоса отдавались за действующего президента.
Пусть эта информация остается на совести ее провозгласивших. Если
современные Чичиковы смогли выкопать столько мертвых крепостных, то
это уму непостижимое явление.
Однако, Центризбирком настоял на своем решении, и 20 января
произошла инаугурация
вновь избранного старого президента, которая
состоялась в зимний холод на площади под открытом небом. Инаугурация
сопровождалась неизвестными доныне новшествами, перед трибуной
прошли танки, на небе появились вертолеты.
Президент Грузии является искренним поклонником Запада, традиций
американского государства. О вкусах, вообще-то, не спорят. Однако, слепое
подражание чужим традициям может довести и до несуразицы. В зимнюю
стужу долгое время находится на открытом воздухе, да еще в легком одеянии
может отрицательно повлиять на здоровье человека. История США имеет и
подобные горькие примеры. Девятый президент страны Уильям Генри
Гаррисон, после изнурительной предвыборной борьбы был избран на этот
пост. Будучи известным военным деятелем, прославившимся
своими
победами на поле битвы, после инаугурации, состоявшейся 4 марта 1841 года
у Капитолия, он верхом на лошади поскакал в Белый дом, где проводился
банкет в честь этого события. В тот день он сильно простудился и ровно
через месяц умер в том же Белом доме, от пневмонии. Волнения и усталость
от предвыборной кампании, контакты со множеством людей, помогавших
ему в победе, также сыграли свою роковую роль в гибели этого 67- летного
человека. Он был сыном поставившего свою подпись под Декларацией
независимости Бенджамина Гаррисона, а его внук Бенджамин Гаррисон стал
23-м президентом Соединенных Штатов в 1889-1893 годах. У Саакашвили
крепкое здоровье, наверное, он не имеет таких известных предков, а будущее
несуществующего пока внука трудно предугадать. Он не забирался на
железное седло танка, чтобы проехать до своей президентской резиденции и
не порадовал своих противников из ряда вон выходящими оперетечными
действиями.
Начался второй срок его президентства, который изначально не
обещает легкую прогулку по политическому тротуару проспекта Шоты
Руставели, наоборот, будет насыщен новыми коллизиями. Ноша президента
никогда не была легкой, она становится особенно более тяжкой тогда, когда
часть населения считает его избрание нелегитимным.
Что касается действий оппозиции, то здесь также много неясных,
непоследовательных моментов. Нередко президент опережает своих
оппонентов, каждый раз предлагая им новые сюрпризы. В басне Лафонтена,
хитрая обезьяна Бертран уговаривает кота Ратона таскать для себя из огня
жареные каштаны. К сожалению, грузинской оппозиции также приходиться
смириться с удовольствием такого рода.
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Если ее обвинение в повальной фальсификации итогов голосования, о
наличии огромного количества несуществующих избирателей является
верным, то лишено всякой логики требование о проведении второго тура
выборов. Тогда это настоящее преступление, в таком случае совершившие
его люди должны нести ответственность на основе законов. В таком случае
появляется необходимость аннулирования итогов выборов, и провести
заново нормальные, демократические выборы. А требование, взамен всего
этого, половинчатой развязки, вызывает недоумение и не может быть
принято серьезно. Такая постановка
вопроса является показателем
легковесного подхода оппозиции к своим заявлением, ибо тяжесть
предъявленных обвинений не соответствует предлагаемым мерам по
исправлению преступных деяний. Несоответствие наказания степени
преступления во многом определяет несостоятельность и неумение
доказывать суть воображаемого преступления, цели и побуждающие мотивы
его совершения. Вымалывать у своего оппонента мелких уступок говорит о
зыбкости позиции сил, требующих признания объявленных итогов выборов
незаконными. Такой подход лишен всякого смысла, как говорили древние
римляне «не надейся, что молитвой изменишь предначертание богов». На
данный момент не боги, но всемогущая власть правит бал, здесь просьбы
просто неуместны. Демократия и свобода как воздух горных вершин, для
слабых не переносима. Позиция должна быть четкой, ясной и следовать
принципам и ценностям демократии. Для торжества демократии нужна
состоятельная непоколебимая позиция, сила, борющаяся за ее идеалы должна
отличаться от других железной волей и неоспоримой логикой. Ожидание же
каких-то уступок от своих оппонентов, приводит к ослаблению данной
позиции, создает представление о ее беспомощности, что дает противной
стороне дополнительные преимущества и награждает ее карт-бланшем.
Борьба за демократические ценности, за утверждение ее принципов это не
«ханами»- любование цветами, что широко распространено в Японии, где
люди ходят смотреть на цветущие сакуры, а кропотливая, повседневная,
поглощающая всю энергию и силу работа, прежде всего разума. К
сожалению, в Грузии оппозиция отошла от таких способов действий, часто
впадая то в апатию, то в радикализм, утратила навыки результативно и
конструктивно действовать.
Как будут развиваться события в Грузии нам не безразлично, ибо в
этой стране проживают сотни тысяч наших соотечественников, которые
являются ее жителями из поколения в поколение, где покоятся прах их
предков. К сожалению, их социальное положение оставляет желать много
лучшего. Растет безработица среди азербайджанцев, проживающих в Грузии,
ухудшаются условия получения образования, закрываются школы, где
ведется обучение на родном языке. Факты притеснения их на национальной
почве довольно таки нередки. Азербайджан является в какой-то степени
своего рода донором для Грузии. Строительство и эксплуатация
нефтепровода
Баку-Тбилиси-Джейхан
стала
мощным
источником
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пополнения государственного бюджета соседней страны, ныне ведется
работа по строительству железной дороги Баку-Карс через ее территории, что
также приведет резкому увеличению объемов реэкспорта, и следовательно
потока доходов от эксплуатации этой важной артерии. Азербайджан всегда
выручает соседа при энергетических кризисах, поставляя ему кислородную
подушку в виде нефти и газа. Развиваются политические контакты между
двумя странами. Однако, все это нельзя считать достаточным, возможности
укрепления сотрудничества еще велики. Поэтому мы не хотим, чтобы в этой
стране происходили какие-то потрясения - это невыгодно и нам ,как соседу
и экономическому партнеру. Мы хотим, чтобы Грузия стала богатой и
процветающей страной,ее население имело возможность жить достойной
жизнью.
Мы будем радоваться успехам грузинского народа в осуществлении
своих жизненных чаяний, продвижении по демократическому пути. Здесь
главным является интересы народа, граждан страны, чтобы линия развития
была полноценной и неразрывной, и не перешла бы в пунктир. Грузия
должна перешагнуть черную полосу, встать на достойный путь прогресса,
чтобы ее развитие не вызывало сомнения. Ей нужен реальный
экономический подъем, положительные изменения в социальной жизни,
последовательное проведение политики в интересах народа. Пусть наш сосед
не считает успехом то, как говорил У.Черчиль, «что является движением от
неудачи к неудаче без потерь энтузиазма», а удостаивается реальных
результатов развития, движения вперед, когда сохраненный энтузиазм
расходуется в пользу благосостояния народа, а не мнимых утешений.
Четыре года тому назад многие считали Саакашвили если не героем,
то, по крайней мере, храбрым политическим борцом. О нем шла молва,
многие воспевали эту личность. Когда-то, автор этих строк писал о нем в
статье «Явление Михаила Саакашвили», считая его реальным феноменом.
Однако, постепенно этот образ стал меняться в худшую сторону, утратил
многие свои положительные черты, мало чего осталось от первичного
оригинала, сияний блеска ореола. Пройдя через трудные дебри борьбы, он не
смог также успешно преодолеть испытание властью и возможностями. Но не
следует торопиться с выводами, которые могут оказаться необъективными и
несостоятельными. Чтобы люди вновь отнеслись к нему как настоящему
рыцарю бархатной революции, неувядающему стойкому явлению, должно
многое измениться, и во многом это зависит лично от него самого. А нам
остается смотреть на это со стороны, наблюдая и оценивая объективно, без
потакания всяким отступлениям от демократических принципов,как
поступают истинные друзья.
Газета «Новое Время». 30.01.2008
Eybəcərləşmiş kapitalizm və “izm”lərə əlvida
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XX əsrin son onilliyində Avrasiya qitəsində yeni dövlətlər meydana gəldi.
Onlar sosializm quruluşunun süqutu hesabına yaransa da, öz sələfinin irsi
əlamətlərindən bütünlüklə imtina etdilər. Dialektikanın inkarı inkar qanunun
tələblərinə əsaslanaraq, vaxtilə sosializmin inkar etdiyi quruluşu yeni keyfiyyətdə
həyata gətirmək istəyirdilər. Balıq nəsil vermək üçün şirin sularda kürü tökəndə
özünü məhvə atdığı kimi, SSRİ-nin dağılması ilə çoxlu müstəqil dövlətlər həyat
səhnəsinə çıxdı. Ana termitin yumurtasından əmələ gələnlər nə qədər ona
bənzəyirlərsə, keçmiş fövqəldövlətin bətnindən çıxanlar da o qədər ona
bənzəyirdilər.
Keçmiş SSRİ-nin ərazisində baş qaldıran, ərazi və əhali ölçüləri və iqtisadi
potensialları ilə bir-birindən fərqlənən dövlətlər dünya birliyi ailəsinə daxil oldu.
Yeni dövlətlər elə bil ki, sosializm quruluşuna nifrət ruhu ilə bir-birilə yarışa
girişmişdi. Köhnə cəmiyyətin ən qiymətli mirası olan sosial ədalət prinsipi də
yaramaz bir xüsusiyyət kimi rədd edildi. Təknədən çirkli su ilə birlikdə uşağın
atılması variantı da hakimiyyət nümayəndələrində təəssüf hissi yaratmırdı, guya
yeni cəmiyyət sosial məsələlərə tam biganəlik göstərməklə özünün kapitalizmə
sədaqətini nümayiş etdirəcəkdir. Əvvəlkindən tam fərqli olan quruluşu yaratmaq
həvəsi altında, köhnə cəmiyyətin daşı üzərində daş qalması ehtimalının özü
qəbahət hesab edilirdi. Aparılan özəlləşdirmə çox hallarda quldurluq xarakteri
daşıyırdı. Xalq müstəqilliyə və totalitar cəmiyyətdən qurtulmağa can atırdı, lakin
böyük ümidlər bəslədiyi bu metamorfozadan ilk növbədə özü əziyyət çəkməli oldu.
Nisbətən çətinliklərsiz, daha doğrusu ən azı çörək qazanmaq barədə
problemi olmadan yaşamağa adət etmiş kütlə birdən-birə görünməmiş ehtiyac
girdabına yuvarlandı, yoxsulluğun, aclığın sərt sifəti ilə üzləşməli oldu. Əhalinin
xeyli hissəsi, yoxsul həyat tərzinin nə olduğunu anlamağa başladı. Bu ölkələrdə
mübadilədə tətbiq edilən pulların denominasiyası əhalinin əmanətlərini,
ehtiyatlarını heçə endirdi. İnflyasiya dördnala çapırdı. Rusiyada inflyasiya 1000
faizdən yuxarı qalxmışdı.
Keçmiş fövqəldövlətin varisi olan nəhəng bir ölkə 90-cı illərdə iqtisadi,
sosial və psixoloji fəlakəti yaşamalı oldu.
Yeni dövlətlər özünü iqtisadi cəbhədə sınamaq, əhalinin ümidlərini
doğrultmaq əvəzinə, elə bil ki, öz vəzifəsini iqtisadiyyatı dağıtmaqda görürdü.
İqtisadiyyata, birinci növbədə istehsala dəyən böyük ziyan hesabına həmin
ölkələrin müstəsna qaydada hamısında gur işsizlər ordusu yarandı. Elə bil ki,
insanların yaşaması üçün vacib şərt olan əmək hüququ da yeni quruluş tərəfindən
ləğv edilmişdi. Təkcə Rusiyada 12 milyon nəfərlik iş yeri bağlandı, başqa
ölkələrdə də müvafiq mütənasiblik mövcud idi.
Əgər SSRİ işsizliyin ləğvi ilə öyünürdüsə, hətta vaxtilə İtaliyan kommunist
partiyasının lideri Palmiro Tolyatti (indi onun adını Rusiyanın nəhəng avtomobil
zavodu yerləşən şəhər daşıyır) təklif etmişdi ki, sosializmin təbliğində işsizliyin
ləğvi ön plana çəkilsə, onda digər cəzbedici xüsusiyyətləri axtarmağa da elə bir
ehtiyac olmayacaqdır. Həmin geniş ərazidə artıq işsizlik tufanı tüğyan edirdi.
Əlbəttə, işsizliyin ləğvini mütləq nailiyyət hesab edən quruluş belə
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münasibətin özündən həm də əziyyət çəkməli olurdu. Cüzi rentabelliklə, hətta
ziyanla işləyən çox sayda müəssisələrin mövcudluğuna dözülürdü ki, onların
yerləşdiyi yaşayış məntəqələrində əmək qabiliyyətli əhali işlə təmin edilsin. Ona
görə də əmək məhsuldarlığı səviyyəsi qabaqcıl ölkələrdən çox-çox geri qalırdı, bu
isə iqtisadi irəliləyişin tormozuna çevrilirdi.
Yeni dövlətlər əsasən təkcə aqrar sahədə sosializmin varlığının elementləri
olan kolxoz və sovxozları ləğv etmək işini həyata keçirməklə kifayətlənməyib,
işləyən fabrik və zavodların bağlanmasına, ləğv olunmasına girişdi. Sonralar səbəb
kimi onların istehsal etdiyi məhsulların rəqabətə davam gətirməməsi irəli sürülsə
də, bu yolla əhalinin tələbatının bütünlüklə idxal girovu altına düşməsinə heç cür
haqq qazandırmaq olmazdı. Çünki iqtisadi asılılıq çox hallarda siyasi asılılığa da
yol açır. Axı Böyük Britaniyanın «İst İndiya» şirkəti Hindistanı iqtisadi büxova
salmaqla, iri subkontinentin həmin dövlətin müstəmləkəsinə çevrilməsinə şərait
yaratdı.
Müstəqil dövlətlərdəki iri sənaye şəhərlərinin bir hissəsi az vaxt ərzində
istehsal qəbiristanlığına çevrildi. Təkçə Rusiyada 1992-1998-ci illərdə ölkəyə
dəyən maddi ziyan bütün Böyük Vətən müharibəsi illərində dəyən ziyandan 2,5
dəfə çox idi. Fabrik və zavodların fəaliyyət göstərməməsindən əhali həm işçi
qüvvəsi, həm də istehsalçı kimi ziyan çəksə də, bu tədbirin, qəribə görünsə də,
bircə şeydə faydası oldu – həmin şəhərlərin ekoloji şəraiti xeyli yaxşılaşdı. Çünki
ağzı göylərə dikilmiş uca zavod borularından artıq havanı çirkləndirən qazlar
çıxmırdı.
Rusiyada, Ukraynada, Belorusiyada qara və əlvan metallurgiya, alüminum
zavodları, bir sıra maşınqayırma müəssisələri əsasən yeni texnologiyalar cəlb
edilməklə işləməkdə davam etsə də, başqa ölkələrdə onların bağlanma prosesi
davam etdi. Hətta elmi-texniki tərəqqiyə xidmət edən, müasirləşməmiş
texnologiyaları tətbiq etmək potensialını itirməmiş müəssisələr də belə kor-koranə
siyasətin qurbanlarına çevrildi. Bir sıra müasir zavodlar tikinti üçün dəmir
materiallar hazırlayan primitiv emalatxanalara, sexlərə çevrildi. Hasilat sənayesinə
xidmət edən zavodlar da məhsullarına tələbatın davam etməsinə baxmayaraq,
istehsalı dayandırmaq aqibəti ilə üzləşməli oldu. Etiraf etmək lazımdır ki, köhnə
müəssisələrin xeyli hissəsi öz məhsullarının keyfiyyəti ilə öyünə bilməzdi, onlar
sürətlə mənəvi aşınmalara məruz qalırdılar. Lakin texniki təkmilləşmə və yeni
texnologiyaların tətbiqi hesabına, onlara, heç şübhəsiz, yeni nəfəs vermək olardı.
Buna iradə və maliyyə resursları lazım idi, bunları isə dövlət öz üzərinə götürməli
idi. Təəssüf ki, bu işə cavabdeh olan yüksək vəzifəli məmurlar vaxtilə partiya
tədbirlərində böyük şövqlə oxuduqları «İnternasional» himninin vacib tələbi olan
«Bütün zor dünyasını biz dağıdacaq, / bünövrəsinə qədər, sonra isə / Biz yeni
dünyamızı quracağıq» prinsipinə başqa rakursda olsa da, təəccüb doğuran bir
dəqiqəliklə əməl etdilər. Yeni dünya yaratmaq məqsədi altında hər cür avantüralara
da haqq qazandırmaq mümkündür.
Aqrar sahədə isə iri kollektiv təsərrüfatlar dağıdıldıqdan sonra yaranan
fermer təsərrüfatları texnika və maliyyə ehtiyatlarına malik olmadıqlarından,
bitkiçilikdə və heyvandarlıqda vaxtilə qazanılmış az-çox nailiyyətlər tezliklə
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sıradan çıxdı, məhsuldarlıq biabırçı şəkildə aşağı yuvarlandı, ümumi istehsal yarım
əsr əvvəl mövcud olmuş səviyyəyə düşdü. Onsuz da təbiətdən asılılığına görə risq
tələb edən kənd təsərrüfatı əməyi çox hallarda rentabelliyini itirdiyindən, aqrar
bölmə ümidin itirildiyi bir istehsal sahəsinə çevrildi. Vaxtilə hər qarışından istifadə
edilən əkin sahələri, münbit torpaqlar becərilmədiyindən, baxımsızlıq ucbatından
ölü kapitala çevrildi. Bir vaxtlar kənd təsərrüfatı istehsalındakı, şübhəli də olsa
böyük nailiyyətləri ilə öyünən aqrar respublikalar bu sahədə acınacaqlı iqtisadi
geriliklə, əhalinin rifahının kəskin surətdə aşağı düşməsi ilə fərqlənən məkanlara
çevrildilər. Sosializmin ən eybəcər qalıqlarından biri olan statistika, uçot rəqəmləri
yenə də köməyə gəldi, mühüm kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı barədəki saxta
rəqəmlərin dilə gətirilməsi, əslində idxal hesabına yaranan bolluq görünüşünün
mühüm mənbəyi kimi qəbul olunmaqla, «Potyomkin kəndləri» effekti yaratdı.
Bütün yeni dövlətlər kapitalizm istehsal üsuluna keçdiklərini bəyan etsələr
də, həmin ölkələrdə bu quruluşa xas olan bəzi cəhətlər –torpağın və istehsal
vasitələrinin özəlləşməsi özünü bütünlüklə biruzə versə də, - digər mühüm amillər
heç də ənənəvi kapitalizmin xüsusiyyətlərinə uyğun gəlmirdi, ona başucalığı
gətirmirdi. Sənaye inqilabından start götürən kapitalizm quruluşu bu yeni
dövlətlərin çoxunda demək olar ki, öz mahiyyətindən – geniş istehsalın təşkilindən
aralı düşdü. İndi bu ölkələr dünyanın əksər guşələrində istehsal edilən malların
vitrini rolunu oynayır və idxal hesabına, həqiqətən də əvvəllər mövcud olan total
defisitdən əsər-əlamət qalmamışdır. Ticarət obyektlərindəki çeşid rəngarəngliyi
izafi bolluqdan xəbər verir. Lakin bu bolluqda öz sənaye istehsalının payı olduqca
cüzidir. Bəzən hətta hansısa yerli bir əmtəə nümunəsini tapmaq da müşkül bir işə
çevrilir. Bu ölkələrdə kommersiya, geniş ticarət və ictimai iaşə şəbəkələri sürətlə
inkişaf etmiş və işçi qüvvəsini absorbsiya etmək sahəsində mühüm vasitəyə
çevrilmişdir. İstehsalatda məşğulluğa şərait yarada bilməyən ölkələr xidmət
sahələrinin uğurla öz torunu hörməsi hesabına çox sayda iş yerləri yaratmağa
müvəffəq olmuşlar. Ehtiyac girdabında boğulanlar üçün ailəyə qazanc gətirmək
naminə zəhmətin hara sərf edilməsi elə bir əhəmiyyət kəsb etmir. Fərdlər öz
yaşayış tələbatlarını ödəmək üçün bunu məqbul ayırlar. Sotsium isə bütövlükdə
təkcə ticarət və iaşə xidməti işçilərindən və musiqiçilər kastasından ibarət ola
bilməz. Əgər belə olsaydı, onda bu böyük sotsiumu qaraçı taboru ilə müqayisə
etmək olardı.
Bütün bunlar belə bir rəyə gəlməyə əsas vermir ki, guya ənənəvi kapitalizm
ideal bir sistem olub, problemlərlə üzləşmir. Bu qətiyyən belə deyildir. Son illərdə
kapitalizmin son həddə çatdığı mənzərəsi görünür. O ya dalanla üzləşmişdir, yaxud
da böhran çıxılmazlığında ilişib qalmışdır. Obrazlı desək, kapitalizm karvanı
səhrada azmışdır, səhrada azmaq isə karvan üçün ən dəhşətli bəladır. Kapitalizm
ümumiyyətlə tamahkarlıqla ekiz qardaşdır. Pul hərisliyi, daha çox sərvətə sahib
olmaq həvəsi kapitalizmin daim böhranlarla üzləşməsində mühüm amillərdən biri
olaraq qalmışdır.
Lakin kapitalizm müəyyən qorxu ilə üzləşdikdə özünü müdafiə etmək, öz
varlığını qoruyub saxlamaq üçün yollar axtarmağa başlayır. Almaniyanın görkəmli
siyasətçisi, kansler Otto fon Bismark Avropanın ilk dövlət xadimi idi ki, sosial
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müdafiənin anlaşılan sistemini icad etmişdi – faciəli hadisəyə, xəstəliyə və qoca
yaşa görə fəhlələrə sığorta təklif etmişdi. Bismarkın «sosializmi» sonralar
Avropanın digər dövlətləri üçün bir nümunəyə çevrildi. Heç şübhəsiz, bunların
başlıca təsir gücü inqilaba çağırış mənbəyi olan sosial-demokratlara qarşı silah
rolunu oynaması idi. Bismarkın uzaqgörənliyi 1918-ci ilin ölümcül böhranı vaxtı
özünü doğrultdu, artıq inqilabi partiya olmasını dayandıran sosial-demokratlar
Bismarkın yaratdığı imperiyanı qoruyub saxladılar. Bu Bismark siyasətinin axırıncı
və ən gözlənilməyən nailiyyəti idi.
Kapitalizm XX əsrin əvvəllərindən proletar inqilabları qorxusu altında sosial
güzəştlərə getməli oldu, əmək haqqı xeyli yüksəldi, iş günü qısaldıldı, istehsal
şəraiti yaxşılaşdırıldı. Həmin tədbirlər proletariatın- məfhumun qədim dünyadakı
ilkin mənasında oldugu kimi ”övladlarindan başqa heç bir mülkiyyəti
olmayanların” bir sinif kimi tədricən siradan cıxmasina gətirib cıxardı. Bu, həm də
istehsalın inkişafına şərait yaratdı. Elmi nailiyyətlər və qabaqcıl texnologiyalar
inkişafın lokomotivi rolunu oynadı. Lakin kapitalizm öz qüsurlarından tamamilə
azad ola bilmirdi. XXI əsrin əvvəllərində banklar, maliyyə qrupları özlərinin
yaratdıqları maliyyə cəngəllikləri, bir-birinə ötürülən kreditlər hesabına pul
bazarında çaxnaşma yaratdı. İstehsal inkişafının zəifləməsi və dayanması artan
sosial güzəştləri qoruyub saxlamaq, davam etdirmək imkanlarını məhdudlaşdırdı,
heçə endirdi. Əksər qabaqcıl kapitalist dövlətlərini maliyyə və iqtisadi böhran
bürüdü. Bu böhran dalğası hələ də çəkilmək bilmir və qorxulu perspektivlər xofu
yaratmaqda davam edir.
Hər bir dövlət öz ölkəsində sənayenin inkişafına qayğı göstərdikdə, bunu
yalnız təbii sərvətlərin hasilatı ilə məhdudlaşdırmamalıdır, elmi-texniki tərəqqiyə
və qabaqcıl texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan istehsal sahələrinin yaradılmasını
özünün ən vacib vəzifələrindən biri hesab etməlidir. Ənənəvi istehsal sahələrini də
modernləşdirməklə, onları dirçəltmək olar. Uzaq Şərqdəki və Cənubi-Şərqi
Asiyadakı dövlətlər yüksək inkişaf həddinə məhz elmi texniki inqilabın
nailiyyətlərindən geniş istifadə hesabına çıxmışlar. Nəinki Yaponiya, Cənubi
Koreya, Çin, hətta Malayziya, Tailand, Vyetnam kimi ölkələr də dünyadakı
məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsində özlərinə məxsus olan və hörmət hissi
yaradan rol oynayırlar.
Onda bəs postsovet məkanında bərqərar olmuş quruluşu necə adlandırmaq
olar? Bəziləri buna Rusiya politoloqlarının təbirindən istifadə edərək, «kumovskoy
kapitalizm» - «dostbazlıq kapitalizmi» adını qoymuşlar. Doğrudan da, bu ölkələrdə
maddi və maliyyə resursları xırda bir qrupun əlində cəmləşdi, onun üzvləri də
əsasən dövlət məmurları, onların qohumları və digər yaxınları idi. Onlar klan
başçılarına çevrilmiş, rusların ifadəsincə desək, «palçığın içindən knyazlığa
yüksəlmişdilər». Klan başçılarının nüfuzu artdıqca traybalizm də bu şaxələnmiş
kök rişələrindən qidalanmağa başladı.
İlkin kapital toplanması vaxtı baş verən qarət əməliyyatları bu adamların
böyük sərvət sahiblərinə çevrilməsi ilə nəticələnmişdi. Asan yolla alınan və
istədikləri qaydada sərf edilən pul kreditləri hesabına yaranan maliyyə bazası
onlara öz güclü mənafe dairələrini formalaşdırmağa şərait yaratdı. Belə şərait həm
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də korrupsiya və rüşvətxorluğun çiçəklənməsinə gətirib çıxardı. Ənənəvi
kapitalizmin təbiətinin bəzi dəyişikliklərə məruz qalması, onun mahiyyətinə əsaslı
xələl gətirməsə də, nisbətən dözülən xüsusiyyətlərini eybəcərləşdirmişdir. Belə
eybəcərliklər həm də həmin dövlətlərdə avtoritar rejimlərin bərqərar olmasında
səbəb və nəticə rolunu oynamışdır.
Avtoritar rejimlərin qvardiyası, dövlətdə mühüm vəzifə kürsüsünə sahib
olanlar, elə bil ki, «Faust sınmasına» məruz qalmağa məhkum edilmişdilər. Faust
ruhunu İblisə satmışdısa, həmin dövlətlərdəki yüksək vəzifəli məmurlar buna
bənzər qaydada özlərini var-dövlət aludəçiliyi bütünə sitayişə həsr etmişlər.
XIX əsrin başlancığında bu yeni dövlətlərdə mövcud olan iqtisadi-sosial
quruluşlar vaxtilə dəbdə olan «izm»ləri də bütünlüklə nüfuzdan salmışlar. İki əsr
əvvəl isə dünyada baş verən siyasi dəyişikliklər bu «izm»lərin adı ilə birbaşa
bağlanırdı. Sənayeləşmə və fransız inqilabının birləşmiş qüvvələri 1815-ci ildən
sonra çox növlü təlimlərin və hərəkatların sayının xeyli artmasına gətirib çıxardı.
1848-ci ildə ümumi Avropa inqilabı başladıqda, 1815-ci ildən həmin dövrə qədər
olan otuz üç il bu vaxt yaranan və indiyədək ömür sürən «izm»lərin səhnəyə
gəlməsi ilə əlamətləndi. Bundan əvvəl isə heç bir «izm» mövcud olmamışdı.
Daha çox tanış olan və kapitalizm iqtisadiyyatını rəmzləndirən «liberalizm»
sözü ilk dəfə ingilis dilində 1819-cu ildə, «radikalizm» 1820-ci ildə, «sosializm»
1832-ci ildə, «konservatizm» 1835-ci ildə meydana gəlmişdi. Siyasət üfüqü bu
vaxt «izmlər» rəngləri ilə boyanmışdı. 1830-cu illərdə ilk dəfə «fərdiyyətçilik»
(«individualizm») «konstitusionalizm», «humanizm» və «marksizm» sözləri
eşidildi. «Millətçilik» («nasionalizm») və «kommunizm» 1840-cı illərdən
tarixlənir. 1850-ci illərə qədər ingilis dilində danışan dünya «kapitalizm» sözünü
eşitməmişdi, baxmayaraq ki, Karl Marksın təlimləri 1840-cı illərin narahat
dövrlərini ifadə etməklə böyümüş, boy atmışdı.
«İzm»lərdən təkcə biri siyasi xarakter daşımaqdan uzaq idi. Bu «romantizm»
ifadəsi idi. Həmin söz ingilis dilində ilk dəfə 1840-cı illərdə artıq yarım əsrlik
tarixi olan hərəkatı təsvir etmək üçün istifadə olunmiuşdu. «Romantizm» isə
birinci növbədə ədəbiyyat və incəsənət nəzəriyyəsi idi.
Siyasi «izm» sikkələrinin sürətlə döyülməsi hər bir halda heç də o demək
deyildi ki, onların daşıdığı ideyalar yenidir. Adamlar liberalizm haqqında
danışmamışdan əvvəl azadlığı sevirdilər və «mühafizəkarlıq» («konservatizm»)
termininin mövcud olduğunu bilməməsindən əvvəl belə, mühafizəkar idilər. Bir
çox «izm»lərin meydana gəlməsi göstərirdi ki, xalq öz ideyalarını daha
sisitemləşdirilmiş şəkildə təsvir etməyə çalışır.
Ayrı-ayrı «izm»lərin şüurlara hakim kəsilməsinə gəldikdə, liberallar
ümumən biznes və peşə siniflərinin adamları idi. Onlar müasir olan, maariflənmiş,
səmərəli, ağıllı və düzgün hesab edilən hər şeyə inanırdılar. Onlar insanın özünü
idarə etməsinə və özünə nəzarət edə bilmək qüvvəsinə inam bəsləyirdilər. Həm də
parlamentin və ya təmsilçilərdən ibarət hökumətin yüksək dəyərinə bel
bağlayırdılar. Bu adamlar laissez-faire adlanan prinsipə («hökumətin iqtisadiyyata
qarışmamasına», «müdaxilə etməməsinə») rəğbət bəsləyirdilər. Radikalizm
tərəfdarları isə əşyaların «kökünə» çatmağa cəhd edirdi. «Kommunizm» ifadəsi isə
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sosializmin qeyri-dəqiq sinonimi kimi işlənirdi. Lakin son onilliklərdə «izm»lər
sıradan çıxmağa, dünya siyasət səhnəsini tərk etməyə başladı.
Avtoritar rejimlər özlərinə məxsus olan idarəetmə çərçivəsini yaratmaqla,
«izm»lərə elə bir əhəmiyyət vermirlər. Belə rejimlərin hakim kəsildiyi ölkələrdə
parlament, hakimiyyətin icra qolu qarşısında xidmətçi rolundan uzağa gedə bilmir.
Avtoritar rejimlər ölkədə yaratdıqları xofu gücləndirmək qayğısına qalmaqla, daha
böyük miqyaslı vəzifələrininn öhdəsindən gəlməyə müvəffəq lurlar. Adamlar
itaətkarlığa, haqsızlıqlara dözməyə, hər cür dərəbəyliyi adi hal kimi qarşılamağa
öyrədilir, hüquqlarının tapdanması müqabilində onlara xüsusi dözümlülük hissləri
aşılanır.Elə bil ki, əhali «Stokholm sindromunun» təsirinə məruz qalır. Bu sindrom
vaxtı girovlar bir qayda olaraq öz canilərinə rəğbət bəsləməyə başlayırlar, hətta
onları özləri ilə bir qəbildən olan hesab edirlər. Belə hiss bütöv bir xalqın dilinə və
rituallarına keçir. Cəmiyyət üzvləri itaət, təzim, sitayiş ruhunda tərbiyə olunurlar.
Rüşvət daha fəal işləyən və cəmiyyətin bütün hüceyrələrinə nüfuz edən amilə
çevrilir. Virus (latın dilində «virus» - «zəhər» deməkdir) güclü olduqca yayılan
epidemiya ölkə hədlərində pandemiya xarakteri daşımağa başlayır. Ziyalıların bir
hissəsi arasında yaltaqlığın və məddahlığın yayılmasına rəvac verilir və bu
«ixtisas» həyatda özünü təsdiq etmə vasitəsinə çevrilməyə başlayır. Başqa cür
düşünənlər, ölkəsini demokratik, xalqını daha firavan görmək istəyənlər isə təlqin
edilmə hesabına «ağ qarğalara» çevrilirlər. Ümumi rəğbət ifadə edən melodiyanı
pozanlar az qala dövlətçiliyə xəyanət damğasına tuş gəlmək təhlükəsi ilə üzləşir və
onların düşüncələrinə nifrin yağdırılmağa başlanır.
Avtoritar rejimlərin hakim kəsildiyi ölkələrdə hakimiyyət bütün mətbuatı
olmasa da, birinci növbədə elektron informasiya vasitələrini öz inhisarına götürür.
Televiziya və radioda ölkə daxilində baş verən hadisələrin çatdırılması informasiya
xarakterindən uzaqlaşaraq, təbliğat vasitəsinə çevrilir və bu təbliğat maşını hər şeyi
çəhrayı rəngdə göstərməyə və söyləməyə cəhd edir. Başqa bir fərqli rəngə, hətta
kiçicik çalara da yol verilmir. Kimsə real həqiqətə əsaslanan, ümumi təbliğata
uyğun gəlməyən bir fikir söyləsə, onun ləyaqətinə vulqar şəkildə hücumlar etmək
kampaniyası başlanır. Bu sahədə ixtisaslaşmış, xüsusi «istedad» sahibi olanlar
ekran ittihamçılarına çevrilirlər. Həmin «fikir nəhəngləri» müxalif düşüncə
sahiblərini ən iyrənc ifadələrlə xarakterizə etməklə, atdıqları çamur mərmiləri ilə
onları palçığa bulaşmış hippopatam şəklinə salırlar.
Avtoritar rejimlər iri tikinlilərə, böyük miqyaslı abadlıq işlərinə girişməklə,
əsasən Qərbə istiqamətlənmiş bolluq, dəbdəbə görünüşü yaratmağa səy göstərirlər.
Əhalinin ehtiyacdan qurtulmadığı bir şəraitdə, Qazaxıstanda olduğu kimi
göydələnləri ilə seçilən yeni paytaxt şəhəri də salmaq olar. Günəş Kral adlandirilan
Fransa kralı XIV Lui o vaxtkı Avropanı heyran edən və bu gün də möhtəşəmliyi
sevinc bəxş edən Versalı tiktirdmişdi və Parisdən aralı olan bu sarayda yaşayırdı.
Bu dəbdəbə bütün aydınlığı ilə Fransaya göstərirdi ki, xalq heç nədir, kral isə hər
şeydir.
Dövlət büdcəsinin, əldə edilən böyük maliyyə resurslarının xərclənməsinə,
sərf edilməsinə, onlara sərəncam verənlər istisna olmaqla, başqa heç bir nəzarət
orqanı və ya vasitəsi yoxdur. Parlamentlər hələ Qədim Roma senatının
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səlahiyyətinə daxil olan büdcəyə nazərt etmək vəzifəsini icra etməkdən kənarda
qalırlar, ictimaiyyət isə yalnız yayılan rəsmi informasiyalara və bir də şayiələrə bel
bağlamalı olur. Seçilmə qaydasına görə «cib parlamenti» adlananlar, elə bil ki, öz
fəaliyyətləri, əslində fəaliyyətsizlikləri ilə də bu ləqəbi doğrultmağa çalışırlar.
Klassik, ənənəvi kapitalizm ölkələri bu nümunələrə heç cür uyğun gəlmir,
axı birinciləri ilk növbədə demokratiyanın təntənəsi, müstəqil parlament və
müstəqil məhkəmə sistemi səciyyələndirir. Postsovet məkanındakı əksər
dövlətlərdə bu cəhətlərin formal təzahürü gözə çarpsa da, onlar demokratik
prinsiplərə xas olan mahiyyətdən xalidirlər, qısırdırlar. İngilislər «barren cloud» «qısır bulud» adlandırdıqlarından heç vaxt yağış gözləmədikləri kimi, hakimiyyət
bölgüsünün qısırlılığa məhkum olduğu dövlətlərdə də demokratiyanın tək-tək
damcıları istisna olmaqla, leysan ehtimalı ilə yalnız illüziyaları qidalandırmaq olar,
bu ölkələrdəki həqiqi demokratiya təntənəsinin həsrəti Nubiya səhrasında il boyu
yağış gözləməyə bənzəyir.
Eybəcərləşmiş kapitalizm nəinki özünü sagaltmaq qüvvəsinə, heç bu
xəstəliklərdən uzaqlaşmaq üçün elementar müqavimət gücünə də malimk deyildir.
Ona görə də bu qüsurların azalması deyil, getdikcə artması təhlükəsi özünü daim
nümayiş etdirir. Əgər «dostbazlıq kapitalizminə» qarşı sistemli mübarizə
aparılmasa, onun zəhərli bəhrələri getdikcə artacaq və bu zəhərin təsiri «inqilab
düşkünlərini» ilhamlandıracaqdır. Biz bunu təkcə Afrikanın şimalında və Yaxın
Şərq ölkələrində deyil, həm də Mərkəzi Asiya dövlətlərində baş verən siyasi
kataklizmlərin timsalında görürük. Özbəkistanda Əndican buntu, Qırğızıstanda
dalbadal baş verən və qan tökülməsi ilə müşayiət olunan inqilablar, Qazaxıstanda
son vaxtlarda cərəyan edən Janozen qanlı hadisələri buna parlaq sübutdur. Əlbəttə,
edilən çağırışlar «dostbazlıq kapitalizmi» dövlətlərinə xilas üçün müəyyən şanslar
verir. Çox yaxşı olar ki, həmin dövlətlər mövcud zaman çağırışının tələblərinin
sərtliyindən çox, onun mahiyyətini anlasınlar, özünü qoruyub saxlamaq instinktinə
müvafiq olaraq bəladan qaçmaq yollarını arasınlar, əvvəllərdə olduğu kimi öz
menyularındakı repressiya qarniri ilə təklif edilən xörəyə üstünlük verməyi
yadırğasınlar. Avtoritar rejimlərin mimikriya cəhdləri artıq elə bir fayda vermir.
Bədbəxtlikdən, həmin rejimlər öz idarəetmə üslublarını həqiqi qaydada
dəyişdirmək qayğısına qalmırlar. Yaxşı məlumdur ki, siyasət və zəka nadir
hallarda eyni yolları seçirlər. Bəlkə də məhz belə əldən verilmiş imkanlarla tarixin
dramatik inkişafı baş verir. Buna təəccüblənmək də lazım gəlmir. Siyasət bütün
dövrlərdə paradokslar elmi olmuşdur. Çətinliklər yaratmaq onun ehtirası,
cəmiyyəti parçalamaq toxumu səpmək onun istedadıdır.
Həmin ölkələrdən daxil olan informasiyalar da ziddiyyətli olur. Qapalı
cəmiyyətlər dövlət sərhədindən daha çox, informasiya mənbələrinə daha böyük
qıfıl vurmağa çalışır. Ona görə də həmin ölkələrdəki informasiya bulaqları elə
çirklənmiş olur ki, onların bulanıq sularında həqiqəti tapmaq da müşkül bir işə
çevrilir.
Bu ölkələrin xarakterik xüsusiyyətlərindən biri onlarda tamahkarlıq kultunun
yaranmasıdır, ona sitayiş cəmiyyət üzvlərinin gözünü kor etməyə başlayır. Varlılar,
- əslində onların xeyli hissəsini oğrular, parazitlər adlandırmaq daha düzgün olardı,
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- qarşısında itaət, təzim adamların davranış qaydasına, etiket adlanan müəmmalı
elmə çevrilir. Təmənna, rüşvət hesabına, digər əyri, haram yollarla qazanılan sərvət
heyranlıq mücəssəməsinə, ilham mənbəyinə çevrilir.
Əlbəttə, varlıların çox olduğu ölkələr az deyildir, onlarda əhali kütləsi ehiyac
girdabı barədə real həyatdan deyil, Çarlz Dikkensin və ya Emil Zolyanın
romanlarından məlumat alır. Bu mənada ərazisi təbii sərvətlərdən məhrum olan
İsraili misal göstərmək olar. Yəhudilər XX əsrin birinci yarısında öz qədim
dövlətlərinin mövcud oldugu bu əraziyə dönəndə, onların qədim tarixləri müstəsna
olmaqla, normal yaşamaga və varlanmağa yol açan heç bir imkanları yox idi.
Lakin onlar ən düzgün yolu seçib, anladılar ki, yalnız insan kapitalına bel
bağlamaq olar. Ona görə də əsas diqqəti təhsilə və elmə verdilər, bu sahələrə böyük
sərmayə qoydular. Yarım əsr ərzində İsrail dünyanın texnoloji cəhətdən ən inkişaf
etmiş dövlətlərindən birinə çevrildi. Burada elmi kəşflər və modernləşmə ölkənin
vacib kartı rolunu oynamağa başladı. İsrail ən müasir sənaye məhsullarını ixrac
etməklə yanaşı, həm də qonşularına və Avropaya kənd təsərrüfatı məhsulları, ərzaq
satır. Yaxın Şərqdə bəlkə də yeganə dövlətdir ki, neft yataqlarına malik deyildir, bu
mühüm yanacağa tələbatını yalnız idxal hesabına ödəyə bilir. Təbii sərvətlərin
kasadlığı, əslində yoxluğu bu ölkəni iqtisadi geriliyə, xalqı isə ehtiyaca, yoxsulluğa
məhkum edə bilməmişdir, əksinə İsrail əhalinin maddi rifahı səviyyəsinə görə çox
ölkələrə nümunə ola bilər.
Yaponiya kimi, bu ölkədə də uşaqlar kiçik yaşlarından zəhməti sevməyə,
bilik qazanmağa vurğunluqla girişməyə öyrədilirr, burada müəllimlər tələbəyə
qiyməti yalnız biliyə görə yazırlar və bu yolla həqiqi mütəxəssislər yetişdirirlər.
Müəllimin başlıca vəzifəsi uşaqlara yaradıcı və novatorcasına yanaşmaq
qabiliyyəti aşılamaqdır. Onlar belə davranışları ilə həm də ləyaqətli vətəndaşlar
yetişdirmək işinə xidmət edirlər. Ümumiyyətlə, qabaqcıl ölkələrdə məktəbli, tələbə
biliyə, elmə yiyələnib kreativ adamalara çevrilir. Axı, onlar özlərini gələcəkdə
realizə və təsdiq etməlidirlər, müstəqil həyata, vicdanlı həyat sürməyə
başlamalıdırlar. Onlar bugünkü gerçəkliyi geridə qoyub, öz zəka və bacarıqları ilə
gələcək üfüqlərə boylanmalı, reallığın sərt üzü ilə qarşılaşmağa hazır olmalıdırlar.
Onların həqiqi təhsil hesabına əldə etdikləri diplom heç də formallığı ilə fərqlənən
kağız parçası olmayıb, müstəqil həyata yol vəsiqəsidir. Onlar öz qüvvələrinə
arxalanacaq, valideynlərindən və digər himayəçilərindən kömək ummayacaqlar.
Belə ölkələrdə ağıldan kor olanları tapmaq, küçədə cüzam xəstələri ilə qarşılaşma
kimi mümkün olmayan bir işə çevrilir.
Tarix və müasir dünya inkişaf yolu barədə çox sayda nümunələr təqdim edir.
Gənc dövlətlər qüsurlara sirayətlənmək əvəzinə, qabaqcıllıq etalonlarından
öyrənsələr öz inkişaflarına möhkəm binövrə yarada bilərlər. Bu təcrübələrdən
istifadə etmək, bolluca faydalanmaq olar, bunun üçün yalnız istək və iradə tələb
olunur. Qabaqcılların arxasınca getmək, onların nümunəsindən istifadə etmək,
əlbəttə, o qədər də asan məsələ deyildir, heç də hamar yolla irəliləmək düşüncəsi
yaratmamalıdır. Enişli-yoxuşlu bu yolda irəliləmək adamlardan, xüsusilə böyük
vəzifə sahiblərindən cəsarət və dözümlülük tələb edir, çətinliklərə sınə gərməklə
onlar öz xalqlarının xoşbəxt gələcəyinə qapıları aça bilərlər.
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Elə ölkələr vardır ki, oradakı rejimi avtoritar adlandırmağın özü onları
tərifləmək deməkdir. Dünyada da onlar barədə xoşagəlməyən rəy yaranır, başqaları
onlara barbar ölkələri, xalqlarına isə ibtidai tayfalar kimi baxırlar. Onlarda daha
vacib olan bir cəhət isə çox vaxt elə bil ki, bilərəkdən nəzədən yayinir, buna
ümumiyyətlə kəskin reaksiya verilmr. Bu da ondan ibarətdir ki, həmin rejim bütün
güdrətini kiçik adama qarşı çevirir. Belələrində məmurların dövlət qarşısındakı
borc hissi, vicdana, ədalətə əsaslanmaq barədə söhbət açmaq yalnız gülüş doğura
bilər. Xalq buna dözürsə, narazılığını açıq şəkildə ifadə etmirsə və ya bundan
çəkinirsə, bu o demək deyildir ki, öz vəziyyətindən razıdır. Onda bəs gətirdiyimiz
nümunələr hansı başqa səbəbdən yaranmışdır? Bu məmurlar unutmamalıdırlar ki,
dinməz qalmağı bacaran nifrət ən qızğın nitqlərdən də yüz dəfə təhlükəli olur.
Dinməz, ucadan dilə qətirilmiyən narazılıq daha qorxuludur, toplanmış qəzəb bir
qədər sonra qaynayan qazandan çıxmağa yol tapmadığından onu partladan qaz
kimi özünü göstərir. Şimali Afrika dövlətlərindəki hadisələr bunu sübut etdi. Onlar
Tsitseronun dediyi “Cum tasent, clamant ” – “Adamlar dinməyəndə qışqırırlar”
ifadəsinin bir daha həqiqət olduğunu göstərdi.
Onda nəyə görə bu ölkələrdə hakimiyyət təcrübədə sınaqdan çıxmış
demokratik inkişaf yolu əvəzinə, xalqdan ayrı düşmək kimi etimadsızlıq əhvalruhiyyəsi yaradan yolu tuturlar. Məsələ orasındadır ki, həmin ölkələrdə ali
hakimiyyət kürsüsünə yiyələnənlər, ölkənin prezidenti adlansalar da, heç də bu
xalqların prezidentinə çevrilmirlər. Əlbəttə, onlar seçki vasitəsilə, demokratik yolla
bu ada yiyələnmişlər, lakin bəla burasındadır ki, seçkinin özünün də
düzgünldüyünə, legitmliyinə sarsılmaz inam yoxdur. Əsl demokratik yolla
seçilənlər xalqla elə bir birliyə qovuşurlar ki, onların arasında elə vəhdət mövcud
olur ki, etimad müddəti başa çatana qədər bu ittifaqın həyatiliyinə heç bir şübhə
yeri qalmır. Həqiqi dövlət rəhbəri şəxsi arzularından daha çox, ölkəsi və xalqı
haqqında düşünür, lazım gəldikdə öz şəxsi mənafeyini də qurban verməyə hazır
olur, öz xoşbəxtliyini də birinci növbədə ölkəsinin zəfərlərində, xalqının
xoşbəxtliyində görür. Hakimiyyətə can atmağı, hər kəsə məxsus olan eqoizmi də
belələri bütünlüklə ümumxalq mənafeləri üzərinə keçirirlər. Onlar məhz
ölkələrinin gələcək böyüklüyü naminə yaşayırlar. Onlar şəxsi var-dövlət, sərvət
toplamaq barədə düşünmürlər, əksinə xalqın rifahı və xoşbəxtliyi onların səcdə
qıldığı, bütün şəxsi mənafelərini qurban verdiyi mehrab rolunu oynayır. Ona görə
də onlar vəzifədən, bəzən hətta həyatdan getdikdən sonra saxta təriflərdən və
bayağı məddaqlıqdan uzaq olan həqiqi ehtirama yiyələnir, bəlkə də pərəstiş
obyektinə çevrilirlər, xalqın böyük əksəriyyətinin ürəyində özlərinə az qala əbədi
sığınacaq tapırlar. Onlar ölkənin üfüqündə parlaq meteor kimi işıq saçırlar. Çünki
bütün həyatlarını, istedad və bacarıqlarını öz millətlərinin gələcəyinə həsr edir,
buna verirlər. Məhz belə dövlət xadimləri ilə tarixin iradəsi qalib gəlir. Belələrinin
həyatında, günəş enerjisi ilə müqayisə edilə bilən xalqın enerjisi təcəssüm olunur.
Dövlət rəhbərləri öz vətəndaşlarından vətənə məhəbbət, vətənpərvərlik hissi
umurlar. Bir müdrikin dediyi kimi: «Dostunun olması üçün özün dost olmağı
bacarmalısan» ifadəsindən istifadə edərək demək istəyirsən ki, onlar özləri birinci
növbədə idarə etdikləri milyonlara nümunə göstərməlidirlər. Düşmənə nifrət hissi
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aşılamaqdan daha çox, hər bir vətəndaşda vətənə məhəbbət hissi tərbiyə
olunmalıdır və bu, əməldə, davranışda, vətənə hərtərəfli xidmətdə öz əksini
tapmalıdır. Bu məsələdə dövlət rəhbəri xalqın, ölkənin mənafeyini özünün ümdə
şəxsi maraqlarından da üstün tutmasını əyani şəkildə, addımbaşı göstərməlidir.
Yuli Sezarın qatili olan Brut yaxşı demişdi: «Mən Sezarı onu az sevdiyimə görə
deyil, Romanı daha çox sevdiyimə görə öldürdüm». Brut Sezarı sevirdi, lakin
Romanın respublika quruluşuna daha sədaqətli idi və bunun təsdiqi kimi o,
silahdaşları ilə birlikdə belə ağır sui-qəsdə əl atmalı olmuşdu.
Dövlət məmurları da şüurlarındakı tamah əjdahasını öldürsələr, var-dövlət
hərisliyi apendisitini kəsib atsalar, onda xalqın onlara bəslədiyi münasibət ən azı
hörmətdən xəbər verər. Axı dövlət üçün onların tamahkarlığı, Sezarın respublika
quruluşuna olan təhlükəsindən daha qorxulu olur. Əgər Sezar diktatorluq eşqinə
düşdüyünə görə senatda ona hücum edənlərdən 23 ölümcül xəncər yarası
almışdısa, dövlətçiliyi məhvedici bəladan xilas etmək üçün məmurlar da, məhz
yaponların xarakirisi kimi özlərinin acgözlüyünü belə zərbəyə məruz
qoymalıdırlar. Bədbəxtlikdən, var-dövlətə hərislik heç bir hədd tanımır, elə bil ki
hamı Vergilinin müdrikliklə ifadə etdiyi “Auri sacra fames” – “İyrənc zəhmətsiz
gəlir həvəsinə” tutulur. Dənizin suyunu içdikcə yanğı artdığı kimi, sərvətin həcmi
artiqca, onu toplamaq həvəsi daha da güclənir. Makbetin əlini qan ləkəsinidən
dənizlər də təmizləyə bilməyən kimi, məmurların əllərinin natəmizliyini ən səmimi
etiraf da, tövbə də silib, yaddaşlardan çıxara bilməz. Lakin əyri yoldan dönmənin
özü də müəyyən qədər təskinlik verə bilər ki, bu məmurlar ömürləri boyu lənət
ünvanı olmalarınını gec də olsa dayandırmağı bacardılar.
Avtoritar rejimlərin hakim kəsildiyi ölkələrdə müxalifət baş qaldırır, öz
narazılıqlarını mitinqlər və digər protest tədbirləri vasitəsilə numayiş etdirməyə
çalışır. Müxalif qüvvələr daim təzyiq altında yaşadıqlarından daha da radikallaşır,
hər şeyi dəyişmək arzusu ilə inqilab əhval-ruhiyyəsi yaratmağa çalışırlar.
Demokratiyanın təntənəsinə can atan müxalifət isə inqilab kabusunu rədd
edərək, təkamül yolu ilə öz məqsədlərinə çatmağa çalışır. Lakin avtoritar rejimlərin
hakimiyyəti demokratik vasitələrdən istifadə imkanını da məhdudlaşdırdığından,
təkamül qaydasında irəliləmək imkanları xeyli dərəcədə bağlanmış olur. Yozef
Şumpeter özünün məşhur «Kapitalizm, Sosializm və Demokratiya» kitabında qeyd
etdiyi kimi, əgər müxalifət hakimiyyəti devirmək üçün təsir göstərməkdən ötəri
gücə və vasitələrə malikdirsə, əgər bu sadəcə hökumətin yıxılmasına deyil,
dövlətin süqutuna səbəb olacaqsa, o özünü saxlamağı bacarmalıdır. Müxalifət
marginal mövqedən, radikal hərəkətlərdən dövlətçiliyi qorumaq naminə
qaçmalıdır. Lakin hakimiyyət də demokratik institutuların fəaliyyəti üçün meydan
verməli, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdırılmasına əngəl törədən cəhətləri aradan
qaldırmalı, bu yolla qəzəb hissinin xeyli azalmasına şərait yaratmalıdır.
Bu ölkələrdəki müxalifət hər cür haqsızlıqlarla üzləşdiyi təqdirdə belə,
inqilab çağırışlarından uzaqlaşmalıdır, axı inqilab ölkəyə fəlakətdən başqa heç nə
bəxş etmir, xalqın böyük əksəriyyəti isə bu kataklizmlən böyük ziyan çəkir. Onlar
özlərinə təlqin etməlidirlər ki, xalqı bəlalara düçar etməmək naminə inqilab limiti
artıq çoxdan qurtarmışdır. Siyasi ölü modelləri dirçəltmək, tarixi dövrün çağırışına
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cavab vermək əvəzinə, keçmişin üfunətli miraslarını bərpa etmək cəhdindən başqa
bir şey deyildir. Müxalifət öz vəzifələrini götür-qoy edərkən xalqın amalını ön
plana çəkməli, ölkənin ümdə mənafelərindən çıxış etməlidir. Xalq bütövlükdə heç
vaxt inqilab arzulamamışdır, bu ideyanı yalnız bir ovuc fanatik həyata keçirməyə
can atır. Fanatiklər isə bir qayda olaraq fəlakət ehtimalına da məhəl qoymurlar.
Eybəcər, qeyri-ənənəvi kapitalizm modelinin bir mühüm fərqi də, onun
özünün inkar etdiyi sosializmin bəzi qüsurlarını başqa bir şəkildə qoruyub
saxlamasıdır. Sosializm quruluşu bütün istehsal vasitələrini, istehlak məhsullarının
istehsalını və ticarətini müsadirə hesabına öz əlində saxladığı kimi, «dostbazlıq
kapitalizmi» də özəlləşmə ilə liberal iqtisadiyyata keçsə də, əslində bu liberalizmi
özünün mühüm xüsusiyyətlərindən məhrum edir. Əgər sosializm sistemində hər
şey dövlətin əlində idisə, yeni növ kapitalizmdə bütün iqtisadiyyat və kommersiya
bir neçə klanın əlinə keçir, bu vaxt sosializmdəki dövlətin yerini inhisarcı klanlar
tutur. Bu klanlara, bir qayda olaraq, yüksək vəzifəli məmurlar və onların pərdə
arxasındakı əlaltıları başçılıq edirlər. Avtoritar rejimlərdə nepotizm, dostbazlıq ali
prinsipə çevrilir.
Təbii sərvətlərin hasilatı,emalı və satışı hansı ad altında mövcud olsa da,
həmin klanların nəzarəti altında olmaqla, onların dövlətlə birlikdə
həmmülkiyyətçilər rolunda çıxış etmələrinə şərait yaradır. Xarici ticarət, xüsusən
bütün idxal məhsulları növləri, təsir dairəsi şəklində klanların aralarında bölünür.
Əgər kimsə naşılıq ucbatından hansısa istehlak məhsulu gətirməyə cəhd etsə,
bədbəxtliklər seriyasını təsvir edən filmin baş qəhrəmanına çevriləcəkdir. Gömrük
orqanları klanların mənafeyini qoruyan Çin səddi rolunu oynayır. Əgər Böyük Çin
səddi ölkənin ərazisini köçərilərin hücumlarından qorumaq üçün tikilmişdisə, bu
dövlət orqanı inhisarçıların fəaliyyət dairəsinə kiminsə «soxulmasına» imkan
verməmək vəzifəsini həyata keçirir. Gömrük orqanları bu «müdaxiləçilər» üzə
çıxdıqda, elə vasitələrə əl atır ki, onlar tezliklə təslim olmaq, diz çökməkdən başqa
bir yolun olmadığı qənaətinə gəlir və böyük maddi ziyana düşməklə yanaşı, öz
«ağılsızlıqlarından» əl çəkmək məcburiyyətində qalırlar.
Avtoritar rejimlər demokratiya qiyafəsində nəzərləri oxşamaq üçün siyasi
partiyalar yaradılmasına dözürlər. Hakimiyyətə sahib olan partiya və ona yaxınlığı
ilə öyünənlər müstəsna olmaqla, digər partiyalar anabioz şəraitinə salınır, onların
xalqın içərisinə nüfuz etmək imkanlarına tabu qoyulur. Ona görə də çoxları öz
məsləklərini və müxalif mövqelərini dəyişib hakimiyyətin «cib» partiyalarına
çevrilirlər. Öz mövqelərini qoruyub saxlamaq istəyənlər isə, üzvlərin təzyiq altında
baş verən başqa tərəflərə səmt götürməsi, qaçması hesabına, payızda yarpaqlarını
tökmüş ağacları andırırlar. Adətən qurumağa üz tutan ağaclar əvvəlcə
yarpaqlarından məhrum olmağa başlayır. Ağacın altında vaxtaşırı tonqal
yandırılırsa, buna heç özünü diriltmək xüsusiyyəti ilə fərqlənən evkalipt də dözə
bilməz.
Parlamentdə hakim partiyanın inhisarı şəraitində (avtoritar rejimlər
inhisardan ümumiyyətlə ilham alırlar) «cib partiyalarının» nümayəndələri ilə
yanaşı, bəzən azmış (və ya azdırılmış) müxalifət üzvləri də gözə dəyir. Bu
yaxınlarda Qazaxıstanda keçirilən parlament seçkiləri yeni bir sürprizlə əlamətdar
161

olmuşdur, indiyədək bütün parlament kürsülərini zəbt etmiş hakim «Nur Otan»
partiyası bu dəfə alicənablıq göstərib, ona təzim qılan iki partiyaya da az sayda yer
vermişdir. Arabanı yenə əvvəlki güclü orta at çəkəcəkdir, böyürdən qoşulanlar
yalnız nal ritmlərini şiddətləndirməyə kömək edəcəklər.
Bir sözlə, əgər «dostbazlıq kapitalizmi» iqtisadiyyatda, kommersiyada,
ticarətdə inhisar yaratmağı başlıca vəzifə hesab edirsə, niyə siyasətdə də bu
sınaqdan çıxmış vasitədən üz döndərsin. Demokratiya siyasi baxış nöqteyinəzərindən xalqın parçalanmasına şərait yaradırsa, çox amillərin zahiri birliyi məhz
inhisarda daha çox öz təcəssümünü tapır. Belə cəmiyyətdə klanlar avtoritar
hakimiyyət piramidasının əsasını təşkil edirsə, onun başını qotik binaların qülləsi
kimi hakimiyyətin ali pilləsi nişan verir.
Avtoritar rejimlər birinci növbədə onun binövrəsini qoyanlara borcludur və
sonralar ətalət qaydasında öz mövcudluğunu uğurla davam etdirə bilir. Bəzən
diktatorlar təbiətin hökmü ilə ali kürsüdən uzaqlaşdıqda, bu heç də rejimin nəinki
sonu, hətta sonunun başlanğıcı ümidini də yaratmır. Bəlkə də rejim bəzi kosmetik
düzəlişlərə əl atır, lakin əsl mahiyyət dəyişilməmiş qalır. Türkmənistanda
«Türkmənbaşı» titulu ilə mükafatlanmış Saparmurad Niyazov hədyanlığında,
əllaməliklərində heç də Şərq despotlarından geri qalmırdı. Onun varisi Qurbanqulı
Berdımuxammedov sələfi kimi özünə qızıl suyuna çəkilmiş heykəl qoydurmasa
da,öz sərsəm fərmanı ilə həyata keçirdiyi qızıl dişlərin ölkədəki bədnam qadağasını
sonradan ləğv etməsini özünün böyük hünəri, demokratiyanın irəliləişinə xidməti
hesab edir. Lakin o, avtoritar üsul-idarədən imtina etməkdən çox uzaqdır.
Vaxtilə
hərəkətlərinə
görə
Türkmənbaşıya
loyal
münasibət
bəsləməyənlərdən bəziləri onun təcrübəsini təkrar etməyi heç də yasaq hesab
etmirlər. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevə «Erbası» titulu ilə müraciət
edilir, Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko özünün «Batka» adlandırılmasında
heç bir qüsur və ya istehza əlaməti görmür. Vaxtilə Tentserona Roma respublika
quruluşunu Katilina qəsdindən qoruyub, hifz etdiyinə görə «Vətənin atası» adı
verilmişdi. Hindistan milli azadlıq hərəkatının lideri Mohandas Karamçand Qandi
heç bir rəsmi vəzifəyə sahib olmayanda «Mahatma» - «Böyük ruh» ləqəbi ilə,
məhz xalq tərəfindən mükafatlanmışdı və hələ sağlığında ona sitayiş edilirdi.
Mustafa Kamal paşa müasir Türkiyənin varlığını bir dövlət kimi çoxtərəfli
qüvvələrin təcavüzü vaxtı qoruyub saxladığına, çürümüş imperiyanın sümükləri
üzərində respublika quruluşu yaratdığına görə «Atatürk» adına layiq görülmüşdü.
Təəssüf ki, bəzi indiki prezidentlər özlərini məşhur tarixi şəxsiyyətlərə oxşatmaq
istəyirlər, bu vaxt özlərinin əməllərinin miqyasını onlarınkı ilə müqayisə etmək
kimi vacib məsələni bütünlüklə unudurlar. Dağıstanlı müdrik söz ustası Abutalıb
yaxşı demişdi: «Tolstoyun şlyapasına bənzər şlyapa almışam, onun başına bənzər
başı haradan tapmağı bilmirəm». İndiki titul axtaranlar özlərinə buna bənzər sual
versəydilər, heç də pis olmazdı.
Orta əsrlər Fransasında krallar daim nəcib sifətlərdən düzəldilmiş ləgəblər
daşıyırdılar, çox hallarda onlar bu adin mahiyyətinə uyğun gəlmirdilər. İran şahı
Məhəmməd Rza Pəhləvi qədim Persiya qaydalarına müvafiq olaraq özünü
«şahənşah» adlandırırdı, lakin xalqın nifrətinə düçar olduğuna görə, ölümü
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ərəfəsində qürbət ölkələrdə sığınacaq tapmaqda da çətinliklə üzləşmişdi.Misir
diktatoru Hüsni Mübarək özünü bütləşdimək üçün qədim tarixi ənənəni
dirçəldərək,”faraon” adlandırılması ilə öyünürdü,qəzəblənmiş xalq nəinki onu
devirdi, hətta məhkəməyə cəlb etdi və otuz il ərzində verdiyi əzabların azacıq da
olsa cavabını ona qaytara bildi.
Avtoritar rejimlərin liderlərinə həsəd aparmaq da düzgün deyildir, onlar
özıərinin yaratdığı sistemin girovlarına çevirilillər. Məşhur “Rusiya 1839-cu ildə”
əsərinin müəllifi fransız markiz de Kyustin Şlisselburq zindanında olduqdan sonra
belə qənayətə gəlmişdi ki həbsxana nəzarətçiləri də dustaqlar kimi bədbəxtdirlər,
onlar da eyni mühitin havasını udurlar.
Hər bir siyasətçi, dövlət xadimi tutdugu vəzifənin fövqündə özünə
yanaşmalıdır, bu vaxt var-dövlət hərisliyi onu qətiyyən cəlb etməyəcəkdir.
Xüsusən ali vəzifə sahibləri onsuz da bir çox həyati məhdudiyyətlərlə üzləşməli
olur. Özlərindən asılı olan bir məhdudiyyət isə möhkəm iradə gücü tələb edir. Bu
da var-dövlət hərisliyi kimi eybəcər həvəsi, oruc tutan müsəlmanlar kimi
içərilərindəki tamah əjdahasını öldürməkdir. Axı orta əsrlərdəki Avropa
monarxlarının çoxu da qara gün haqqında fikirləşməyib, sərvət toplamaqla məşğul
olmurdu. Bəs indiki «monarxlar» niyə belə istəyə düşməlidirlər?
Ölkə başçısı ailə timsallı bir dövləti idarə etməklə, əslində xalqa
münasibətinə görə ailə başçısı rolunu oynamalıdır. Valideyn övladlarını necə
sevirsə,dövlət rəhbəri də xalqını elə sönməz məhəbbətlə sevməlidir. Bunun üçün
bütün qüsurlarını, onlardan ən qorxulusu olan tamahkarlığını qurban verməlidir.
Vətən naminə verilən bu qurban heç vaxt xatirələrdən silinməyəcəkdir. Qədim
Roma respublikasının ilk iki konsulundan biri olan Valeri dəbdəbəli bir evdə
yaşayırdı. Dostları bunu ona irad tutduqda, bir gecənin içində həmin evi sökdürdü
və yaxın dostunun evində yaşamağa başladı. Bu hərəkəti ilə o, vətəndaşlar arasında
yaxşı hörmət qazandı və ona «Poplikola» - «Xalqın dostu» ləqəbini verdilər.
İndiki prezidentlərin hansısa dost evində yaşaması yolverilməzdir. Hətta
onların iqamətgahı müəyyən amillər nəzərə alındıqda, başqa evlərdən seçilə də
bilər. Lakin şit dəbdəbə, saray zənginliyinə aludəçilik heç də bu böyük vəzifə
sahiblərinin şərəfini yüksəltməyə xidmət etmir. Prezidentlərin yaşayış məkanı orta
əsr Avropa feodallarının qalın divarlar arxasında gizlənmiş, su dolu dərin
xəndəklərlə əhatə olunmuş möhtəşəm qəsrlərini xatırlatmamalıdır.
Tarix öyrədir ki, demokratiya ilə korrupsiya bir-birinə zidd olduqlarından,
birgə yaşaya bilmirlər. Korrupsiya demokratiyanın varlığı üçün ölümcül qorxu
töərdir. Həm qədim Yunanıstan, həm də Qədim Roma korrupsiya nəticəsində
demokratiyadan məhrum oldular. Hər iki dövlətdə seçkilər çox vaxt varlılar
tərəfindən satın alınırlı. Axı demokratiya kövrək çiçəyə bənzəyir. Korrupsiya
şaxtası onu asanlıqla məhv edir. Qədim Romanı pozan, dağıdan, məhvə
yaxınlaşdıran iki səbəb, iki quduz ehtiras var idi. Bunlar ambitio – şöhrətpərəstlik
və avaritia – pul düşkünlüyü idi. Bu qüsurların öhdəsindən gələ bilməyən Qədim
Roma süquta uğradı.
Demokratiya həm də qanunların aliliyini tələb edir. Qanunlar yalnız ciddi
surətdə onlara riayət edildikdə öz qüdrətini saxlamış olur. Demokratiyanın nəfəsi
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olmayan dövlətlərdə də qanunların icrasına nəzarət çox hallarda ümdə vəzifələrdən
biri hesab edilirdi. Bəzi hökmdarlar bunun naminə hətta qəddarlığa da əl atırdılar
və xalq tərəfindən bu, ədalət nümunəsi kimi qəbul edilirdi. Persiya çarı Böyük I
Dara qanunu kobud surətdə pozmuş hakimlərin dərisini soydurub, bu dəriləri
onların kolleqalarını qorxutmaq üçün hakim stullarının üstünə örtük kimi
çəkdirirdi. İki min beş yüz illik uzaq keçmişdən yaxın dövrə gəldikdə,
müstəmləkəçilikdən azad olmaq ərəfəsində Sinqapurun 1959-cu ildən başlayaraq
25 il ərzində baş naziri olmuş Li Kuan Yu vəzifəsinin icrasına başlayanda üç yüzə
qədər rüşvətxoru güllələtdi,bu iyrənc peşəyə digər yiyələnənlər özlərini intihar
etməyə məcbur oldular. Hər ikisinin sərtliyi, qəddarlığı yalnız dövlət mənafeyindən
irəli gəlirdi. Böyük Dara çoxlu iqtisadi islahatlar aparmış, imperiyasının qüdrətini
yüksək zirvəyə çatdırmışdı. Onun dövründə paytaxtı Suzadan Kiçik Asiyanın qərb
qurtaracağındakı Sardı şəhərinə 1800 km-lik yol çəkilmiş, ilk dəfə olaraq bu Çar
yolunda böyük səmərəiliklə işləyən poçt stansiyaları yaradılmışdı.Həmin qədim
rabitənin iş prinsipi indi ABŞ poçt sisteminin devizi kimi qəbul olunmuşdur. Li
Kuan Yunun başçılığı altında isə ölkəsi görünməmiş iqtisadi və sosial inkişafa nail
olmuş, burada xüsusən Şərqə məxsus olan məmurların təmənna ummasına son
qoyulmuşdu.
Bu misallar heç də dəri soymağı, güllələtməyi dirçəltmək çağırışı deyildir.
Lakin bu gün qanunlara riayət edilməsinə qayğı, dövətdəki qüsurlara, insanların
mənəviyyatının pozulmasına qarşı mübarizə heç də əvvəlki dövrlərdən az
əhəmiyyət daşımır. Axı dövlət xaosu rədd edir, məhz qanunlarla idarə olunduqda
öz vəzifələrini uğurla yerinə yetirmək imkanı qazanır. Qanunlar işləməyəndə
dövlətin dayaqları çürüməyə başlayır. Korrupsiya, rüşvətxorluq isə qanunlara
məhəl qoyulmamasının ən dəhşətli nümayişi olmaqla, dövlətə və xalqa ağır
iqtisadi, slsial və mənəvi ziyan vurur.
Qədim romalılar «Temporis filia veritas» - «Həqiqət zamanın qızıdır»
deyirdilər. Bu qız gerçəkliyin iç üzünü açır və onu düzgün qiymətləndirməyə
kömək edir. Xalqın gözü bir qayda olaraq həqiqət meyarı kimi çıxış edir və
qüsurlar həddi aşdıqda, adamlar ona qarşı olan müəyyən tolerantlığını da itirirlər.
Məmurlar daim belə nəzarət altında olduqlarını unutmasalar, özlərini onları əsir
etmiş eybəcərliklərdən xilas etmək üçün vicdanlarını işə salsalar, gerçəkliyin
sifətinə vurduqları ləkəni bir qədər təmizləməyə girişərlər.Bu isə cəmiyyətdəki
mənəvi, əxlaqi mühitin saflaşmasına müəyyən şərait yaradardı.
“525-ci qəzet”

TARİXƏ MÜRACİƏT
Tarix çarmıxa çəkilməlidirmi?
Tarixin cəsədi yarıldıqca keçmiş həyat göz anında canlanır, həmin aləmə
səyahət adamı həzzdən və iyrənmədən daha çox düşünməyə, təhlil etməyə, nəticə
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çıxarmağa vadar edir. Axı onun anatomiyasını öyrəndikcə nəcib səhnələrlə yanaşı
patologiyalar da üzə çıxır. Bu elm faktlara əsaslanmalı olduğu halda, onun
kahinləri keçmişə çox vaxt yaşadıqları dövrün güzgüsündə baxmağa üstünlük
verdiklərindən, hətta ötüb keçən əsrlərə aid olan hadisələr də məqsədəuyğunluq
tələbi ilə təhrifə uğradılır, beləliklə keçmişin səhnələrinin özü də mövcud hakim
ideologiyanın girovlarına çevrilir. Lakin bir elm kimi onun tətbiq etdiyi metodlara
da müəyyən ciddilik səviyyəsində yanaşılmalıdır. Bu nöqteyi-nəzərdən qədim
Roma tarixçisi Tatsitin həqiqətin Platondan əziz olduğunu deyən Aristotelin
düşüncəsini əsas götürərək öz həmkarlarına etdiyi “sine ira et studio” – “qəzəbsiz
və qərəzsiz” nəsihəti bu gün də sarsılmaz bir prinsip kimi öz əhəmiyyətini
itirməmişdir.
Lakin bəzi tarixçilər ümumi əhval-ruhiyyəyə boyun əyərək zaman
küləyinin, bəzi hallarda isə tufanının güclü təsirinə məruz qaldıqda, keçmişin
obyektiv qaydada qələmə alınması zərurətinə, gələcək üçün onun dərslərinin
mayak rolu oynayacağı ehtimalına məhəl qoymamaqla, faktlar adlanan dağ
silsiləsini uçurub yer səthi ilə bərabərləşdirmək, bu vaxt yaranan toz dumanından
istifadə edərək öz qərəzli məqsədlərini həyata keçirmək yolunu tuturlar. Onlar
yaxşı anlayırlar ki, zamanın heybətliliyi qarşısında xidmət göstərib, onun ötəri
xislətli mehrabına hər şeyi qurban verməklə bir neçə il üçün yaxşı, bəlkə də zəngin
yaşayış şəraitinə malik ola biləcəklər. Onsuz da ölərilər üçün olan taledən onlar
qaça bilməyəcək, yalnız dahilər və qəhrəmanlar üçün nəzərdə tutulan ölməzlik
məkanına isə heç vaxt yaxın düşməyəcəklər. Həm də nəcibliyi, prinsipi, məsləki
hərraca qoymaq, xalqın keçmişinə nifrətlə yanaşmaq hesabına hakim ideologiyanın
ərköyün balalarına çevrilməklə qısa müddətə də olsa ad-san qazanacaqlar. Belələri
daim ağa qara deməyə hazır olmaqla, cılızlıqları ilə teatr tamaşalarında “Yemək
verilmişdir” deməklə guya rol oynayan istedadsız aktyorları yada salırlar. Onlar
SSRİ-ni şər və bəla məkanı, keçmişi isə zəhər yayan bir zaman kəsiyi kimi qəbul
etməklə, guya özlərinin yenilik tərəfdarı olduqlarını göstərməyə can atırlar.
F.M.Dostoyevski Qərbin zəhərindən qaçsa Rusiyanı yüksək tale gözləyəcəyi
inamına həsr etdiyi məqaləsini “Yay təəssüratlarının qış qeydləri” adlandırdığı
kimi, belə mövqe seçmiş tarixçilər də keçmişin cəhalət mənbəyi kimi qələmə verən
yazılarını “İşıqlı günlərin qaranlıq qeydləri” adlandırsaydılar, ən azı həqiqətin kiçik
bir parçasına sədaqət nümayiş etdirmiş olardılar.
Yeni dövrə qədəm basmamışdan əvvəl onlar heç də etiraz səslərini
qaldırmırdılar, ev heyvanları ayaqaltı otla qidalanmağı məqbul saydıqları kimi,
onlar da mühitin qaydaları ilə razılaşmamağı ağıllarına gətirmirdilər. Məslək,
dünyagörüş, düşüncə metamorfozaları bir qayda olaraq ictimai-siyasi quruluş
dəyişdikdə gur çiçək açmağa başlayır. Dünənə qədər quruluşa ləbbeyk deyənlər,
siyasi hakimiyyətin dağıdıcı qüvvələrə keçdiyini gördükdə asanlıqla tam əks
münasibət qaydalarını qəbul edirlər. Onlar kilsə xoru solistləri kimi ucadan cadu
deməyə, keçmişi lənətləməyə girişirlər. Əslinə qaldıqda yeni quruluş da əvəz
etdiyindən mahiyyətinə görə o qədər də fərqlənmir, özünə sədaqətli xidmətçilər,
nökərlər, muzdurlar ordusu toplamağa başlayır. Bu ordunun əsgərləri uydurduqları
virtual düşmənin üzərinə öz ovları kimi atılırlar. Bu vaxt keçmişin güzgü təsviri
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əmələ gəlir, bircə fərq orasındadır ki, ovçu ilə ov yerini dəyişməli olur. Keçmişlə
yeni dövrü ayıran məsafə qısa olduqca nifrət cərəyanın şiddəti də yüksək olur.
Dünənə baxışda qeyri-obyektivlik, qərəz, qisas almaq istəyi daha coşqunluqla
büruzə verilir. Ona görə də əvvəlki dövr haqqında yazılar həcmindən və qıcqırma
dərəcəsindən asılı olmayaraq beyinləri dumanlandıran alkoqol təsiri bağışlayır. Bu
yazılarda həqiqətin sadə bir işartısına da məhəl qoyulmur, yeni quruluşa haqq
qazandırmaq və onu möhkəmləndirmək xatirinə keçmişi söymək, onu zülmət
mühiti kimi xarakterizə etmək söz sahibi hüququ qazanmış adamların peşə
vəzifəsindən çox, xidmət metoduna çevrilir. Sadəcə olaraq yenicə hakimiyyətə
gəlmişlərə xidmət göstərmək lazımdır, bunun üçün hər şeyi inkar etmək daha
sərfəlidir. Belələri keçmişi autodafeyə məhkum etməyə də, onun icrası üçün tonqal
qalamağa da hazırdırlar. Ona görə də yaxın dövrün tarixi həqiqi təhlildən uzaq olub
daha çox qisas ruhunda yazılır, onun müəllifləri öz tərəfdarlarının sayını artırmaq
üçün onların şüuruna uyuşdurucu toxum səpməkdən ötrü əllərindən gələni edirlər
ki, ötən günlər yalnız haradasa tökülmüş qanla, hansısa bədbəxtliklərlə yaddaşlara
həkk olunsun. Həmin illər barədə həqiqət çərçivəsinə azacıq da olsa uyğun gələn
bir ifadənin işlədilməsinə də yasaq qoyulur.
Belələri keçmişi dar ağacına sürükləməklə kifayətlənməyib, ona fərqli
prizmadan baxanları da ələ salır, istehza obyektlərinə çevirməklə kütlə arasında
onların onsuz da zədələnmiş nüfuzlarının bütünlüklə yoxa çıxmasına çalışırlar.
Əlbəttə, siyasət mehrabı üçün belə qurbanlar bir növ qanunauyğun haldır, lakin bir
elm kimi tarixin istifadə etdiyi metodologiyaya tam ziddir. Təəssüf edici hal odur
ki, ən danılmaz faktlar belə təhrif edilir, eybəcərlik maskasına salınır, xalqın uzun
illər ərzində qəhrəmanlıq simvolu kimi qəbul etdiyi hadisələr şübhə altına alınır və
dünənə qədər asanlıqla dərk edilən dünyaya yönələn baxışlarda həqiqətin inkar
edilməsinə, şüurlarda kütləvi aqnostitsizm formalaşdırmağa, mənəviyyata çürük
dəyərlər sırınmağa cəhd edilir. Vaxtilə böyük əziyyətlər hesabına qazanılmış
nailiyyətlərin nankorcasına dağıdılması yeni hakimiyyətin parlaq nailiyyətləri kimi
qələmə verilir. Yaxın məsafədən keçmişə baxış, mürgüləyən gözlərin nəyisə
sezməsinə bənzəyir. Yeni siyasi məqsədlərə xidmət edən bu baxış hər şeyi ən çoxu
siluet qaydasında görür, nəinki detallara, heç varlığın böyüklüyünə belə əhəmiyyət
vermir. Ona görə də təsvir müsbət və mənfi xüsusiyyətləri təhlilə məruz qoymur,
saxtalaşdırmadan ilham alır və öyrənilən dövrün lənətlənməsi burada xüsusi yer
tutur. Beləliklə qısa zaman məsafəsində yazılan salnamə dünənki quruluşdan qisas
almağa xidmət etdiyindən keçmişi tamamilə rədd etmək, ona lənətlər yağdırmaq
yolunu tutur.
Bibliyanın “Ağılar” kitabındakı şeirlərdə verilən şikayət hönkürtülərinə
bənzər ifadələr ölkənin yaxın keçmişi barədəki yazılarda baş alıb gedir. Bəziləri
hətta bu dövrü ölkənin, xalqın tarixindən silib atmaq kimi ağılsız bir təklifə əl
atmaqdan da çəkinmir. Onlar üçün istinad edə biləcəkləri mənbə də mövcuddur.
Vaxtilə tarixçilərin çoxu orta əsrləri “Qaranlıq era” adlandırır, sivilizasiyanın
inkişafında bu dövrün uzun fasilə olduğunu qeyd edirdilər. Lakin sonralar bu
fikirlər düzəlişə məruz qaldı, onun məhz daha gur inkişafı hazırlayan bir mərhələ
olduğu qənaətinə gəlindi. Bəlkə kimlərinsə istəyi əsasında yaxın keçmişimizə də
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“Qaranlıq dövr” yarlıkı yapışdırıb, ona nifrəti daha da gücləndirək. Zənnimcə belə
fikrə düşmənin özü ağılsızlıqdır, belə sərsəm ideyalar olduqca gülünc görünür. Biz
hər şeyə, o cümlədən yaşadığımız əvvəlki onilliklərə də obyektivliklə yanaşsaq,
doğma tariximizin mənzərəsi müəyyən heyranedici çalarlar da qəbul edəcəkdir.
Xatirələrimizi daşqalaq etmək isə vandalizm xüsusiyyəti qazanacaqdır.
Bəzi ölkələrdə qadınlar əxlaq məsələsində hansısa büdrəməyə görə şəriət
qanunlarına müvafiq olaraq daşlanma yolu ilə ölümə məhkum edildiyi kimi,
keçmişimizə nəinki daş atmaq, hətta buna cəhd etmək, daşı yerdən götürməyin özü
yolverilməzdir. Keçmişin şər səhifələrinə haqq qazandırmaq, qara paltarı yumaq
hesabına ağartmaq kimi cəhdlər də ağılsız bir işdir. Hər şey öz ölçüsündə, rəngində
göstərilsə, qərəz ülgüsünə məruz qalmasa, ömrünün son dövrünü yaşayan, keçmişə
nostalji hissləri bəsləyən adamların həyatına, xatirələrinə hopmuş hadisələrə
hörmətlə yanaşılar, onların onsuz da yaşla əlaqədar aşınmalara məruz qalan
dünyasını uçurmaq qəddarlığından qaçmaq mümkün olar. Həmin ahıl adamlar isə
onların könüllərinə həmlələr olmayanda sakit həyatlarını yaşayar, fiziki əzablarla
yanaşı sağlam mənəvi atmosferdə ən azı əlavə ruhi əziyyət çəkməkdən azad
olarlar.
Keçmişə mədhiyyə himnləri oxumaq ağılsızlıq olduğu kimi, onu bütünlüklə
inkar etmək, onun eybəcərliklər sərgisindən başqa bir şey olmadığı barədə saxta
fikir formalaşdırmağın özü də ədalətsizlikdir. Bu məsələdə bəzi müdriklərin
sözünə qulaq assaq yəqin ki, özümüzü ciddi səhvlərdən qoruyarıq. Çin Xalq
Respublikasının görkəmli dövlət xadimi Çjou En-lay Parisdə olarkən ondan Böyük
Fransa İnqilabını necə qiymətləndirdiyini soruşduqda o, heç kəsin gözləmədiyi bir
cavab vermişdi ki, axı hələ az vaxt keçmişdir, daha düzgün qiymət vermək üçün
böyük zaman məsafəsi lazımdır. Real sosializmin eybəcərlikləri barədə indi çox
danışılır, çoxları SSRİ-nin parçalanmasını arzu olunan bir hadisə kimi
qiymətləndirir. Bu sevinc qeyri-adi şəkildə özünü büruzə verir. Elə bil ki, bəzi
ibtidai tayfalara məxsus qaydada ölünün cəsədi ətrafında xüsusi canfəşanlıqla ritual
rəqsləri ifa edilir. Həqiqətdən belə bir uzaq olan qənaət yaranır ki, onun heç bir
yaxşı cəhəti olmamışdır, onilliklər ərzində bu quruluş sovet xalqını yalnız
bədbəxtliklərə düçar etmiş, onlara sivilizasiyalanmış həyatın nə olduğunu guya
kütləvi hipnoz vasitəsilə unutdurmuşdur. Bəs onda bu böyük ölkədə baş verən
demoqrafik inkişaf (əlbəttə, müharibənin ağır zərbəsini nəzərə almaq şərtilə),
kütləvi savadlılığa nail olunması, mədəni inqilabın baş verməsi, elmi kəşflər,
işsizliyin ləğv olunması kimi təkzibolunmaz faktlar necə olsun. Məgər bunlar
sivilizasiyanın tərkib hissələri deyilmi? Addımbaşı özünü yada salan bu həqiqətləri
yalnız toyuq korluğuna tutulmuşlar dana bilərlər.
İradə zəifliyi, prinsipsizlik hansısa motivlərin təsiri altında sağlam zəkaya
da hakim kəsilir. Bu vaxt ağıl gözü rəngləri qarışıq salmaqla onun sahibini
daltonizmdən əziyyət çəkən adama döndərir. Kütləvi oxucu qərəzsiz təhlil, elmi
baxışa əsaslanan yazılar əvəzinə çox vaxt makulatura nümunələrinə qonaq edilir.
Bu xörəklərə nə qədər təbliğat ədviyyatı əlavə olunsa da, dadları yaxşılığa doğru
azacıq da olsa dəyişilmir. Axı yumşaq özəyi yeyiləndə meyit iyi verən tropik
duryan meyvəsi çox əlvan bükümdə təklif edilsə də, istehlak edilən tək ürək
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bulanmasına səbəb olmasını təkrar etməmiş qalmayacaqdır. Tarixi təsvir çox vaxt
iki əks qütb arasında vargəl etməklə, bu elmin ləyaqətinə zərbə vurmuş olur. Bu
qütblərdən biri şişirdilmiş, saxta mahiyyətli tərifdir. İkincisi isə, hər şeyi qara
rəngdə görüb ona acı his hopduran tənqiddir. Axırıncı çox vaxt rüsvayçılıq
qiyafəsində olur. Təəssüf ki, bəzən tərif hədd tanımadığı kimi, tənqid, inkar dənizi
də əslində sahilsiz, nəhayətsiz olur. Tərifin musson yağışı çox sayda bəlalar
gətirdiyi kimi, qərəzli tənqid tufanı da aramsız davam edəndə öz dağıdıcı qüvvəsi
ilə şüurlara neqativ təsir göstərməmiş qalmır.
Tarixi xalqla yanaşı dahiyanə şəxsiyyətlər yaradır. Axırıncılar öz əməlləri,
fəaliyyətləri, istedadları ilə hələ sağ ikən özlərinə abidə yaratmış olurlar. Onlar
bəzən ciddi qüsurlardan, qəddarlıqlardan da xali olmurlar. Lakin bu, müsbət
fəaliyyətdən xəbər verən digər yarımkürənin varlığına şübhə yaratmamalıdır.
Yaxşı, nəcib cəhətlər də pis, şər xislətli əməlləri ört-basdır etməməlidir. Qədim
Roma tarixçiləri öz əsərlərində şəxsiyyətləri daha çox sınaq anlarında təsvir edir,
onların çözdüyü problemlərin mürəkkəbliyi fonunda həmin aktyorları öz
palitralarının zənginliyi hesabına xüsusilə canlı verməyə müvəffəq olurdular. Bu
təsvirlərdə onların mənəvi plankasının yüksəkliyi də diqqəti cəlb etməmiş
qalmırdı. Tarixçilər düşməni də karikatura şəklində göstərməkdən qaçırdılar,
onların da müstəsna hərb və ümumilikdə zəka qabiliyyətləri gizlədilmirdi. Təhlükə
anında möhkəm iradə hesabına düşmən üzərində qələbə qazanmağı bacaranlar isə
qəhrəmanlar şəklində təsvir edilirdi. Məsələn, tarixçi Tit Livinin çox cildli
“Annallar” – “Romanın əsası qoyulmasından olan tarix” əsərində düşmən ordusuna
başçılıq edib, mifik Herakldan sonra ilk dəfə Alp dağlarını keçib İtaliya ərazisində
bir neçə qələbə qazanmaqla Romanın qapıları qarşısında duran Karfagen sərkərdəsi
Hannibalın hərbi istedadı, natiqlik qabiliyyəti göstərilməklə yanaşı, nəhayət
etibarilə onu məğlubiyyətə uğradan Roma sərkərdələrinin də qeyri-adi döyüş
ustalıqları məharətlə təsvir edilir. Yaxud səlib yürüşlərinin beşiyi olan Avropada
onlara qarşı mübarizə aparan Səlahəddin barədə həmin vaxtdan formalaşmış
münasibəti götürək. Böyük sərkərdə və alicənab insan olan Səlahəddin Qərbdə də
Üçüncü səlib yürüşü vaxtı cəngavər düşmən nümunəsi kimi qiymətləndirilərək
əfsanəvi bir ucalığa yüksəlmişdi. Mənşəcə kürd olan bu Misir və Suriya hökmdarı
Yerusəlimi səlibçilərdən azad etmişdi. Alicənablığına gəldikdə səlibçilərə başçılıq
edən krallardan biri olan İngiltərə kralı Şir ürəkli I Riçardın döyüşdə atının
öldürüldüyünü eşitdikdə, öz atını hədiyyə şəklində ona göndərmişdi. Müsəlman
dünyasının ən əliaçıq hökmdarı olan bu adam ölərkən öz qəbri üçün də lazım olan
pulu qoyub getməmişdi. Qərb onun xarizmasını inkar etmək yolunu tutmamışdı,
əksinə vaxtilə şərqlilər torpaqlarını işğal edən Makedoniyalı Aleksandrı geniş
şöhrətləndirdikləri kimi, özlərinə qarşı vuruşan bir sərkərdənin portretini şərəf
çələngi ilə haşiyəyə almışdı.
Qərb tarixçiləri də əsasən öz ölkələrinin rəqibləri barədə həqiqəti etiraf
etməyi əksər hallarda heç də birincinin alçaldılması cəhdi hesab etmirlər.
Amerikan tarixçiləri 1930-cu illərdə SSRİ-də qazanılan iqtisadi nailiyyətlər barədə
heç bir kupyura yol vermədən yazırdılar. Onların kitabları heyranlıq hissinə görə
bəzən panegirik xüsusiyyəti daşıyan kimi görünürdü. Belə yazı üslubu ilə onlar
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tarix muzası olan Klioya səmimi sitayiş etdiklərini göstərirdilər, bir alim kimi də
vicdan borclarını yerinə yetirirdilər. Həmin illərdə SSRİ-də qonaq olan görkəmli
yazıçılar – ingiltərəli Bernard Şou və almaniyalı Lion Feyxtvanger də həqiqətən
xaruqələr yaradan ölkə və onun rəhbəri barədə xoş sözlər söyləməkdən və
yazmaqdan çəkinməmişdilər.
Lakin sosializmə, onun real təcəssümü olan SSRİ-yə ideoloji hücumlar və
təxribatlar daim mövcud olmuş, heç vaxt səngiməmişdir. Uinston Çörçillin 1946-cı
ilin martında Amerikada, Fulton Universitetində etdiyi çıxışdan sonra başlanan
“soyuq müharibə” iki sistem arasında sürətlə silahlanma kimi əcaib yarış növlərini
meydana gətirməklə yanaşı, onları bir-birindən ayıran “dəmir pərdəni” bir az da
qalınlaşdırmış, permanent qaydada qarşılıqlı nifrət atəşləri ilə müşayiət olunmuşdu.
“Soyuq müharibə” bir tərəfin mütləq zəfəri, SSRİ-nin dağılması, dünya sosializm
sisteminin süqutu ilə sona çatdı. Güman etmək olardı ki, tarixdən silinmiş bir
dövlətə heç də XX əsrin Karfageni kimi baxılmayacaqdır, onun xatirə ərazisini
şumlamaq da heç bir sərsəm ağıla da gəlməyəcəkdir.
Lakin sönməyən nifrət öz fantasmaqoriyasını davam etdirməkdən qalmadı.
Həcv yarışında bir-birini ötməyə çalışan çox sayda kvazitənqidçilərin yazılarında
və çıxışlarında həqiqi qüsurlarla yanaşı hər cür böhtanlar uydurulmaqla SSRİ
barədə Reyqanın bədnam leksikonundan götürülmüş “Şər imperiyası” kəlməsinin
davamı olan təşbihlər qol-budaq atmağa başladı, dünya ərazisini öz çətiri altına
almağa cəhd edən iftira ağacı daha da böyüdü, onunla müqayisədə iri ərazini tutan
banyan da çox cılız dibçək bitkisi kimi görünməyə başladı. Tarixçi Kukrıniksilər
əmələ gəldi və onlar həqiqi rəssam sələfləri burjuaziyanı daim eybəcərlik simvolu,
istehza obyekti şəklində təsvir etdikləri kimi, SSRİ-nin portretini ən iyrənc
ştrixlərdə canlandırmağa girişdilər. Rusiyanın özündə demokratiya bayrağı altında
qərar tutanlardan bəziləri öz yerinin möhkəmliyinə qarantiya almaq və Qərbə
özlərini daha sədaqətli göstərmək üçün müəyyən tarixi mərhələdə yaşamış xalqına
və dövlətinə nifrin yağdırmaq cəhdində dəridən-qabıqdan çıxdılar, vaxtilə
kapitalizmi lənətləyən qatı bolşevikləri də, belə oxşar canfəşanlıqda arxada
qoydular.
Böhtan və iftira mərmisi üçün istənilən material yarayırdı, təki partlayış
tükürpərdici olsun.
Sovet dövlətinin bəzi məxfi sənədlərinin məzmunu, mahiyyəti açıldıqda bu
belə təbliğat ekstremistlərinin əlinə nüvə silahı düşməsi təsirini bağışladı. SSRİ ilə
nasist Almaniyası arasında 23 avqust 1939-cu ildə bağlanmış paktın məxfi
saxlanılan təfərrüatı məlum olduqda, əvvəllər bəzi reneqatların atdığı böhtan –
İkinci Dünya müharibəsinin başlanmasında SSRİ rəhbərliyinin Hitlerlə bərabər
qaydada günahkar olması ideyası ümumi istifadə alətinə, dövləti biabır etmək
istəyənlərin qisas silahına çevrildi. Ona görə də beynəlxalq Avropa təşkilatlarında
sosializmi nasizmlə bir tərəziyə qoymaq, SSRİ-ni bu dünya bəlasını törədən
Almaniyaya müştərək etmək təşəbbüsləri ortaya çıxdı. Zəhərli qisas nizələrindən
çoxu, müttəfiqlik təklifinə Qərb ölkələrindən rədd cavabı aldıqdan sonra ölkəsini
müvəqqəti də olsa müharibə təhlükəsindən kənarda saxlamaq üçün Almaniya ilə
hücum etməmək paktını imzalamaq yolunu seçən Stalinə tərəf tuşlanır, ona, az qala
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ümumən tarixdən qovmaq məqsədi güdən anafema elan edilir.
Əlbəttə, məğlubiyyət istənilən xalqı və ölkəni alçaldılmalara məruz qoyur,
belə alçaldılmanın acı nəticəsini isə Almaniyada nasizmin baş qaldırmasında,
bütün dünyaya meydan sulamasında görürük. Ümidsizlik görünməmiş müqavimət
gücü yaradır, alçaldılan tamam məhv edilməmişdirsə, ondan hər şey gözləmək
olar. SSRİ isə dağılmaqla ölümcül məğlubiyyət zəhərini dadmalı oldu, bu
quruluşun ömrü bir əsrdə başlayıb, həmin yüzillikdə də başa çatdı. Sosializmə indi
nasizmdən heç də az lənətlər yağdırılmır. Bu rüsvay etmə dalğası belə davam etsə,
bəzi radikallar bir az sonra sosializmi və kommunist ideologiyasını insanlığa
cinayətdə ittiham edəcək, onların da üzərində yeni Nyurnberq tribunalının
qurulmasını tələb edəcəklər. Ölmüş şiri təpikləmək elə bir cəsarət tələb etmir.
Vaxtilə ondan tir-tir əsənlər özlərinin Valpurgi gecələrini bayram etməkdən həzz
alırlar. Stalin özü də bunu ölümündən on il əvvəl görə bilərək demişdi: “Mən
bilirəm ki, ölümümdən sonra qəbrimin üzərinə bir topa zibil tökəcəklər, lakin
tarixin küləyi rəhmsiz qaydada onu yelə verib dağıdacaqdır”. Bütövlükdə düzgün
qabaqdan görmədir. Lakin onun əleyhdarları zibil tayasını Monblan hündürlüyünə
qaldırdılar və hələlik tarix küləyi də əlinə keçən iyrənc nə varsa onu da bu tayanın
üstünə atır.
İosif Stalinin fəaliyyəti elə çox sahəlidir ki, bu, ona hər cür həmlələr etməyə
imkanlar yaradır. Ümumiyyətlə, böyük şəxsiyyətlərin həyatı tərif üçün də, tənqid
üçün də bol material verir, bəzən hansı prizmadan yanaşmaqdan asılı olaraq bu
tənqidi ifşa səviyyəsinə çatdırmaq da çətin deyildir. Onlar iri planetlərə
bənzəyirlər, bu göy cisimlərinin tədqiqatı da heç kəsi əliboş qoymur. Tarixdə əməl
arxipelaqlarından ibarət izlərin tərkibini araşdırdıqda, onlarda müxtəlif rəngli və
xassəli mineralları andıran əlamətləri tapmaq mümkündür. Öz müasirləri
tərəfindən onlar daha düzgün qiymətləndirilirlər, bir şərtlə ki, fikir söyləyənlərdə
müstəqillik hissi güclü olsun, hansısa ötəri münasibət küləyinin təsirinə baş
əyməsin, münasibət dəyişsə belə rəy özlüyündə obyektivliyə söykənən
bütövlüyünü və möhkəmliyini saxlasın. Stalinə Qərb dövlətləri rəhbərlərinin
münasibətini heç də loyal saymaq olmazdı, lakin onların rəyləri tam başqa çalarları
da əks etdirirdi.
Öz ölkəsində isə itaət mühiti şəraitində onu ilahiləşdirmək meylləri güclü
idi, bu barədəki qaydalar bir qədər Roma imperiyasının nəcib imperatorlardan
əvvəlki və sonrakı dövrləri xatırladırdı. İmperator Klavdi Romanın əsasının
qoyulmasının 800 illiyi bayram edilərkən bir əsr sonra gələn yubileydə də ona
iştirak etmək barədəki arzunu təbii hal kimi qarşılayırdı. İmperator Kommod
dünyanın göbəyi sayılan Romanın adını dəyişib, ona öz adını vermək istəyirdi.
SSRİ-də buna bənzər təkrarları tapmaq çətin deyildi. Rus yazıçısı Leonid Leonov
“Pravda” qəzeti vasitəsilə təklif etmişdi ki, SSRİ-də yeni təqvim Xristin deyil,
Stalinin anadan olduğu günə əsaslansın. Əgər Yuli Sezarın şərəfinə təqvim ayı
“iyul” adlanmışdısa, niyə bütövlükdə təqvim dəyişdirilə bilməsin. Axı bu məsələdə
də nümunə mövcud idi. 1789-cu ildə başlanan Fransa inqilabı din də daxil olmaqla
keçmişin rəmzlərini ləğv etmək qaydasında daha uzağa gedərək Qriqorian
təqvimini, bizim eranın başlanğıcı vaxtını dəyişib, tarixi, sayca inqilabdan başlayan
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ilk illərlə və həmçinin yeni ay adları ilə “mükafatlandırmışdı”. Stalin belə təklifləri
qulaq ardına vurmuşdu, yalnız ənənəvi beşillik planın sadə ifadəsi şəklindəki
adının qeyri-rəsmi olaraq “Stalin beşillikləri” adlanmasına razılıq vermişdi, bu isə
“Marşall planı” definitsiyasından o qədər də fərqlənmir.
Ona görə də Stalin barədə sağlam düşüncə tərzinə əsaslanan tənqidi inkar
etmək, onların hamısına nihilistcəsinə yanaşmaq da düzgün deyildir. Ölkədə
aparılan iri miqyaslı sənayeləşmə, kənd təsərrüfatının kollektivləşdirilməsi,
vəzifələrin nəhəngliyi və yeniliyi üzündən bir sıra səhvlər və qüsurlarla müşayiət
olunmuşdu. Qolçomaqlara qarşı mübarizə kəndi işgüzar qüvvələrdən məhrum
etməklə yanaşı, həm də sərt təqiblərə yol açmışdı. Sürətli sənayeləşmə, iri zavodlar
və fabriklər şəbəkəsinin tikilməsi, yeni sənaye şəhərlərinin salınması böyük vəsait
qoyuluşunu tələb etdiyindən xalqın rifahının yaxşılaşdırılması vəzifəsinin həyata
keçirilməsinə mənfi təsir göstərməmiş deyildi. Kəndin məhsuldar qüvvələrinə
vurulan zərbə təbii çətinliklərin, məsələn, quraqlığın əlavə olunması ilə bəzi
regionlarda keçmişin acı bəla irsinin – aclığın meydana gəlməsinə şərait
yaratmışdı. Yeni quruluş, yeni dayaqlar üzərinə qaldırılan ölkə bəzən insan
kapitalına bədxərcliklə yanaşmamış qalmırdı.
Bütün bu xərclər nə qədər təbii hal kimi qəbul olunsa da, xalqın yaradıcı
qüvvələrini zəiflədirdi. Quruluş özünü düşmən əhatəsində hesab etdiyindən,
varlığını müxtəlif şəkildə baş verən təhlükələrdən qorumaq üçün daxildəki
əleyhdarlarını əzmək üçün təqiblərə, repressiyalara əl atırdı. Bu hansısa məqsədə
çatmaq üçün müəyyən fayda gətirsə də, cəmiyyətə, onun ən qüdrətli məhsuldar
qüvvəsinə ağır yara vururdu. Ümumiyyətlə terror daim yeni quruluşun iti hücum
silahına, həm də möhkəm qalxanına çevrilir. SSRİ-də həyata keçirilən terror isə
Fransa inqilabının 1793-94-cü illərdəki məşhur terrorunu da kölgədə qoya bilərdi.
Dövlətin rəhbəri kimi Stalin də bu məsələ ilə əlaqədar olan ittihamlardan kənarda
qala bilməz.
Lakin Stalinin hər cür cinayətlərdə təqsirkar kimi qəbul edilməsi də
ədalətsizlik nümunəsi sayılmalıdır. Bu məsələdə ölçü hissinin gözlənilməsi pis
olmazdı. İngilislər dalca danışmağı, böhtan atmağı hərfi mənada “dalı dişləmək”
mənasını verən “backbite” sözündə ifadə edirlər. Nəhənglərə hücum edən
piqmeylər də onlara gücləri çatmadığından, əslində “dalı dişləməklə” məşğul
olurlar. Quduzlar bu işi gördükdə quduzluq epidemiyası yayılmağa başlayır.
Kaftarlara gəldikdə, onlar şirin ovladığı leşin üzərinə cumub öz iştahlarını
doyuzdurduqları kimi, şir zəiflədikdə, taqətdən düşdükdə bu dəfə onu öz
qurbanlarına çevirirlər. İti dişləri ilə fil sümüyünü də üyüdə bilən yırtıcılar üçün bu
o qədər də çətin məsələ deyildir. Lakin bir şey unudulur ki, skelet, sümük qalığı da
onun şirə mənsub olduğunu göstərir. Ona görə də tənqidin şişirdilməsi elə bir fayda
vermir. Çünki qərəz hökmən özünü biruzə verir.
Keçmiş hadisələrə mikroskop altında baxdıqda müşahidə olunanlar nəinki
həcmcə böyüyür, onun təbiəti də dəyişikliyə məruz qalır. SSRİ-də baş verənlər də
məhz belə baxışla müşayiət olunur. Bəzən repressiyanın şiddəti qurbanların sayının
şişirdilməsi hesabına gücləndirilir, məsələn, yüksək rütbəli hərbçilərin təqib
edilməsi hadisəsində cinayətin böyük görünməsi üçün cəzalandırılan və edam
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edilənlərin sayı həqiqi rəqəmlərdən xeyli yuxarı şəkildə göstərilir. Digər tərəfdən
başqa sahələrdə müxalifətin olduğu normal qayda kimi qəbul edilirsə, niyə hərbi
müxalifətin mövcudluğu bütünlüklə inkar edilsin, nəyə görə cəzalandırılanların hər
biri, əməllərinin fərqinə varmadan az qala mələk kimi qələmə verilsin?
Stalinin irəli sürdüyü və həyata keçirdiyi tədbirləri bütövlükdə xalqın
əleyhinə olan siyasət kimi qələmə vermək də ağılın qaydada olmamasından xəbər
verir. Onu ölkədəki terrorun təşəbbüsçüsü və pioneri hesab etmək də yalnız tarixi
təhrifə əsaslanır. Axı “qırmızı terror” Leninin vaxtında və vətəndaş müharibəsi
dövründə “ağ terrora” cavab kimi, onun bilavasitə təşəbbüsü ilə başlanmışdı.
“Qırmızı terrorun” və digər qəddar tədbirlərin ən qızğın tərəfdarlarından biri Lev
Trotski idi. Əksinqilaba qarşı mübarizə adı altında yaranan siyasi polis –
Fövqəladə komissiya da inqilabın qələbəsindən bir ay sonra yaradılmışdı və “ÇK”
adlanan bu təşkilat adamları həbs edir, təhqiqat aparır və mühakimə edirdi. Lenin
bu vasitələrə əl atmaqla heç də novatorluq etmirdi, əslində Marksın vəsiyyətini
həyata keçirirdi. Axırıncı yazırdı ki, köhnə cəmiyyətin aqoniyasını, yeninin doğum
əzablarını azaldan bircə vasitə vardır ki, bu inqilabi terrordur. Onun sələfi və
birbaşa Terror rejiminə başçılıq etmiş Robespyer isə terroru təcili, sərt və yenilməz
ədalət hesab edirdi, onu yaxşılığın emanatsiyası, başqa sözlə yaradıcı enerjisi
adlandırırdı.
Ən dəhşətli müharibə tipi sayılan vətəndaş müharibəsi gedən ölkədə qan
tökülməsi adi hala çevrildiyindən, hər iki tərəfdən keçirilən terror bir növ mənəvi
məqsədəuyğunluq qazanırdı və bu qarşılıqlı nifrət dalğasından yaranan monstr
hədd tanımırdı. Başlanğıcdan terror “məqsəd vasitələrə haqq qazandırır” ibarəsində
ifadə olunan iezuit prinsipi ilə həyata keçirilir. Qeyri-demokratik təbiətli dövlətlər
öz siyasətində makiavellizmi ən yararlı vasitə və iti silah hesab edir. Digər tərəfdən
çətini repressiya maşınının işə düşməsidir, ətalət güclü olduğundan onu saxlamaq
da o qədər asan olmur. Siyasi quruluşa azacıq da olsa real və ya təxəyyülün bəhrəsi
olan təhlükəni törədənlərə qarşı terror, istər bu fiziki və ya mənəvi terror olsun,
başlandıqdan sonra onun dalğasının genişlənməsi uğur kimi qəbul edilir. Sonralar
Stalinin barışmaz ittihamçısı kimi çıxış edən Trotskinin özü sosializm səltənətinə
ağ əlcəklərdə gəlməyəcəklərini deyirdi və Xalq Komissarları Sovetində hərbi
məsələlər üzrə Komissar olanda cəbhələrdə Qızıl ordu hissələrinin geri
çəkilməsinin qarşısını almaq üçün hasar çəkmə dəstələri adı altında əsgərləri
məhkəməsiz-filansız güllələyən dəhşətli qətl dəstələri düzəltmişdi.
Stalinin rəhbərliyi altında bütün qüsurlarla yanaşı qısa müddət ərzində
ölkədə sosialist iqtisadiyyatının mövcudluğuna yol açan maddi dayaqlar yaradıldı,
nəhəng sənayeləşmə proqramı həyata keçirildi, yeni yaradılan müəssisələr ölkəyə
lazım olan bütün növ sənaye məhsullarını istehsal edə bilirdi. Əlbəttə, istehlak
malları istehsalındakı gerilik iqtisadiyyatın “Axilles dabanı” olaraq qalırdı və bu
“siam əkizi” kimi, mövcudluğunun sonuna qədər sosializmi müşayiət etdi. Lakin
ən başlıcası, ölkə xarici dövlətlərdən olan iqtisadi və qismən də texniki asılılığına
son qoydu. Ölkədə həyata keçirilən mübaliğəsiz sənaye inqilabı Böyük Vətən
müharibəsi ərzində ordunu silah, sursat və əsasən də texnika üzrə lazım olan
səviyyədə
təchiz
etməyə
şərait
yaratdı.
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SSRİ, onun silahlı qüvvələri İkinci dünya müharibəsində görünməmiş ağır
sınaqlara məruz qalsa da, onun zəfərlə başa çatmasında həlledici rol oynadı. Bəzi
ideoloqlar Hitler Almaniyası üzərində qələbədə Sovet İttifaqının rolunu kiçiltməyə,
heçə endirməyə cəhd edirlər. Bəlkə onlar öz torpaqları ilə yanaşı Şərqi Avropanı da
faşist taunundan xilas edən sovet ordusunun bütövlükdə varlığını da şübhə altına
alsınlar? Qələbə böyük itkilər, xalqın ağır əzabları hesabına başa gəldi, lakin quduz
nasist canavarını öz yuvasına qədər məhz SSRİ-nin silahlı qüvvələri qovdu.
Müharibə dövründə hərbi əməliyyatların, həm də ölkənin bütün həyatının
idarə olunması kimi olduqca mürəkkəb və ağır işə bilavasitə rəhbərlik məhz
Stalinin üzərinə düşmüşdü. Bəzi müasirləri onu özünə marşal rütbəsi verməkdə
təqsirləndirirlər, məgər bəs qələbəni məhz bu “yüksək rütbəni mənimsəyən” bir
hərbi xadimin Ali Baş Komandan olduğu ordu qazanmadımı?
Stalinə xoş münasibət bəsləməkdən uzaq olanlar belə onun hərb dühasına
şübhə etməyə cəsarət etmirlər. Bu adamlar özlərinə təskinlik vermək üçün
müharibənin ilk beş ayının ağır uğursuzluqlarını misal gətirirlər. Qələbəni danmaq
mümkün olmadığı kimi həmin başlanğıc dövrün ağlasığmaz bədbəxtliklərini də
inkar etmək mümkün deyildir. Almanlar böyük əraziləri işğal edərək Moskvanın
kandarına gəlib çıxmışdılar. Bu vaxt Stalin Qızıl meydanda inqilabın ildönümünə
həsr olunmuş hərbi parad keçirdi, öz şəxsi nümunəsi ilə təkcə vuruşan döyüşçülərə
və bütün xalqa qələbəyə inam hissi aşılamadı, həm də bütün dünyaya öz paytaxtını
tərk etməməsi ilə yenilməz iradəsini nümayiş etdirdi. Sonralar Xruşşov Stalinin
qələbədəki rolunu da kiçiltmək üçün onun bir dəfə də olsun döyüş cəbhəsində
olmamasını tutarlı dəlil kimi irəli sürdü. Lakin Stalini ifşa vəbasına tutulan bu
adam anlamırdı ki, Napoleondan sonra heç bir döyüşən dövlətin rəhbəri cəbhədə
bilavasitə vuruşan qüvvələrin içərisində olmurdu, bir əsr yarım sonra sərkərdəliyin
də mahiyyəti dəyişib başqa xüsusiyyətlər qəbul etmişdi.
Stalinin hərb dühasını öz müasirləri və kolleqaları olan Ruzvelt, Çörçill, de
Qoll da etiraf edirdilər. Uinston Çörçill 1943-cü ilin sonunda Tehranda keçirilən
müttəfiq dövlətlərin başçılarının konfransında Şimali Afrikada keçirilmiş uğurlu
“Torch” – “Məşəl” əməliyyatı barədə məruzə edəndə İosif Stalin söhbətə müdaxilə
edib bu əməliyyatın dörd danılmaz üstünlüyünü qeyd etdikdə, bu Britaniya baş
nazirinin təəccübünə, həm də Stalinin onların hərbi sirlərinə bələd olması barədəki
şübhəsinə səbəb oldu. 1945-ci ilin əvvəlində Yalta konfransı vaxtı verilən ziyafətdə
isə Çörçillin SSRİ rəhbərinin şərəfinə söylədiyi sağlığı, bu istedadlı natiqin sözləri
lüzumsuz olaraq səpələmədiyi və söz gülləsi atmaqda snayper dəqiqliyi göstərdiyi
inamına görə, onun etirafının bəlkə də bir qədər emosional səslənən ifadəsi hesab
edilə bilər. Hər iki əhvalatı Çörçill özünün “İkinci dünya müharibəsi” adlı altı
cildlik fundamental tədqiqat əsərində vermişdir.
İkinci dünya müharibəsinə aparan yollara gəldikdə, 1938-ci ilin 16 martında
Hitler Avstriyanın anşlyusunu – Almaniyaya zorla birləşdirilməsini həyata keçirdi,
sentyabrda isə məhz Londonun və Parisin razılığı ilə Çexoslovakiyanı işğal etdi. 1
sentyabr 1939-cu ildə Polşaya hücum etdi. Bədbəxtlikdən Çexoslovakiya
müqavimət göstərmədi, Polşa ordusu isə öz “igidliyini” alman tanklarının üzərinə
süvari hücumu ilə nümayiş etdirirdi. Gələcəkdə əraziləri bütünlüklə işğal edilənlər
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də Çexoslovakiyanın ölü cəsədindən nəsə qoparmaqda çaqqal iştahı nümayiş
etdirirdilər. Polşa bu ölkənin Teşin ərazisinə sahib olmuşdu, az sonra onun özü
bütünlüklə işğal olundu. Almaniya onun ərazisini sürətlə zəbt edirdi. 17 sentyabr
1939-cu ildə isə sovet silahlı qüvvələri şərqdən Polşaya daxil oldu. Sabahısı günü
Polşa hökuməti və ali komandanlığı sürgünə yollanmaq üçün Rumıniya sərhədini
keçdi. Ölkə iki dövlət arasında bölünmək üçün işğal edildi. Ancaq bölgü xətti şərqə
tərəf irəliləməklə Almaniyanın xeyrinə dəyişdirilmişdi. Alman ordusu və sovet
qoşun dəstələri avqust ayında imzalanan alman-sovet məxfi protokolunda nəzərdə
tutulanları yerinə yetirməklə görüşüb, bir-birlərini salamladılar.
1870-71-ci illərdəki Fransa-Prussiya müharibəsində, həmçinin Birinci dünya
müharibəsində ağır zərbə payı alan Fransa isə Avropada bu faciələr baş verən vaxt
öz növbəsini gözləyən qurban rolunu oynayırdı. Şarl de Qolla görə, ordu bir əsr
ərzində vuruşan ölkələrin ruhunu və onun gələcəyini əks etdirən güzgü idi, lakin bu
güzgüdə Fransa ordusu o qədər də cazibədar görünmürdü.
Qərb ölkələri Stalinin ittifaq bağlamaq barədəki təkliflərinə məhəl
qoymadıqda, o, ölkəsini təhlükədən qorumaq üçün başqa yollar aramağa məcbur
oldu. Stalin əlini sərbəst saxlamaq üçün Almaniyanın qurbanı olmaqdansa, onunla
birlikdə ovu bölməyin daha yaxşı olduğu qənaətinə gəldi. Axı Qərbdəki bəzi
dairələr Hitlerə nisbətən daha çox Stalində öz düşmənini görürdülər. Bunları da de
Qoll öz “Hərbi memuarları”nda yazır. Ona görə də Stalin Qərbin belə inamsızlığı
ucbatından Hitler Almaniyası ilə hücum etməmək barədə pakt imzalamağa məcbur
olmuşdu. Qərb Sovet İttifaqını Hitlerə qarşı özünə müttəfiq etmək əvəzinə, bu
ittifaqı məhz Almaniyada axtarmağa onu sövq etmişdi. Hər iki tərəfin fayda
axtarışından doğan bu ittifaq az qala iyirmi iki ay davam etdi. Bu müddətdə SSRİdən Almaniyaya böyük miqdarda cürbəcür mallar, həmçinin strateji materiallar
göndərilirdi, onların sırasına neft də daxil idi. Vermaxtı yanacaqla təmin etdiyinə
görə Böyük Britaniya hökuməti 1941-ci ilin iyul ayının əvvəlində Bakı neft
mədənlərini bombalamağı planlaşdırmışdı. Yalnız uzaq məsafəyə uçan ağır
bombardman təyyarələrinin çatışmaması, həm də 22 iyunda Hitler Almaniyasının
SSRİ-yə qəflətən baş verən hücumu bu müdhiş planın reallaşması şansını yoxa
çıxarmışdı.
Öz qarşılarında Stalini ifşa etmək vəzifəsini qoyanlar istənilən çürük
versiyadan da istifadə etməyə hazır idilər. Onun bütün tərcümeyi alt-üst edilirdi ki,
bu məqsədə yarayan nəsə tapılsın. Gəncliyində onun bank yarmasını deyənlər
səhvə yol vermirlər, lakin bunu adi quldurluq nişanəsi kimi qələmə vermək o qədər
də düzgün deyildir. O, Tbilisidə bankın yarılmasında iştirak etmiş və qəsb edilən
pulları Avropada mühacir həyatı yaşayan Leninə göndərmişdi. Bu vaxt onun
özünün böyük ehtiyac içərisində yaşamasına baxmayaraq, həmin vəsaiti son
qəpiyinə qədər partiya fonduna keçirməyi daha vacib hesab etmişdi.
1930-cu illərdə Stalini hakimiyyətdən devirmək istəyənlər az deyildi və onlar
müxtəlif bayraqlar altında və məqsədlər naminə hərəkət edirdilər. Onlar hər cür
intriqalara əl atsalar da, heç nəyə nail olmurdular. Çünki Stalinin xalq arasında
nüfuzu yüksək idi, düşmənləri isə onu devirmək üçün nə gücə, nə bacarığa, nə də
qətiyyətliliyə malik deyildilər. Sadalanan keyfiyyətlərin hər biri isə Stalində
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artıqlamasilə
var
idi.
SSRİ-dən qaçıb Qərbdə sığınacaq tapan köhnə əleyhdarlarının ən sınanmış silahı
Stalinin jandarm agenti olmaq barədə özlərinin uydurduğu versiyanı buradakı
ictimaiyyətin şüuruna sırımaq idi. Bu ittiham antisovet təbliğatında özünə geniş yer
tapırdı. Yeltsinin hakimiyyəti dövründə xüsusi maraq məqsədilə aparılan axtarışlar
da bir nəticə vermədi. Çar jandarm idarəsinin heç bir sənədində və digər
mənbələrdə Stalinin agent kimi fəaliyyət göstərməsi iddiası öz təsdiqini tapmadı.
Digər tərəfdən bolşeviklər satqınlıq edənlərlə rütbəsindən asılı olmayaraq
amansızcasına davranırdılar. Partiyada yaxşı tanınan, hətta iki il müddətində
Mərkəzi Komitənin üzvü olmuş Malinovskinin jandarma 1910-cu ildən başlayaraq
xidmət etməsi aşkarlandıqda, bu provokator ifşa edilmiş və xüsusi tribunalın qərarı
ilə 1917-ci ildə güllələnmişdi. Stalinə isə belə bir iyrənc böhtan atılması heç bir
çərçivəyə
sığışmırdı.
Digər bir “sevimli” mövzu Stalinin öz arvadı Nadejda Alilluyevanı 1932-ci ildə
qətlə yetirməsi iddiası idi. Əsəbləri o qədər də qaydasında olmayan bu gənc qadın
Kremldə Oktyabr inqilabının ildönümü şərəfinə təşkil edilmiş ziyafətdə ərinin
kobud hərəkətini özünə qarşı təhqir kimi qiymətləndirərək, otağında özünü
intihar
etmək
yolu
ilə
həyatdan
getmişdi.
Keçən əsrin 80-ci illərində isə Stalinin vaxtilə Leninlə münasibətlərində
ziddiyyətlərin mövcudluğu, axırıncının öz silahdaşına etimadını itirməsi barədə
söz-söhbətlər geniş yayılmışdı və Stalini qaralama kampaniyasında mühüm amilə
çevrilmişdi. Ağır xəstə olan Lenin 1923-cü ilin əvvəlində diqtə edib yazdırdığı
“Qurultaya məktub”da partiya rəhbərliyində olan şəxslər barədə öz düşüncələrini
bildirmişdi. Stalinə olduqca yüksək qiymət verməklə yanaşı onun kobudluğunu da
qeyd etmişdi. Ümumiyyətə, ətrafında olan xadimlərdən heç birinə etimad
göstərməməklə o, varisi məsələsi barədəki mülahizəsini gizli saxlamağa üstünlük
vermişdi. Stalin bu vaxt Mərkəzi Komitənin qərarı əsasında xəstə rəhbəri əlavə
narahatlıqlardan hifz etməyə çalışdığı üçün Nadejda Krupskayanın tez-tez onun
yanına getmək barədə xahişinə sərt cavab vermişdi. Arvadı əhvalatı Leninə
çatdırdıqda o, bunu ailəsinə qarşı təhqiramiz hərəkət kimi qiymətləndirmiş və bu,
qeyri-adekvat reaksiyanın meydana gəlməsinə səbəb olmuşdu. Stalinin kobudluğu
barədə mülahizə də yəqin bu insidentdən mayalanmışdı. Çünki əvvəllər Lenin
onun haqqında tərifli sözlər söyləsə də, Stalin cavab qaydasında mədh
söyləməkdən qaçmışdı. Hələ 1912-ci ildə Lenin onu milli problemlərə səriştəli
yanaşdığını qeyd etmiş, 1921-ci ildə isə partiyanın X qurultayında Stalinin eyni
vaxtda bir neçə vəzifə tutmasını anormal hal hesab edən Şlyapnikova sərt cavab
vermiş, bunu Stalinin bütün vəzifələrin öhdəsindən ləyaqətlə gəldiyi ilə
əsaslandırmışdı. Stalin isə 1918-ci ildə inqilabın birinci ildönümünə həsr olunmuş
məqaləsində əslində Lenin barədə yayılan mifə əks çıxaraq, inqilabın ilhamvericisi
və təşkilatçısı kimi Trotskiyə borclu olduqlarını qeyd etmişdi. Yaxud, 1920-ci ildə
Leninin anadan olmasının 50 illiyinə həsr edilmiş Petroqrad Sovetinin iclasında
yubilyarın şərəfinə tərifli sözlər söyləməkdən imtina edərək, onun yol verdiyi üç
ciddi səhvini sonralar səmimi qaydada etiraf etdiyini müsbət keyfiyyət kimi
göstərmişdi. Belə jestlərində də Stalinin cəsarətli adam olduğu görünür, dəfələrlə
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sürgündən qaçması isə igidlikdən başqa bir şey hesab edilməməlidir.
Leninin vəfatından sonra Stalin onun ideyalarının təntənəsi uğrunda çalışmaqla
yanaşı, onların təftişinə yol verməmiş, həm də onun şəxsiyyətinin bütləşdirilməsi
üçün də əlindən gələn hər şeyi etmişdi. Vaxtilə, daha dəqiq deyilsə 1903-cü ildə
RSDRP-nin II qurultayında Martovun istehza şəklində ilk dəfə işlətdiyi “leninizm”
ifadəsi Stalinin gur fəaliyyəti hesabına bu lağ qılafını ataraq marksizm təliminin
yeni pilləsi şəklində təqdim olunmağa başlanmışdı. Stalinin yazdığı və Lenin
ideyalarının müdafiəsinə həsr olunmuş nəzəri əsəri də “Leninizmin əsasları”
adlanır. 1918-ci ilin yanvarında Təsis qurultayı qovulduqdan sonra ölkədə hakim
sayılan və yeganə siyasi partiya olan Kommunist partiyası vahid ideologiyanı
həyata keçirdiyi müddətdə öz rəsmi adı ilə yanaşı “Lenin partiyası” kimi də
adlanırdı. Bəziləri güman edir ki, qədim Misir fironları öz sələfinin yarımçıq
qalmış piramidasını tikdirib başa çatdırmamışdan öz ehramının inşasına
başlamırdı. Bu nöqteyi-nəzərdən Stalin də Leninə pərəstişi həddən artıq şişirtməklə
əslində öz şəxsiyyətinə sitayişə geniş yol açır, abidəsi üçün ondan pyedestal kimi
istifadə edirdi. Lakin o, valideynlərini kübarlaşdırmaq yolu ilə tərcümeyi-halını
retuşlandırmaq kimi bir işə heç vaxt qol qoymamış, belə təşəbbüsdə bulunmamışdı.
O, öz şəxsiyyətinin ən uzaq ulduzlardan belə görünəcəyinə bel bağlayırdı və
müəyyən cəhətləri, xüsusən iradəsi və inadkarlığı, başqa amillərlə yanaşı onun özü
barədəki bu fikrini lazımınca qidalandırırdı. Yəqin ki, bu əlamətləri nəzərə alaraq
Xruşşovun da olduqca hərarətli münasibətindən və himayəsindən faydalanan yazıçı
Mixail Şoloxov axırıncının qaldırdığı şəxsiyyətə pərəstişin aradan qaldırılmasına
həsr olunmuş geniş kampaniya barədə öz rəyini belə bildirmişdi: “Pərəstiş var
idisə,
şəxsiyyət
də
var
idi”.
Stalin həyatdan gedəndə dünyanın altıda bir ərazisini tutan güclü bir dövlət qoyub
getdi. Sonra meydana çıxan reneqatlardan isə ölkəni uçuruma yuvarlamaqdan
başqa bir əməl nişanəsi qalmadı. Qorbaçov özünü reformator kimi qələmə versə
də, onun islahatları tam fiaskoya uğradı. Məhz Qorbaçovun dövründə milli
münasibətlərdə ciddi problemlər, bəzi respublikalarda milli azlıqların separatizm
meylləri yarandı. Dövlətin dağılmasının detonatorlarından biri olan bu amilə
əslində məhəl qoyulmurdu, onu yatırtmaq istəyi nəsihət moizələrindən uzağa
getmirdi. Dağlıq Qarabağdakı erməni separatçılarının yaratdığı konflikt
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində qanlı müharibə xarakteri aldı və
azərbaycan xalqına böyük faciələr gətirdi. Sonralar postsovet məkanında milli
zəmində yeni müharibə tonqalları alovlanmağa başladı.
Vaxtilə dünyada ikinci fövqəldövlət sayılan SSRİ-nin Qorbaçov birinci və
axırıncı prezidenti adını qazandı. Bu şərəfdən uzaq olan titulu bəlkə də o, fəxrlə
daşıyır. Xidmətlərinin mükafatı kimi, Qərbdə böyük hörmət qazanmasına görə də
iftixar hissləri keçirir, lakin öz ölkəsində əksəriyyət tərəfindən hörmətsizliklə, daha
doğru deyilsə nifrətlə yad edilir. 1996-cı ildəki prezident seçkilərində o, biabırçı
məğlubiyyətlə üzləşdi və populyarlığının sıfıra yaxın olduğuna əlavə bir əminlik
şəhadəti tapdı.
Yeltsin Qorbaçovun eroziya xarakterli fəaliyyətini daha böyük canfəşanlıqla
həyata keçirməklə SSRİ-nin epitafiyasını yazmaq kimi bir şərəfsizliyə sahib oldu.
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Ölkə iqtisadiyyatı daha sürətlə tənəzzülə uğradı, sənaye potensialı işğal ordusunun
hücumuna məruz qalmış kimi viran qoyuldu, ordunun döyüş ruhu və şərəfli
ənənələri yoxa çıxmağa başladı. Ölkənin var-dövlətinin, yeraltı və yerüstü
sərvətinin özəlləşdirmə pərdəsi altında bir qrup adam tərəfindən mənimsənilməsi,
qəsb edilməsi baş verdi. Stalinə xalqın böyük hissəsinin məhəbbəti var idisə,
Yeltsin bir ovuc oliqarxların arasında böyük nüfuz sahibi oldu. Bu zümrənin
formalaşıb sərvətlərə sahib çıxması kimi unikal hadisə Yeltsinin xidmətləri
siyahısına daxil olmalıdır. Təbiətin bəxş etdiyi sərvət də – neft, qaz, meşələr, qızıl,
əlvan metallar və digər faydalı qazıntılar xalqa məxsusluğunu itirməklə onların
mülkiyyətinə keçdi.
Yeltsin Rusiya Federasiyasını da daim davam edəcək bir parçalanmanın
“Damokl qılıncı” altında qoyurdu. Onun qubernatorlara müraciət şəklində dediyi:
“Nə qədər uda bilirsinizsə, o qədər suverenlik götürün” sözləri əslində birinci
parçalanmadan yaralarını tam sağaltmamış ölkəni dağıtmağa istiqamətlənmiş bir
çağırış idi. İkinci dünya müharibəsindən sonra ölkəsinin ərazisini xeyli
genişləndirməyə nail olan Stalin Yeltsinin bu əməllərini eşitsə yəqin ki, qəbirdə
çevrilərdi. Berlinə qalib kimi daxil olmuş rus ordusu törəmələrinin qalığı bu şəhəri
tərk edərkən almanlar əsgərləri hörmətlə, orkestrin musiqi sədaları altında yola
salırdılar. Bu vaxt sərxoş Yeltsin dirijorun çubuğunu əlindən qoparıb, gülünc
şəkildə orkestri idarə etməyə başladı. Bu görkəmdə Rusiya prezidenti daha çox sirk
kloununu yada salırdı. Bu biabırçılığa, alçalmaya görə təkcə rus əsgərləri və
zabitləri
deyil,
almanlar
özləri
də
xəcalət
çəkirdilər.
Deyilənlərlə yanaşı heç kəs SSRİ barədə, üç onillik ərzində bu dövləti idarə etmiş
Stalin barədə obyektiv tənqidi qeydlərə, şiddətindən asılı olmayaraq, Çin səddi
çəkmək fikrində deyildir. Bu ölkənin tarixi özündən əvvəlkilərdən və sonrakılardan
əsaslı surətdə fərqlənir, əslində unikal xarakter daşıyır. Ona görə də bu dövlətə,
onun dəyərlərinə də dialektik yanaşmaq lazım gəlir. Ancaq nə etmək olar ki,
məğlub olanlara bir qayda olaraq zəiflər də gülür, onların uduzmasına şad
olmalarını göstərməklə özlərini də qaliblər sırasına daxil etməyə can atırlar. Ona
görə də əvvəlki fikirlərə bir qədər düzəliş verib demək istəyirsən ki, SSRİ-nin
dağılmasına səbəb həm də rus xalqının laqeydliyi, biganəliyi oldu. Xalqda
“yuxarıdan göstəriş, aşağıdan itaət” psixologiyası formalaşmışdı, yuxarı isə ölkəni
uçuruma aparırdı. Əksər başqa xalqlar isə müstəqillik arzusunda olduqlarından,
buna asan yol kimi baxırdılar. Bir qrup adamın hay-küyü və Qərbin də şiddətlənən
arzusu və yardımı ilə böyük bir dövlət tarix səhnəsini tərk etdi. Xalq isə bunu çox
adi hal kimi qarşıladı. Əlbəttə, onun anadangəlmə damğaları, ilk bəşər günahına
bənzər qüsurları, cavan orqanizmə xas olan xəstəlikləri var idi. Onların heç biri
sağalmamışdan yaşlılıq, bədxərclikdən əmələ gələn maddi çətinlik xəstəlikləri də
əlavə olundu. Bədbəxtlikdən tale belə bir dövrdə ölkəyə Den Syao-pin istedadına
malik olan şəxsiyyət əvəzinə, Qorbaçov və Yeltsin kimiləri idarəetmə sükanı
arxasına gətirdi. Onlara bənzər rəhbərlər isə vətənə münasibətdə bir qayda olaraq
elə bil ki, Edip kompleksinə yiyələndiklərini nümayiş etdirməklə öyünürlər.
Çinin qeyri-adi uzaqgörənliyə malik olan bu dövlət xadimi iqtisadi
islahatlara üstünlük verdiyindən ölkə gur inkişafın magistral yoluna düşdü.
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Qorbaçovun isə siyasi həyatı demokratikləşdirməsi bir məqsəd kimi məqbul
sayılan olsa da, gerçəkliyə nüfuz etmək əvəzinə zahiri görünüş xarakteri qazandı.
Onun icad etdiyi SSRİ Xalq deputatları qurultayı ölkənin vacib məsələlərini
müzakirə etmək əvəzinə söz savaşı səhnəsinə çevrildi, şouya, ritorika məşğələsinə
məxsus olan cizgilər qazandı. Xalq da axşamlar bu tamaşanı seyr edib ölkənin
vəziyyətinə biganəlik ruhuna sirayətlənirdi. Brejnevin ardı kəsilməyən özünü
təltifləri xalqa necə təsir göstərirdisə, Qorbaçovun populist tamaşaları da eyni təsir
gücünə malik olurdu.
Yeltsin isə yenicə səfərə yollanan demokratiya gəmisində hakimiyyətə gəlsə
də, az keçməmiş bu nəcib varlığın ağzını qapamaq yolunu seçdi, bütün dünyanın
göz qarşısında ona müxalif olan parlamentin yerləşdiyi və həmin vaxt üzvlərinin
sığınacaq tapdığı Ağ evi tankların top atəşləri vasitəsilə güllələdi. 75 il əvvəl
matros Jeleznyakovun “Karaul ustal” – “Qarovul yorulmuşdur” kəlməsi ilə Təsis
qurultayının taleyinə ölüm hökmü verildiyi kimi, Yeltsin daha müasir vasitəyə əl
ataraq parlamentin həyatına son qoydu. Yeltsinin səriştəsiz özəlləşdirmə siyasəti,
onun həyata keçirilmə mexanizmi və icrası iqtisadi potensialın görünməmiş
qaydada zəifləməsi və maliyyə sahəsindəki hərc-mərcliyə görə defolt elan edilməsi
ilə nəticələndi.
Oxucuya elə gələ bilər ki, Qorbaçov və Yeltsin fenomenini yada salmaqla
Stalinə yönələn tənqidlərə sipər çəkmək məqsədi güdülür. Axı onların Stalinlə
müqayisə edilməsinin özü düzgün olmazdı, Çingizxanı Tsedenballa müqayisə
etməyə bənzəyərdi. Stalində Çingizxan xüsusiyyətləri olduğu kimi, Qorbaçov və
Yeltsində bəzi cəhətlərinə görə XX əsrin ikinci yarısındakı marionet monqol
rəhbəri kimi, ölkəni yad diqtəsi ilə idarə etmək xüsusiyyəti var idi.
Stalinin şəxsiyyətini kiçiltmək əbəs iş olduğu kimi, onun ingilislər demişkən,
qanadına əlavə lələklər düzməyə də ehtiyac yoxdur. Lakin onu eybəcərlik simvolu
kimi qələmə vermək üçün yolverilməz vasitələrə əl atılması da məqbul
sayılmamalıdır. Bəziləri inqilabi fəaliyyəti dövründə çox işlənən “Koba” ləqəbi
əvəzinə, onu üzündəki çopur nişanələrinə görə gəncliyində ona verilən “Çopur”
ləqəbindən sui- istifadə etməklə, onun kiçik fiziki qüsurunu da qeyri-adi mənfur
cizgilər səviyyəsinə qaldırmaq istəyirlər. “Çopur” sözü Azərbaycan dilindən
götürülmüşdür, fiziki mənşəyi isə uşaqlıqda keçirdiyi çiçək xəstəliyi ilə əlaqədar
idi. İmkanları olsaydı onun çopurlarını lap cüzam (lepra) xəstəliyinin nişanəsi
olduğu kimi də qələmə verərdilər. Üzündəki kiçik eyib belə, onun əqli
qabiliyyətinə qətiyyən təsir göstərə bilməmişdi. Cavanlığında “Çopur” kimi
tanınan bir adam sonralar Stalin kimi dünya siyasəti səhnəsində özünə böyük yer
tapdı. Ondan sonra gələnlər isə hansı bəzəkli kompozisiya çərçivəsinə salınsalar
da, öz təbii cılızlıqlarının onları daim kölgə kimi müşayiət etməsindən qurtula
bilmədilər.
Sonrakı rəhbərlər kor bələdçiləri xatırladırdılar, çünki onlar xalqı problemlər
dənizində üzməyə vadar etmişdilər. Matfeyin “İncil”ində İisusun dili ilə deyildiyi
kimi: “Kor bələdçilər, sizin üçün necə də dəhşətlidir! Siz öyrədirsiniz ki, əgər
kimsə Məbədə and içirsə, o, öz andı ilə ona bağlı olmayacaqdır, lakin əgər o,
Məbəddə qızıla and içirsə, o, Məbədə bağlı olacaqdır” (Bibliya, Matfeyin İncili,
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23:16). Əgər bu müraciətdə “məbəd” əvəzinə “vətən” sözü işlənsəydi, bu sözləri
heç bir düzəlişə yol vermədən Qorbaçova və Yeltsinə aid etmək olardı. Kor bələdçi
kora kömək etmək istəyəndə bir qayda olaraq onu xəndəyə salır. Vay belə
bələdçilərin
əlindən!
Əzablar yolu keçmiş xalq daha xoşbəxt günlərə yetişməyə layiq idi. SSRİ
dağıldıqdan sonra əksəriyyətin ümidləri, arzuları öz həllini lazımi qaydada
tapmadı, ona görə də xalq əvvəlki öz passivliyinin, laqeydliyinin xəcalətini
çəkməyə başladı. Heç kəs postsovet məkanında bərqərar olmuş dövlətlərdə Likurq
qanunlarının tətbiq edilməsini, müasir Spartanın yaranmasını arzu etmir. Həyatda
tarixi tendensiyaları da nəzərə almaq vacibdir. Ancaq demokratiya pərdəsi altında
onun pozğunluğu əks etdirən allotropiyasını da meydana gətirmək düzgün deyildir.
Keçmişdən ibrət dərsi götürüb irəliyə baxmaq, daha geniş üfüqlərə
boylanmaq lazımdır. Rus tarixçisi Vasili Klyuçevski hesab edirdi ki, “tarix
müəllim deyildir, nəzarətçidir. O heç nəyi öyrətmir, yalnız dərsi bilməməyə görə
cəzalandırır”. Biz fərəhli günləri də, acı, kədərli anları da yaşamışıq, heç vaxt
“ümidin ümidsizliyinə” qapılmamışıq. Qoy keçmişi qorxulu kabusa döndərib gənc
nəsli xof içində yaşamağa məcbur etməsinlər. Bu nəsil qarşısında da sınaq anları
olacaqdır. Onlar belə hadisələrə daha hazırlıqlı olmalıdırlar. Axı həyat bu barədə
bizə çox sayda canlı misallar təklif edir. Dünyanın bir güşəsi böyük qurbanlar
verməklə təbii kataklizmlərdən xilas olduqda, digər yerlərdə siyasi tufanlar baş
verir, şimşəklər çaxır. Bədbəxtliyi gündəliyə gətirməkdə elə bil insanlar bir parçası
olduğu təbiətlə yarışa girmək istəyir. Yaxşı olardı ki, bu yarış gözəllikləri qorumaq
və onları çoxaltmağa həsr olunaydı, onda biz həyatın özündə harmoniya
elementlərinin yaranmasının şahidi olardıq. Xoş günlər bizi nifrət hissindən də
uzaqlaşdırar, keçmişin ləyaqətlərinə hörmətlə yanaşmağı təlqin edərdi.
Sosializm quruluşu torpağa gömüldükdən sonra liberal iqtisadiyyat və
demokratiya yolu seçildi. Lakin bu yol gözlənildiyi kimi, o qədər də hamar olmadı,
ona görə çox sayda qəzalar, sosial sarsıntılar da baş verdi. Lakin heç kəs bu
sistemin ümumi prinsipial qaydalarından imtina etmək, sosializm cəmiyyətində
istifadə edilən klişeləri bərpa etmək istəmir. Bu o demək deyildir ki, əvvəlki
quruluş total qaydada inkar edilsin, onun dirçəlməsi təhlükəsi şəklində yeni bir
qorxu əjdahası yaradılsın. Təbiətindən asılı olmayaraq istənilən qorxu olan yerdə
vicdanlı fikir mümkün deyildir, çünki xof hissi ağılı da sıxışdırıb çıxarmağı
bacarır. Keçmişin yaralarının qaysağını qoparmaq da məqbul sayılmamalıdır,
çünki bu mövcud cəmiyyətin bədəninin sinir uclarını çılpaqlaşdırmaq təsiri
bağışlayır. Müasir yalan, iftira gidrası isə uzun dili ilə hakimiyyət mehrabını
yalamaqla özünə rahat taxça tapmaq istəyir. Cəmiyyət isə ondan yalnız ziyan
görməkdə
davam
edir.
Olduqca ziddiyyətli tarixi şəxsiyyət olan Stalinə marağın rəngindən asılı olmayaraq
sönməməsi, daha gur alovlanması də əbəs deyildir. Bir hüceyrəli sadə varlıqlar
bizim diqqətimizi cəlb edə bilmir, iriləri isə nəzərə almamaq mümkün deyildir.
Bəzi dövlət rəhbərləri indi də bu müəmmalı insanın fəaliyyətinə maraq göstərir.
Bunu Almaniya kansleri Angela Merkelin etirafı bir daha sübut edir. Lakin bəzi
adamlarda onun adicə adı belə allergiya əmələ gətirir. Rusiyanın tarix
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dərsliklərində yazılan adi bir söz – Stalinin uğurlu menecer olması ifadəsi (əslində
bunun özü çox uğursuz xasiyyətnamə sayılmalıdır) çoxlarının qızğın hiddətinə
səbəb olur. Sovet İttifaqının dağılmasının əsrin ən böyük geopolitik fəlakəti olması
mülahizəsinin mötəbər bir şəxs tərəfindən dilə gətirilməsi də nifrət bayrağı altında
barrikadalar
axtaranların
sönməz
qəzəbinə
səbəb
olmuşdu.
Sosializmin aramsız lənətlənməsinin özü də bu ideyanın məhvinin mümkün
olmadığı qənaətini yaradır. Axı bu təlim azad və bərabər doğulan insanların sosial
bərabərliyinə nail olmasını bəyan edir. Əgər insanın təbii hüquqlarından biri onun
xoşbəxtliyə can atmasıdırsa və buna hədd qoymaq mümkün deyildirsə, onda niyə
nəzəri sosializm antihumanist bir təlim hesab edilsin. Mövcud olmuş real sosializm
ümidləri doğrultmasa da, bu heç də bütövlükdə nəzəriyyənin puçluğuna dəlalət
etmir.
Müqəddəslik haləsi yaradan çox sayda təşbihlər kimi Stalinin “fikir və fəaliyyət
nəhəngi” olması barədə vaxtilə çox işlənən ifadə indi istehza şəklində işlədilir.
Onda heç bir müsbət keyfiyyətin tapılmaması da gülünc görünür. Onu diktator
kimi qəbul edən Qərb tarixçiləri də Stalinin şəxsində total şəxsi diktatura
elementinin öz qatı formalarını göstərmədiyini etiraf etməli olurlar. Amerikan
alimi Corc F.Kennan Stalini böyük insan hesab edir, lakin onu da əlavə etməyi də
unutmur ki, o, özünün “ağlasığmaz cinayətində” böyük insanlardan biridir. Əlbəttə,
heç kəs onu fövqəlbəşər hesab etmir, lakin onun siyasi manevr etmək bacarığına
hamı həsəd aparırdı. Böyük Vətən müharibəsi isə onu dahiyanə milli qəhrəmana
çevirmişdi. O, vuruşan millətlərin ali liderləri arasında daha uğurlusu idi.
Tənqidçilərin hamısı Stalini qaniçicilikdə ittiham edirlər. Onun dünyadakı məşhur
sələflərinin hamısı məgər vegetarianlıqları ilə seçilirdi? Məgər böyük hərbi
qələbələri ilə yanaşı Yuli Sezar öz ölkəsini vətəndaş müharibəsinə cəlb
etməmişdimi, Avqust da məhz bu üsulla hakimiyyətdə möhkəmlənməmişdimi,
Oliver Kromvel qanlı inqilab yolu ilə hakimiyyətə gəlib kralın boynunu
vurdurmamışdımı, XIV Lui Fransanı amansız müharibələrə cəlb edib ölkəni
taqətdən salmamışdımı, Napoleon XVI əsrdə meydana gəlmiş Papanın Kainat
imperiyası ideyasını bir qədər lokallaşdıraraq, özünün Avropa imperiyasını
yaratmaq üçün qitəni qan çanağına çevirməmişdimi, ABŞ-ın ən uğurlu prezidenti
sayılan Avraam Linkoln qanlı vətəndaş müharibəsində qalib gəlmək hesabına
ölkənin parçalanmasının qarşısını almamışdımı? Bu misalların sayını artırmaq olar.
Yuxarıda sadalanan halların hamısında insan qanı çayları axıdılmışdı. Stalin də
istisna təşkil etmir. Ancaq ona azacıq da olsa bəraət mümkündürsə, bu yalnız onun
fövqəladə
şəraitdə
hakimiyyətə
gəlməsi
ilə
əlaqədar
ola
bilər.
Bütün inqilablar qanla qidalanır, əvvəlcə özünə düşmən saydığının qanına
susayırsa, sonralar bəzi yırtıcılar kimi öz balalarını da yeməyə başlayır. Bəlkə də
İngiltərədəki 1688-89-cu illərin Şanlı inqilabı, Yaponiyadakı 1867-68-ci illərdəki
Meyci inqilabı bu məsələdə bir qədər istisna təşkil edir, lakin hər iki ölkədə də
müvafiq olaraq yakobitlər və samuraylar baş qaldırırdı və onların qiyamları
ənənəvi qaydada – qan tökülməsi ilə yatırdılırdı. Ona görə də Böyük Oktyabr
inqilabından sonra baş verənləri tarixin əcaib bir nümunəsi hesab edib, onu
biabırçılıq dirəyinə sarımaq da düzgün deyildir. Vətəndaş müharibəsində qardaş
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qardaşın qanını axıtmaqdan çəkinmir, onların davamı bəzən uydurulmuş ad alsa
da, törətdikləri bəlalar uzun müddət unudulmur. Heç kəs günahsız axıdılan qanlara
haqq qazandıra bilməz, ingilis yazıçısı Con Donnun dediyi kimi, hər bir insan
özlüyündə ayrıca ada deyildir, qitənin bir hissəsidir, bu hissənin hər biri sıradan
çıxdıqda qitənin ərazisi kiçilməyə başlayır. Ona görə də qana haqq qazandırmaq
qaniçənləri məsuliyyətdən azad etmək kimi görünür və yırtıcılara onların qanlı
ovlarında xidmət göstərmək xarakteri daşıyır. Lakin diqqəti bir cəhətdə
cəmləşdirib digər xüsusiyyətləri nəzərə almamaq, bir ağacın arxasında, qoy o lap
böyük
gövdəli
olsun,
meşəni
görməməyə
bənzəyir.
Qulaqları batıran ifşa xorunun səsi ən füsunkar melodiya kimi qəbul edildiyi bir
vaxtda başqa səslər dissonans kimi qiymətləndiriləcəkdir. Qədim misirlilərin
mifologiyasındakı Anubisin axirət dünyasında xeyirlə şəri ölçdüyü tərəzini bu günə
gətirib oxşar işlə məşğul olmaq o qədər də səmərəli olmayacaqdır. Lakin tarixi
hadisələri qiymətləndirəndə ədalət ölçüsünə, obyektivliyə, dialektik münasibətə
riayət edilməsi vacib şərt hesab edilməlidir. Bunu ummağın özü də sadəlövhlük
əlaməti kimi görünür. Cəmiyyət özünə məxsus qüsurlar içərisində boğulanda, onun
hansısa baxışında dürüstlük, tarazlıq aramaq az qala donkixotluq əlaməti hesab
olunur.
Ədalətli münasibətin bərqərar olması onun dəyərinin özünün düzgün müəyyən
olunmasını tələb edir. Sokrat onu ölüm hökmünə məhkum edən məhkəmənin son
iclasında üzünü hakimlərə tutaraq demişdi: “Hər kəs öz yolu ilə gedəcəkdir. Siz
yaşamağa, mən isə ölməyə. Hansının yaxşı olduğunu bircə allah bilir”. Sokrat ilk
ideoloji şəhid idi, sonralar belə şəhidlərin sayı xeyli çoxaldı. Təəssüf ki, hazırda
ədalətin asılı olduğu bir vaxtda həyat nemətlərindən bolluca həzz alanlardan hər
biri özünü az qala ədalətlilik rəmzi, yaşamaqda davam etsə də azadlıq uğrunda
şəhid kimi qələmə verir. Mübahisə etmək də ağılsızlıqdır, bu sadəcə olaraq vicdan
problemi məsələsidir. Ədalət ən yüksək səviyyəsinə çatanda da məhz mənəviyyata,
vicdana
əsaslanacaqdır.
Hər bir tarixi kəsiyin təhlili tam bəyənməkdən tutmuş bərabər qaydadakı etiraza
qədər hisslərin bütöv qammasını əmələ gətirir. Ona görə də nəyinsə demonizasiya
edilməsinə təəccüblənmək də lazım gəlmir. Lakin istənilən halda ən azı öz
dövrümüz və nəslimiz qarşısında məsuliyyət daşıdığımızı unutmamalıyıq.
“525-ci

qəzet”.4.12.2010

Rusiyanın tənəzzül və dirçəliş erası
Üçüncü minilliyin başlanması ərəfəsində tarix səhnəsinə yenicə daxil olmuş
dövlətlər öz həqiqi təbiətlərini daha aydın biruzə verdi. Müstəqilliyin yaratdığı
iftixar hissi nə qədər güclü olsa da, qazanılan cüzi uğurlar sonra öz davamı kimi
nəzərə çarpan qüsurlar fazasına keçdi. Rusiya dövlət xadiminin «XX əsrin ən
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böyük geosiyası faciəsi» hesab etdiyi SSRİ-nin dağılması ilə, onun xarabalıqları
üzərində dünya dövlətləri ailəsinin siyasi, iqtisadi cəhətdən, həm də tarixi təcrübə
nöqteyi-nəzərindən bir-birindən fərqlənən və start xəttindən müxtəlif inkişaf
dinamikasına malik olan yeni üzvləri meydana gəldi. Onların əksəriyyətində
avtoritar rejimlər yeni dövlət arxitekturasının vacib təmsilçilərinə çevrildilər. Bu
rejimlər dövlətin başlıca məqsədini öz vətəndaşlarında deyil, sabitliyin
saxlanılmasında görürdülər. Həmin evfemizm altında isə daha çox hakimiyyət
kürsüsünü nəyin bahasına olursa-olsun hifz etmək, onu dövrü şərəfləndirməli olan
demokratiyanın nəinki tufanından, hətta mehindən qorumaq niyyəti gizlədilirdi.
Bu mənada beynəlxalq aləmdə özünü SSRİ-nin varisi kimi təqdim edən
Rusiyanın keçdiyi iki onillik məsafəsindəki tarixi yol dəhşətli uğursuzluqların və
onların arxasınca gələn uğurları daha qabarıq şəkildə nəzərə çarpdırır.
Demokratiyanın dalğası üzərində hələ SSRİ-nin mövcudluğu dövründə tam mütləq
sayılmayan hakimiyyətə gələn və onun məhvində Qorbaçovla birlikdə birbaşa
məsuliyyət daşıyan Yelstin bu uzun dramın son səhnəsində də mühüm rol oynadı –
gizli qaydada Polşa sərhədinə yaxın olan Belovejskaya puşşa meşəsində dünyanın
ən böyük dövlətlərindən birinin beynəlxalq hüququn subyekti və geosiyasi reallıq
kimi öz mövcudluğunu dayandırdığını elan edən Rusiya, Ukrayna, Belorusiya
liderlərinin imzaladığı müqavilənin bağlanması üçün görüşü təşkil etdi. Elə həmin
vaxtdan etibarən o, artıq müstəqil bir dövlətin liderinə çevrildi.
Yeltsinin demokratiyaya sədaqəti azacıq sınaqlara məruz qaldıqda öz
biabırçı kövrəkliyini göstərdi. 1993-cü ilin payızında prezident ali vəzifəsinə
parlament üzvləri və yaxın silahdaşları tərəfindən təhlükə yarandığını hiss etdikdə,
bu siyasi böhranı aradan qaldırmaq üçün quduz diktatorlara xas olan bir tədbirə əl
atdı. Əgər Hitler kommunistlərin təqib edilməsi kampaniyasına başlamaq üçün
bəhanə kimi Reyxstaq binasının gizli qaydada yandırılmasına razılıq vermişdisə və
təqsiri öz opponentlərinin üstünə yıxmaqla onların siyasi varlıqlarına son
qoymuşdusa, Yeltsin daha asan başa gələn hərbi vasitəyə əl atdı. Rusiya
deputatlarının xeyli hissəsinin sığınacaq kimi istifadə etdiyi parlament binası olan
Ağ evi günün günorta çağı, bütün dünyanın gözü qarşısında tank topları vasitəsilə
güllələdi, binanı yanğın alovu bürüdü. Dünyada etiraz səsinin qalxmadığını görən
prezident bundan əvvəl Moskvada qan axıdılmasından da çəkinməmişdi. Məhv
edilmiş parlamentin cəsədi problemin həlli kimi qəbul edilməklə, xalq yeni
Konstitusiyanı qəbul etməyə sövq edildi. Bu sənəd prezidentin onsuz da məhdud
olmayan səlahiyyətlərini daha da artırdı.
Sərxoşluğa qurşanmış və idarəetməni əslində «Ailəyə» etibar etmiş Yeltsin
öz biabırçı hərəkətlərinə heç bir nəzarət və maneə hiss etmədiyindən, bu nəhəng
ölkənin var-dövlətini talamaq üçün bütün şlüzləri açdı. Artıq nomenklatura
qöbəkbağı həyata yeni gələn Rusiya kapitalizmini hakimiyyətlə birləşdirdi. Bir
qrup yırtıcı sürücü ağlasığmayan miqyasda sərvəti qəsb, qarət etmək üçün münbit
şəraitə düşdü və bu «ayaqaltı yem» onların həddən ziyadə varlanmasına imkan
verdi. Prezidentin reytinqi kəskin şəkildə aşağı düşmüşdü və siyasi iflasdan xəbər
verirdi. Bunun nəticəsi kimi 1996-cı il prezident seçkilərində birinci turda qalib
gələ bilməyən Yeltsin bu dəfə Rusiyada demokratiyanın tabutuna yeni bir
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paslanmayan mismar vurdu. İkinci turda rəqibi olan kommunistlərin lideri
tərəfindən hökmən məğlub olacağı qorxusu altında bu «demokratiya cəngavəri»
maddi kömək göstərmək barədə oliqarxlara müraciət etdi. Seçicilərin səsləri və
siyasi müflis olan prezidentin qələbəsi üçün sərf ediləcək böyük məbləğdə pulu
verməklə onlar ölkənin təbii sərvətlərinin sonrakı hərracından qeyd-şərtsiz olaraq
böyük pay götürmək hüququ qazandılar. Yerin təkinin sərvətləri guya xalqın
mülkiyyəti hesab olunsa da, xırda bir qrupun sərəncamına keçdi.
Yeltsin prezident kürsüsündən özünun məhrum olmasının qarşısını almağa
nail olsa da, tövbə yolunu tutmadı, əksinə dövləti daha sürətlə iqtisadi tənəzzülə,
maliyyə böhranına sürüklədi. Daha dəhşətli uçurumun mənzərəsi onu
qorxutduğundan və həmin ərəfədə bir il yarım ərzində beş baş nazirin
dəyişdirilməsinin də artıq köməyə gəlmədiyinə tam əmin olduqdan sonra özünü
xilas etmək üçün prezident kürsüsünü tərk etməyi qərara aldı. Şahı qurban
verməklə bu fantasmaqoriya oyunu başa çatdı. Onun bu yeganə müsbət addımı
xalq və ölkə üçün yaxşı perspektiv vəd etməyə bilməzdi. Vida müraciətində o,
səhvləri üçün xalqdan üzr istədi, lakin bu üzrxahlıq ölkəyə dəyən ziyanlar, xalqın
rifahına vurulan zərbə müqabilində yalnız istehza hissləri doğura bilərdi.
İflasa uğramış prezident vəzifədən getsə də, onun siyasi iqtisadi, sosial
sahədəki siyasətinin eybəcər izləri qalırdı və xalq ona dəyən yaraları unuda
bilmirdi. Kvazidemokratlar isə hələ də addımbaşı Yeltsin dövrünü «demokratiya
baharı» kimi təsvir etməklə , bu dövrə həsr olunmuş tərifləri mantra kimi
təkrarlamaqdan yorulmurlar. Xalqın əksəriyyətinin rəyi isə onların münasibətinə
tam əkslik təşkil edir. Axı ölkə soyğunçuluqla müşayiət olunan özəlləşmə
kampaniyasından görünməmiş ziyan çəkmişdi və bu, xalqın acınacaqlı sosial
vəziyyətə düşməsinə səbəb olmuşdu. Özəlləşmənin «kaftar ovuna» bənzədiyini kaftarlar iti dişləri ilə fil sümüyünü də əzib una döndərməklə, həzm edirlər, - biz
Londonda iki bədnam oliqarxın – Boris Berezovski ilə Roman Abramoviçin
oğurlanmış sərvəti yenidən bölüşdürmək uğrundakı iyrənc mübarizəyə həsr
olunmuş məhkəmə davasında aydın görürük. Abramoviç böyük sərvət payı ələ
keçirmək üçün Yeltsin erasının «boz kardinalı» sayılan Berezovskidən «krışa»
(hərfi mənada «dam», «örtük» deməkdir) kimi istifadə etdiyini gizlətmir və bu
xidmətinə görə ona vaxtilə iri məbləğdə pul ödədiyini xatırladır. Berezovski isə
əyri yolla ələ keçirilən neft kompaniyasının səhmlərinin bir hissəsinə sahib
olmasını iddia etməklə, ondan az qala milyardlarla funt məbləğində pul qoparmağa
cəhd edir.
Məhkəmə prosesi təkcə bu iki fərq arasındakı münasibətə aydınlıq gətirmir,
bütövlükdə Yelstin Rusiyasının patoloji anatomiyasını, onun dəhşətli fəsadlarını
açıb göstərir. Burada siyasət və quldurluq biznesi çuqlaşmışdı, dövlətə rəhbərlik
edənlərdən bəziləri bu qarətçilik əməliyyatlarına başçılıq edir, ən azı bu hərrac
prosesinin etibarlı mühafizəsini təşkil edirdilər. Bu Xlestakov «siam əkizləri»
Rusiyanın hansısa bir hissəsində və ya iqtisadi seqmentində deyil, bütöv ərazisində
korrupsiyanın, rüşvətin, soyğunçuluğun, dələduzluğun komanda yüksəkliklərinə
necə sahib olduğunu faktlarla göstərməklə, özlərini və onlara belə oğru, quldur
sərbəstliyi verənləri ifşa etməli oldular.
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Yeltsin erasının başıpozuqluğu ölkə daxilində separatizmin də çiçəklənməsi
üçün yol açdı. Çeçenistanda gedən müharibə orduda vəziyyətin acınacaqlı
olduğunu üzə çıxardı. İntizam zəifləmişdi, iqtisadiyyatın aqoniyası digər sahələrin
də ən azı letargiya yuxusuna qapılmasına səbəb olmuşdu. Bütün bunlar mərkəzdən
qaçma qüvvəsini artırmamış qalmırdı.
2000-ci illərin əvvəllərində yeni prezident Vladimir Putinin başçılığı altında
Rusiyanın, sözün həqiqi mənasında iqtisadi, sosial Renessansı başlandı. Ölkə
iqtisadi yüksəliş yoluna düşdü, əhalinin maddi rifahı xeyli yaxşılaşdı. Qloballaşma
dalğası da öz müsbət təsinini göstərirdi. Dünya bazarında neftin qiymətinin xeyli
artması maliyyə imkanlarının əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmasına səbəb oldu.
Bütövlükdə ölkədə dövlət intizamı gücləndi, orduda qayda yaradılmasına başlandı.
Ölkənin ərazi bütövlüyü böyük əziyyət, xərc və qurbanlar hesabına bərpa edildi.
Rusiya demokratlarının açıqca nifrət bəslədiyi Putin bu müsbət dəyişikliklərin
bilavasitə fəal iştirakçısı, təşkilatçısı, köhnə leksikadan istifadə etsək, ihamvericisi
idi. Axı bu kvazidemokratlar daha çox dağıdıcı gücə malik idilər, yaradıcılıq
aləmindən uzaqda idilər, elə bil ki, onların bu fəaliyyət üçün «boy tumurcuqları»
qopardılmışdı. Onlar Rusiya iqtiadiyyatını dağıtmaqda, bərbad vəziyyətə salmaqda
müstəsna rol oynamışdılar. Həm də bu hərracdan onların çoxu xidmətdlərinin əvəzi
kimi öz paylarını götürmüş və quldurluq əməliyyatları hesabına həm də siyasi
elitanın ən nüfuzlu üzvlərinə çevrilmişdilər. Onlar elə var- dövlətə sahib
olmuşdular ki, tarixdə saysız sərvətləri ilə şöhrət tapmış Krez də onların yanında
yoxsul görünə bilərdi. Soyğunçuluq öz qaydalarını diqtə etdiyindən, onların geriyə
qayıtmaları üçün də imkanlar yoxa çıxmışdı.
Putinin prezidentliyinin birinci müddətində bəzi oliqarxların iqtisadi
cinayətlərinə görə təqib olunması başlandıqda, demokratlar cəbhəsindən «azadlığın
boğulması» harayı qalxdı, adi oğruların «demokratiya rıtsarları» elan olunması
tamaşaları səhnəyə gətirildi. Onların bir neçəsi ölkəni tərk edib, ərəb şeyxlərinə xas
olan həyat tərzlərini saxlamaqla Qərbdə sığınacaq tapdılar.
Putinin səkkiz il davam edən prezidentliyi dirçəliş, sürətli inkişaf dövrünə
çevrildi. İki müddətdən sonra bir şəxs naminə Konstitusiyaya dəyişiklik edilməsi
barədəki çoxsaylı təklifləri rədd edərək, üçüncü dəfə dalbadal namizədliyini irəli
sürmək kimi qanunsuz yoldan imtina etdi. Yeni seçilmiş prezident Dmitri
Medvedyevin təklifi ilə vaxtilə tutduğu baş nazir postuna qayıtmağa razılıq verdi.
Putinin ikinci baş nazirlik dövrü dünyada maliyyə böhranına və iqtisadi
böhranın başlanması və davam etməsi iə bir vaxta düşdü. Qlobal iqtisadiyyata
inteqrasiya olunmuş Rusiya bu böhrandan kənarda qala bilməzdi və bu yanğının
acı dilləri inkişaf yolu ilə addımlayan ölkəni də qarsmamış qalmadı. Lakin son
illərdə toplanmış təqribən 600 milyard dollar məbləğində olan ehtiyat fondu
Rusiya maliyyə bazarını – bankları dağılmaqdan qorudu. Bankların iflası isə
iqtisadiyyatın da tam kollaps fazasına düşməsinə səbəb olacaqdı.
Son on il ərzində Putinin fəaliyyətini təhlil etdikdə hansı prizmadan
yanaşılmasından asılı olaraq orada tərif və tənqid üçün istənilən sayda faktlar və
dəlillər tapmaq mümkündür. Yaradıcı insanlar daim risk həddində fəaliyyət
göstərir, ona görə də bu vaxt uğursuzluğa düçar olmaq variantını da bütünlüklə
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istisna etmək mümkün deyildir və gerçəklik bunlarsız ötüşmür. Putinin tənqidçiləri
onu hakimiyyət vertikalını yaratmaqda təqsirkar hesab edirlər. Rusiya kimi
rəngarəng tərkibli bir federasiyada mərkəzi hakimiyyətin idarəetmə imkanları
azaldıqda, bu, dövlətin xeyli zəifləməsinə, əslində onun feodalizmi andıran və
muxtar üzməyə can atan əyalətlərin yayğın toplumuna çevrilməsi həddinə
yaxınlaşmasına səbəb olur. Axı Rusiyada separatizm dalğası özünü bütün dağıdıcı
gücü ilə göstərmişdi. Dalğa isə hərəkətsiz dayana bilməz, o hökmən irəli və geri
hərəkət etməlidir. Separatizm dövlət üçün nəticə etibarilə zəlzələ effekti yaratmasa
da, onun təzahürü vaxtı tektonik plitələrin yerindən oynaması baş verir və bunun
özü də müyyən dağıdıcılıq potensialına malikdir. Separatizm bir əyalətdə
yarandıqda, digərlərini də şirnikləndirməmiş qalmır və vaxtında qarşısı alınmasa az
qala «domino effekti» yaratmağa meyl edir.
Demokratik qüvvələrin tənqidində haqlı cəhətləri də tapmaq mümkündür.
Elektron informasiya vasitələrinin faktiki olaraq əsasən inhisara alınması
müxalifəti xalqa müraciət imkanlarından məhrum edir. Televiziya ekranının
möcüzəli təsir gücündən istifadə etməkdən uzaqlaşdıran müxalifət internet
imkanlarına əl atır, lakin Rusiya şəraitində on illərlə «sabın operalarının» təsiri
asılılığına məhkum edilmiş kütləni televiziyanın cadusundan yayındırmaq çətin
işdir və yaxın gələcəkdə də onu nə iləsə əvəz etmək mümkün olmayacaqdır. Bir
vaxtlar demokratiya carçıları televiziya ekranlarını və efirini zəbt etmişdilər, xalqın
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məhdudlaşdırılmasından deyil, bolluğundan yaranan əks reaksiya ilə baş vermişdi.
Rusiyada siyasi vəziyyəti və onun bilavasitə nəticəsi sayılan sabitliyi xalqın
əksəriyyəti məqbul hesab edir və situasiyanın hansısa təsir altında dəyişilməsi
ehtimalı ilə də razılaşmaq istəmir. Məgər xalqı zor gücünə başqa istiqamətəmi
döndərmək lazımdır? Razı qalan iri seqment dairənin kiçik azlığının rəngini qəbul
etmək istəmirsə, bütövlükdə xalqı təmsil edən bu dairəyə hansısa şübhə ilə
yanaşılmalıdırmı? Çox təəssüf ki, kvazidemokratlar daha çox illüziyalarla
yaşamağa üstünlük verir, özlərini aldatmaq kimi ağılsız mövqedən də uzaqlaşmaq
istəmirlər. Radikal təkliflərə əl atdıqca, xalqdan onları ayıran məsafə daha da
böyuməyə başlayır. Xalq sözlərdən daha çox əmələ, fəaliyyət nümunələrinə inanır
və özü üzərində eksperiment aparmaq cəhdlərinə olduqca mənfi qaydada yanaşır.
Bəlkə xalqın düşüncə tərzini dəyişdirmək üçün Rusiyada XIX əsrin ikinci
yarısında yayılan nihilistlərin təcrubəsinə müraciət etmək lazımdır. Bu yola
keçdikdə inqilabi xalqçılığın ideoloqu P.N.Tkaçovun qaniçici üsuluna da əl atmaq
olar. Bu bədnam siyasətçi hesab edirdi ki, «Rusiyanı yeniləşdirmək üçün 25 yaşdan
yuxarı bütün adamları məhv etmək lazımdır». Bunu məqbul sayanlar prosesi
sürətləndirmək üçün fransızların «Rasoir national» - «milli ülgüc» adlandırdıqları
gilyotinanı yenidən bərpa etməklə, onu məhsuldar maşın kimi istifadə edən Fransa
inqlabinin həyata keçirdiyi Terroru da kölgədə qoya bilərlər. Axı bunların hamısı
bəşəriyyətin təcrübəsində mövcud olmuşdur və tarixin zibilliyinə atılmışdır.
Ümumiyyətlə tənqidə gəldikdə, bunu etmək o qədər də çətin bir iş deyildir,
çünki həqiqi məna yükü olmayan, qeyri-obyetiv tənqid havanı titrətməkdən uzağa
getmir və elə bir effekt vermir. Bədbəxtlik orasındadır ki, uydurma müəllifləri olan
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tənqidçilərin çoxu öz sözləri, bəzən hətta böhtanları, təhqirləri üçün heç bir
məsuliyyət daşımırlar, ictimai qınağa məhkum edilmirlər. Axı yaxşı məlumdur ki,
əlində tərəzi tutanlar, özlərinin hansı çəkiyə malik olduqlarını bilmirlər. Ədalətsiz,
haram əldəki tərəzi isə öz dəqiqlik mahiyyətini itirmiş olur.
Putinin tənqidçiləri onun keçmiş KQB zabiti olduğunu gözə soxur,
prezident vəzifəsinə hansısa mərhəmətli münasibət hesabına gəldiyini
vurğulayırlar. Əlbəttə, belə yanaşmada cüzi həqiqət işartısını tapmaq olar, lakin
axırıncı ittiham heç də bütünlüklə həqiqətə uyğun deyildir. Ölkəni idarə etmək
bacarığını çoxdan itirmiş Yeltsin hansısa hisslər kimyasının təsiri altında istefa
verdikdə, gözlənilmədən, baxmayaraq ki, bunu əvvəlcədən bəyan etmişdi,
prezident vəzifəsini Putinə təhvil vermişdi. Putinin opponentlərinin həmin
məsələdəki iddiası bu hədd ölçüsündə sona çatır. Onu yaddan çıxarırlar ki, bir neçə
ay sonra keçirilən alternativ prezident seçkilərində o, qalib gələrək kiminsə
varisliyinə görə deyil, əslində bu vərəsə həmin vaxt birbaşa onun əleyhinə işləyirdi,
xalqın göstərdiyi etimada əsaslanaraq bu vəzifə kürsüsünün artıq müvəqqəti deyil,
daimi sahibinə çevrildi. Çünki baş nazir işlədiyi və prezident səlahiyyətlərini icra
etdiyi dövrdə o, yalnız fəaliyyəti ilə özünü xalqa mümkün olduğu qədər tanıda
bilmişdi.
Putinə ittiham şəklində irəli sürülən başqa bir cəhətə gəldikdə, onun karyera
pilləsi ilə yuxarı qalxmasında iştirakı olan şəxslərin mövcudluğunu da danmaq
düzgün olmazdı. Yəqin ki, dünya tarixi cıdırına hazırlaşanda kimlərsə onun
üzəngisini tutmuşdur. Ancaq onu da unutmayaq ki, at çapmağın özü müəyyən
bacarıq və ustalıq tələb edir, belə bir çətin cıdırda isə qalib gəlmək heç də hər bir
atlının işi deyildir, bu, yalnız nadir fərasət sahiblərinə nəsib olur.
Putinin iradə gücü, cəsarəti, həll zəncirini ələ keçirmək üçün başlıca
həlqədən yapışmaq qabiliyyəti hamıya olmasa da, artıq xalqın xeyli hissəsinə
məlum idi. Bu vaxt əslində elə bir inqilabi hadisə də baş verməmişdi ki, qazanılan
qələbə hansısa ehtirasların kor-koranə coşması hesabına yazılsın. Sadəcə olaraq,
zamanın dəryazı onun yolunu özü təmizləyib açmışdı. 90-cı illərin bədbəxtliklər
seriyasından, ehtiyac səhrasındakı sərgərdanlıqdan cana doyan xalq gözlərini geniş
açaraq, uzun müddət ərzində rəhmsizcəsinə aldadıldığı qənaətinə gəldi. Və məhz
öz intuisiyası hesabına belə namizədə üstünlük verməyi qərara aldı. Bu seçim heç
də «bizə bir baş və bir qılınc lazımdır» kimi ağılsız şüara itaət əlaməti olmayıb,
ölkəni və xalqı fəlakətdən xilas etmək yolunu aramaq istəyi idi. İlk dəfə idi ki, xalq
yanılmadığının şahidi olduğuna görə ürəkdən sevinmək hüququna yiyələndi.
Çünki, Allahın mərhəməti ilə bu dəfə xalqının dərdinə şərik olmağı bacaran, həm
də onun nəhəng potensialına böyük ümidlə baxan bir şəxs prezident seçilmişdi.
2000-ci illərin əvvəllərindən ölkə diz çökməyə son qoyub, qamətini
düzəltməyə və hər məsələdə birinci növbədə öz gücünə arxalanmağa başladı.
Qərblə əlaqələr qurmaq vacib idi, lakin onun qarşısında hətta şübhə doğuran
işlərdə də daim təzim qaydasında «bəli» demək praktikasına son qoyuldu. Yeni
lider daha böyük ümidlər oyatmağa başladı.
Viktor Hüqonun «Bonapartın arxasından artıq Napoleon görünürdü»
sözlərini yada salsaq, tam məsuliyyətlə demək olar ki, fəaliyyətinin ilk anlarından,
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başlanğıcdakı cəsarətli tədbirlərindən bu keçmiş KQB podpolkovnikinin şinelindən
uğurlu prezident çıxacağına əhalinin xeyli hissəsi artıq şübhə etmirdi. O, əslində
əvvəlkilərdən də miqyasca fərqlənən görünməz cəbhədəki ən ağır döyüşə atıldı,
çünki bu cəbhə tam naməlumluq dumanına bürünmüşdü, həm də bu döyüşün
nəticəsinin necə olacağını dəqiq olaraq heç kəs söyləyə bilməzdi. Lakin çiyinlərinə
göy qübbəsi kimi ağır yükü götürmüş bu adam çətinliklər və problemlər qayasının
parçaları altında qalıb əziləcəyindən, məhv olacağından qorxmadı, bəlkə də qorxsa
da, bunu hiss etdirmədi, geri çəkilmədi. O, öz sələfi kimi oliqarxlardan kömək
diləmədi, əksinə onlardan hədyanlıq edən bəzilərini yerində oturtmaq yolunu seçdi.
Səkkiz il davam edən iki prezidentlik müddəti başa çatdıqda, o, işinin
nəticəsinə görə heç də döyüşdən qələbə ilə qayıdan Roma konsulları kimi triumf
keçirilməsi qaydasında hansısa mükafat tələb etmədi, əksinə vəzifəsini qanunda
gostərilən şəkildə yeni seçilən prezidentə verdi. Bu hərəkəti ilə o, Rusiyanı hansısa
qanunsuzluqlar və çaxnaşma məkanına çevrilməsi ehtimalından uzaqlaşdırdı. Əgər
çox sayda təkliflərlə razılaşıb, bütün qanuni qaydalar nəzərə alınmaqla yenidən
prezident seçilmək istəsəydi, yəqin ki, əleyhdarları ona uzurpator damğası vurub,
haray qaldıracaqdılar. Xalqın böyük hissəsi isə hansısa Konstitusiya
məhdudiyyətlərinə baxmayaraq, üçüncü müddətə də onu prezident görmək
istəyirdi. Başqa bir hissə isə belə variantla razılaşmaq istəmirdi və onun yenidən
seçilməsini az qala faciə kimi qarşılayardılar. Sonunculara heç də böyük Rusiya
deyil, böyük sarsıntılar lazımdır. Axı bu ölkə Böyük Pyotrun abidəsində təsvir
olunan at kimi onu şahə qaldıranları o qədər də sevmir, bəzən hətta onlara lənətlər
yağdırmaqdan da çəkinmir. İslahatçı baş nazir Pyotr Arkadyeviç Stolpin qatilin əli
ilə aradan götürüldü, əgər o, sağ qalsaydı Rusiya bəlkə də onu fəalkətlərə
sürükləyən inqilablarla üzləşməzdi. Qədim Romada respublika tərəfdarları
diktatorluq eşqinə düşmüş Yuli Sezarı qətlə yetirmişdilərsə, Rusiyada ölkəni
uçurumdan uzaqlaşdıran bir hökumət başçısı qətl yolu ilə həyatdan getməli
olmuşdu. Rusiya belə əcaib paradokslar məkanı kimi tanınır.
Bu misallar heç də onu deməyə əsas vermir ki, dünyanın taleyini bütün
dövrlərdə həqiqətən yüksək təbiətə malik insanlar müəyyən etmişlər. Lakin
ləyaqətli insanların öz müdaxiləsi ilə tarixin gedişinə müəyyən korrektivlər etməsi
həqiqətini də heç kəs inkar edə bilməz.
Rusiya bu günlər yenə də o qədər sakit olmayan günlərini yaşayır.
Parlament seçkilərində hakim «Yedinaya Rossiya» partiyası qalib gəlsə də, dörd il
əvvəl keçirilən seçkilərə nisbətən elektoratının bir hissəsini itirməli olmuşdur .
Seçkilərin «Yedinaya Rossiya»nın xeyrinə qanun pozğunluqları ilə keçirilməsi
barədə ittihamlar müxalifət qüvvələri tərəfindən geniş istismar edilir. Çox saydakı
izdihamlı mitinqlərdə yenidən seçkilər keçirilməsi tələbləri ucadan səsləndirilir.
Hakim partiyanın lideri kimi bu vəziyyət Vladimir Putinin nüfuzuna öz təsirini
göstərməmiş qalmır. Onun özünün də reytinqi xeyli aşağı düşmüşdür, vaxtilə 80
faizə yaxınlaşdığı halda, indi 44 faizdir və ya əvvəlkinin az qala yarısına
bərabərdir. Əlbəttə, iqtisadi və maliyyə böhranı həyatın bütün sahələrinə mənfi
təsir göstərdiyi kimi, əhalinin əhval-ruhiyyəsini də müdaxilə etməmiş qalmır. Axı
bu böhrandan konkret ailələr, adamlar əziyyət çəkməli olmuşdular. Adamlar
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çətinliklərlə üzləşdikdə bir qayda olaraq başqalarını, hətta ondan çox-çox uzaq
məsafədə olanları günahlandırmağa başlayırlar. Dövrün, zamanın obyektiv
çətinlikləri, ziddiyyətləri nəzərə alınmır, fərdlər düşdükləri vəziyyətə görə
idarəedənləri ittiham edirlər. Bu vaxt dövlət və ya hökumət rəhbəri üstünə günahlar
atılan adam rolunda çıxış etməyə başlayır və onlara qarşı belə mövqe nümayiş
etdirənlər bunda bir təskinlik mənbəyi tapırlar. Bu vəziyyət həm də müxalifəti
xeyli fəallaşdırmışdır. Onu da geyd etmək lazimdir ki müxalifət çoxrənqli olmaqla
yanaşı, vahid mübarizə strategiyasına malik deyildir, həm də xarizmatik lider
barədə də uduzur.
Putinə ağız büzənlərin çoxunun oxu indii ona prezidentliyə namizəd kimi
daha sərt qaydada tuşlanmışdır. Döyüşə atılan adam hansısa yara alacağından
qorxmamalıdır, sərkərdə isə bu məsələdə məhz nümunə göstərməlidir. Çünki xof
onun məğlubiyyətini asanlaşdıran amilə çevrilir, iradə zəifliyi ruha, düşmənlərinin
istifadə etdiyi silahdan da ağır zərbə vurur. Özünü mühafizə xatirinə orta əsr
rıtsarlarının zirehli paltarına bənzəyən vasitələrdə də təhlükəsizlik aramaq
ağılsızlıqdır, bu geyim yalnız at belində olduqda köməyə gəlirdi, onun olduqca ağır
çəkisi rıtsar yeriməli olduqda, onun hərəkət etməsinə imkan vermirdi.
Putində zəiflik və qüsurlar tapmaq müşkül məsələ deyildir, lakin onun ən
qatı əleyhdarları belə, bu adamın iradə zəifliyi barədə söhbət açsa, yəqin ki, ağ
yalan uydurmaq yoluna düşdüyü qənaətinəə gələcəkdir. Opponentləri onu məğlub
etmək üçün hər cür hücumlar etməyə, məkrli planlar cızmağa, iradəsinə Ness qanı
bulaşmış plaş geyindirməyə hazırdılar. Bu çuxa onun bədəninə geyindirilsə,
bundan görünməmiş əzablar çəkərdi. Onun iradəsi, ruhu isə elə immunitet
dəbilqəsinə sığınmışdır ki, belə məkrli silahı da təhlükə mənbəyi kimi qəbul
etməyəcəkdir.
Boyu-buxunu o qədər də gözə çarpmayan, düşüncələrdəki pəhləvan
təsəvvüründən çox uzaq olan bu vücudun sahibinə hətta xoş münasibət
bəsləməyənlər də onun nəhəng, bəlkə də hippotik iradə gücünə təəccüb qalmaya
bilmirlər. Onun nüfuzu, hətta vəziyyəti üzərində qorxulu küləklər əsməyə
başlayanda, ağlı və təbiəti böyük sınaqlara məruz qaldıqda da o, özünü itirmir,
çaşqınlıq əlamətləri nümayiş etdirmir. Onun ikinci dəfə baş nazir işlədiyi dövrdə
ölkədə çox sayda fövqəladə hadisələr baş verdi – Xakasiyadakı SayanoŞuşenskaya su elektrik stansiyasında görünməmiş ağır qəza, təyyarələrin vaxtaşırı
yerə çırpılıb məhv olması, raketlərin hesablanmış trayektoriyadan çıxıb
itirilməsi,gəmilərin batması, böyük miqyaslı meşə yanğınları onların tam olmayan
siyahısına daxildir. Bu fəlakətli hadisələr insan həyatı qurbanları ilə yanaşı, ağır
maddi itkilərlə müşayiət olunurdu. Putin bu hadisələrin çoxuna özünü təcili yardım
həkim kimi yetirir,mövcud itkinin ağırlığını bütünlüklə dərk etsə də, heç vaxt bunu
bədbinlik hisslərinə təslim etmirdi, əksinə bütün mənəvi gücünü toplayıb adamlara
təskinlik verir, hər şeyin bərpa ediləcəyini vəd edirdi.İtkini bərpa etmək mümkün
olmasa da, bu vədlər hökmən həyata keçirilirdi, qəza yerində söyənilən və
nikbinlik bəxş edən ifadələr heç də boş sözlər olaraq qalmırdı. Elə bil ki, onun başı
üzərində parlayan ulduz işıq saçmaqda davam edərək, onu zərbələrdən, məhvedici
sınaqlardan qorxmamağa, iradəsinin sarsılmazlığını itirməməyə çağırır, daha
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böyük təşəbbüslərə imza atmağa ruhlandırırdı.
Bəs Putinin əleyhdarları nə ilə öyünə bilərlər, nifrət dalğası yaymaqdan
başqa onlar hansı əməllərini sərgiləndirə bilərlər? Vaxtilə baş nazir kimi Putinə
silahdaşlıq etmiş Mixail Kasyanov hələ həmin vəzifəni tutduğu dövrlərdə «Mişa –
2 %» ləqəbi ilə mükafatlandırılmışdı, bu onun əlinin natəmizliyinə işarə idi. İndi
bu adam bir-birinə zidd olan bayraqlar altında Putinin əleyhinə uğursuz çıxış
cəhdləri edir, xalqa guya yaxın olduğunu göstərməyə çalışır. Daxil olduğu xırda
müxalifət qrupunda belə, etimad qazana bilməyən bir adam görən nəyə görə özünü
xalq arasında nüfuz qazanmaq xülyası ilə qidalandırır.
Bir vaxtlar «NTV» kanalındakı «Kuklalar» verilişində Putin N.V.Qoqolun
«Şinel» povesti əsasında çəkilmiş eyni adlı filmdə Rolan Bıkovun oynadığı baş
personaj Akaki Akakiyeviçə bənzər bir cılız obrazda təsvir edilirdi. İndi bəzi
müxalifət liderləri bu obraza daha çox uyğun gəlirlər, şineli(oxu: hakimiyyəti)
itirdiindən depressiyaya qapılan, onu tapmaq arzusu ilə çox sayda qapılar döyən və
itkinin xiffətinin ağırlığına dözməyib, həyatdan gedən həmin biçarə qəhrəmanı
xatırladırlar. Onlar hansısa bir mitinqi təşkil etmələri və orada təhqir xaşxaşı
səpilmiş çıxışların baş alıb getməsi ilə öyünürlər.
Müxalifət cərgəsinə qoşulmaq heç də əxlaq üzərindən xətt çəkmək, vicdanı
itirmək demək deyildir, belələri az qala «Xalq divan tutması» cəmiyyətinin
yaratdıcısı S.Q.Neçayevi yada salırlar.Mitinqdən bir başa Kremlə hücum etmək
barədə çağırışla çıxış edən yeni lider məğər adamları inqilaba səsləmirmi?
Neçayev bu cəmiyyətin nizamnaməsində – «İnqilabçının katexizisində» yazırdı ki,
«inqilabçı məhvə məhkum edilmiş insandır, onun nə marağı, nə işi, nə hissləri, nə
nəyəsə bağlılığı, nə də adı yoxdur... O, yalnız dağıtmaq elmini bilir. Onun
ictimaiyyətdən zəhləsi gedir, indiki əxlaqa nifrət edir. Ona mane olan hər şey
pozğun və cinayət xarakterlidir».
F.M.Dostoyevskinin
«Şeytanlar»
romanının
qəhrəmanı
Pyotr
Verxovenskinin prototipi məhz Neçayev idi. Şeytanlar isə insanlara, cəmiyyətə
bəladan başqa nə təklif edə bilər?
Çox təəssüf ki, bəzi müxalifət liderləri bu köhnəlmiş katexizisin
prinsiplərinə yaxın olan bir mövqedə dayanmaqdan çəkinmirlər. Bir əsr yarım
bundan əvvəlki iyrənc irsi indi gündəmə gətirmək hec də böyük ağıldan xəbər
vermir. İnqilablardan görünməmiş əziyyətlər çəkmiş Rusiyada bu kabusun yenidən
ayaq açması, dolaşması heç də xeyir vəd edən bir şey deyildir.
Əlbəttə, siyasət böyük rus yazıçısının dediyi kimi, heç də Neva prospektinin
səkisində gəzişmək deyildir. Siyasətin bəhrələrinin qabarması, çəkilməsi də
mövcuddur, burada heç də hər şey uğurla nəticələnmir, uğursuzluq anlarının
kədərini də yaşamaq, onları öz əsəblərindən keçirmək lazım gəlir. Putin də, yəqin
ki, özünü qəhrəmanlıq seriyası ilə mifologiyanı zənginləşdirən Herakl hesab etmir.
Ancaq bu məsələdə məlum zəifliklərdən də xali deyildir. Qərb qaydalarının təsiri
altında müasir piarın tələblərini də diqqətsiz buraxmır, bəzi həyat səhnələrində
özünü «maço» obrazında təqdim etməyi qəbahət saymır. Bu səhnələr istisna
olmaqla, o, təvazökarlığını, sadə ünsiyyətini itirmir. Müşahidələr göstərir ki, dahi
dövlət xadimləri qalereyasına qayıtmaq xülyası da onu o qədər cəzb etmir,
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özündən, əməllərindən razı qalmaq xüsusiyyəti ona yaddır, qədim yunan
müdriklərinin vəsiyyətinə əməl edərək, hər şeydə ölçü hissini gözləməyə çalışır.
Çoxlarına elə gəlir ki, qəribə bir təsadüf onu siyasətin ön səhnəsinə gətirib
çıxarmışdır. Onları qınamaq da düzgün olmazdı. Lakin Engelsin məşhur
ifadəsindən istifadə edərək, demək lazımdır ki, zaman öz axtarışında onu
tapmışdır. Və o da zamanın bütün amansız çağırışlarına cavab verməyə qadir
olduğunu artıq arxada qalmış təcrübəsi ilə sübuta yetirə bilmişdir. Bundan sonra
onu hansı uğur ya uğursuzluqlar gözləməsindən asılı olmayaraq, ən yeni Rusiya
tarixində onun diqqəti cəlb edən dövlət və hökumət başçısı kimi mövcud
portretinin heç bir retuşa ehtiyacı yoxdur.
Putinin dövründə dövlət siyasətinin bütün qüsurlardan azad olduğunu iddia
etmək də gülünc görünə bilər. Bu dövlətin «anadangəlmə ləkələri» olan korrupsiya
və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə şüarı dəfələrlə ən yüksək vəzifə sahiblərinin
nitqindən səslənsə də, onu nəinki ram edib, diz çökdürmək, heç cilovlamaq da
mümkün olmamışdır. Burada dövlət vəzifəsinin icrasının qanundan kənar biznes
fəaliyyəti ilə çuğlaşması kimi biabırçı proses yenə də bütün genişliyi ilə davam
edir. Bəzi məmurlar öz vəzifələrinə korrupsiya, rüşvət mənbəyi kimi baxır və qısa
müddətdə qanunsuz yolla qazanılmış, dələduzluq yolu ilə əldə edilmiş böyük
sərvətə sahib olmuşlar. Putinə vaxtilə yaxın olduqlarını gözə soxanlar da
oliqarxlara çevrilmişlər və bu onun tənqidçilərinə kəskin ittihamlr üçün əlavə
mövzu verir. Beynəlxalq təşkilatların müşahidələrinə görə korrupsiyanın şiddətinə
görə Rusiya dünya dövlətləri arasında alçaldıcı yerlərdən birini tutur və bu sahədə
«rekord» göstəricilərə yiyələnən MDB dövlətləri ilə demək olar ki, bir sırada
dayanır. Ailənin üzvləri bu ailəyə xas olan qüsurlardan yaxa qurtarmaq səyindən
çox uzaqdırlar. Bu ailədən uzaqlaşmış Gürcüstan isə həmin bəladan əsasən xilas
olmağı bacarmışdır.Siyasətinə heç də birmənalı yanaşılmayan Mixail Saakaşvili
rüşvətin və korrupsiyanın uzun tarixi dövr ərzində gur çiçək açdığı bir ölkədə bu
zəhərli sosial alaq otunu kökündən dartıb çıxarmağı, vətəndaşlarını rüşvətin
amansız işgəncəsindən xilas etməyi bacarmıqşdır.
Korrupsiya və rüşvətxorluq metastazı Rusiyanın bədəninə yayılıb, onu
içəridən didib dağıtdığı kimi, həm də ölkənin xeyli dərəcədə kriminallaşmasına yol
açmışdır. Oliqarxlar və kriminal ünsürlər, çox güman ki, birgə yaşamağı (bunu heç
də «dinc yanaşı yaşamaq» adlandırmaq olmaz) məqbul hesab edirlər, çünki
iqtisadiyyatın və kommersiyanın hər iki aktyoru sərvət ələ keçirməyə cəhd edir və
bu prosesdə bəzən rolların dəyişilməsi də baş verir. Axı bu səhnə xadimlərinin
başqa şəkilə düşmələrinə də ehtiyac yoxdur, çünki mafioz hansı ad altında tanınsa
da, onun mahiyyəti dəyişilməmiş qalır.
Rusiyada oliqarxların əksəriyyəti təbii sərvətlərin hasilatı və emalı üzərində
öz imperiyalarını yaratmışlar. Neft və qaz kompaniyaları, qara və əlvan
metallurgiya müəssisələri, daş kömür mədənləri, meşə materialları istehsalı və
satışı misli görünməmiş sərvət sahiblərinin iri dəstəsini meydana gətirmişdir.
Rusiya sənayesinin diversifikasıyası daha çox arzu olaraq qalır. Rusiyanın neft və
qaz iynəsi üstündə oturmasını (bu ifadə əsasən narkomanlar barədə işlənir) bəyan
edənlər heç də yanılmamışlar, ölkənin ixracının 40 faizini məhz həmin
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karbohidrogenlər təşkil edir.Rusiya iqtisadiyyatının bu “axilles dabanı” daim
özünü yada salır.
Maşınqayırma, elektronika, müasir avadanlıqlar istehsal edən sənaye
sahələri isə iqtisadiyyatın yetim övladı kimi ömür sürməkdə davam edirlər.
Avtomobil sənayesindəki modernləşmə isə məşhur xarici kompaniyaların filial
zavodlarının yaradılması ilə yekunlaşır. Aviasiya sənayesi mülki təyyarələr
istehsalı sahəsində, bir istisna nəzərə alınmaqla tənəzzülə uğramışdır. Vaxtilə
texnoloji modernləşmənin lokomotivi sayılan hərbi-sənaye kompleksi də öz
mövqelərini və tarixi ənənələrini itirmişdir. Rusiya hərbi texnika və silah idxal
edən dövlətə çevrilmişdir, bağlanmış bir sıra ixrac müqavilələri isə sonradan təftişə
məruz qalır və texnikanın keyfiyyəti ucbatından ləğv edilir.
Fransadan vertolyot daşıyan «Mistral» hərbi gəmilərinin alınması, həmçinin
pilotsuz təyyarələrin və məşhur AK-47 avtomat tüfənglərindən imtina əsasında bu
sinifdən olan daha modern silahın satın alınması barədəki ideyalar idxal
məsələlərinə diqqətin artmasından xəbər verir. Əgər əvvəllər SSRİ-də müxtəlif
yollarla təyyarələrin və raketlərin içini doldurmaq üçün elektronik cihazlar əldə
etmək başlıca məsələ sayılırdısa, indi Rusiyada bütövlükdə mülki aviasiya üçün
əsasən «Boinq» və «Aeorobus» təyyarələrinin satın alınması ilə problemin asan,
lakin böyük xərclərlə başa gələn həll yolu seçilmişdir. Belə siyasət onsuz da xoş
günlərini yaşamayan aviasiya sənayesinin taleyini daha böyük şübhə altında
qoymamış deyildir.
Prezident Dmitri Medvedyev ABŞ-da olarkən Kaliforniyadakı Silikon
vadisindəki elmi tədqiqatlar kompaniyalarının fantastik təsir bağışlamasından
heyrətə gələrək, vətənə qayıdan kimi Skolkovo elmi mərkəzinin yaradılmasına
əlavə təkan vermiş və bu təşəbbüsün reallaşmasına külli miqdarda vəsait
ayrılmışdır. Rusiya belə xərcləri ödəmək iqtidarındadır, çünki neft və qaz satışı
ölkəyə ağlasığmayan valyuta çayının axmasına səbəb olmuşdur. Bu pulu istənilən
məqsədə xərcləmək olar, lakin hər şeyi pulla əldə etmək mümkün deyildir. Son iki
onillikdə və ondan bir qədər əvvəl Rusiyadan qərbə görünməmiş «beyin axını» baş
vermişdir. Gənc istedadlı insanlar məhz bu imkan vasitəsilə özlərini realizə və
təsdiq etmək yolunu seçmişlər. Ona görə də yeni mərkəzə hay-küy donu
geyindirmək mümkün olsa da, bu ideyanın da bir nəcib niyyət olmaqdan uzağa
gedəcəyinə inanmaq çətindir. Əgər Rusiyanın modern elmi-sənaye sahəsi sayılan
«Nanotexnologiya» şirkəti uğurları sırasında kəşf etdiyi yeni İliç lampasının 40 il
ömür sürəcəyinə qarantiya verməklə öyünürsə, onda görən yeni məqsədə xərclənən
milyardlar ölkəni hansı üzdəniraq nailiyyətlərlə sevindirəcəkdir.Yoxsa, yenə də
“Dağ siçan dogmuşdur” ifadəsini yada salmaq lazım gələcəkdir.
Rusiya indi bütün problemlərini kənara qoyub, qarşıdakı prezident seçkiləri
üzərində diqqətini cəmləşdirir. Hər iki tərəf – həm iqtidar, həm müxalifət öz
əzələlərini nümayiş etdirmək üçün müxtəlif vasitələrə əl atır. Lakin, cəmiyyəti az
qala düşmən timsallı cəbhələrə parçalamaq, xaosa cəlb etmək, ölkənin ümdə
mənafelərini əsas götürdükdə, heç də öyünüləsi bir iş deyildir. Rusiya zamanın
daha böyük çağırışı qarşısında dayanmışdır, bu da sənayenin modernləşdirilməsi,
iqtisadiyyatın müasir elmi-texnoloji reislər üzərinə keçməsidir. Daha çox pul əldə
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etmək üçün təbii sərvətləri artan sürətlə hasil etmək ölkənin gələcəyinə zərbə
vurmamış qalmır, axı bu sərvətlər həm də sonrakı nəsillərə çatan bir irsdir. Qısa
müddətdə yerin təkindən onları çıxarmaqla, bu mənbəyi tükəndirmək xalqın
gələcəyinin imkanlarını məhdudlaşdırmağa xidmət etdiyindən, mövcud
nailiyyətlərin astarına da diqqət yetirmək tələb olunur. Axı həmin sərvətlər bərpa
olunmayanlar sırasına daxildir və quyular boşaldıqdan sonra təbiət heç də həmin
məhsuldar plastı yenidən doldurmaq əziyyətinə qatlaşmayacaqdır.
Rusiya iqtisadiyyatının son onillikdəki dinamikası əsasən göz oxşayan
rəqəmlərdə ifadə olunduğundan razılıq hissləri yaratmamış deyildir. Lakin başlıca
olaraq təbii sərvətlər hasilatına əsaslanan nailiyyət bir növ «Pirrin qələbəsini»
andırır, heç də hərtərəfli inkişafı əks etdirmir. Belə bir şəraitdə yenidən prezident
seçilmək ehtimalı reallaşdıqda, Putin iqtisadi və maliyyə böhranının əzablarından
zəif olmayan çağırışların diktatı ilə üz-üzə gələcəkdir. Qloballaşma, dünya
iqtisadiyyatına hərtərəfli inteqrasiya özünün güzəştə gedilməyən tələblərini irəli
sürəcəkdir. Dünya Ticarət Təşkilatına bu yaxınlarda qəbul edilən üzvlük də,
Rusiyadan qabaqcıl sənaye ölkələri ilə rəqabətə davam gətirmək qabiliyyəti tələb
edəcəkdir. Bunu neftin və qazın satışından əldə edilən milyardlar avtomatik olaraq
həll edə bilməyəcəkdir. Çünki buradakı oyun qaydaları da tam başqa şəkildə
olacaqdır.
Bu gün Putinin üzərinə həm daxildəki müxalifət qüvvələrindən, həm də
xaricdən olan həmlələrin şiddəti artmışdır.On ildən artıq bir müddətdə yupiter
lampalarının gur işığı altında dayanmaq asan məsələ deyildir. Bu işıq şiddəti ilə
rentgen şüaları kimi adi gözə görünməyənləri də diqqətə təqdim etməyi bacarır və
bundan tənqidçilər bol-bol istifadə edirlər. Onlar yalnız həqiqəti söyləyəcəkləri
barədə and içmədiklərindən, sərbəstliyin dərəbəyliyindən istifadə edərək hər cür
vasitələrə əl atmaqdan belə çəkinmirlər. Həqiqət yalanla, faktlar uydurmalarla elə
qatı şəkildə qarışdırılır ki, bu vaxt istənilən nöqteyi-nəzəri əsaslandırmaq mümkün
olur. Bəzən Putinin portretini çəkmək üçün tutqun rənglər qabaqcadan qarışdırılır
və böyük ispan rəssamı Fransisko Qoyya «Kral IV Karlın ailəsi» portretində
personajların sifət cizgilərində onların mənəvi eybəcərliklərini ustalıqla təsvir
edirdisə, müasir psevdorəssamlar karikaturaya daha çox meyl etdiklərindən, öz
fantaziyalarına güc verməyi unutmurlar. Axırıncıların yeganə məqsədi budur ki,
yaxmanın hər biri, təsvir edilən obrazın ikrah hissləri təlqin etməsinə xidmət
göstərsin. Bu ikrahdan isə yalnız nifrət hissləri qalxa bilər.
Haqlı və haqsız bütün hücumlara baxmayaraq Putin özünü cəsarətli aparır,
ambitsiyasını gizlətmək, ört-basdır etmək meyli hiss etdirmir. O, yaxşı başa düşür
ki, şeytan təsvir edildiyi qədər qorxulu deyildir, əleyhdarlar dəstəsi elə böyük
olmadığı kimi, vahid cəbhə şəklində çıxış etməkdən də çox uzaqdır. Putinə qarşı
olan qüvvələrin bir-birinə olan mənfi münasibəti öz hədəflərinə olan münasibətdən
heç də geri qalmır. Onları yalnız Putinə qarşı çıxış etmək istiqaməti birləşdirir,
məslək və prinsiplərə gəldikdə, onlar bir-birlərini nəinki qəbul etmirlər, hətta bu
konqlomeratın hər bir üzvü öz müttəfiqlərinə istehza ilə, yuxarıdan aşağı baxır.
Onların belə rəng müxtəlifliyi və fərqli məcralara üz tutması Putinə qarşı
hücumların şiddətini zəiflətməmiş qalmır, bu qalanın elə bir istehkam
192

xüsusiyyətləri də nəzərə çarpmır. Digər parlament partiyalarının liderlərinə
gəldikdə, onlar ciddi müqavimət mənbəyi kimi qəbul edilmir. Çünki onların
toplayacağı səsin miqdarı xəta əmsalı nəzərə alınmaqla əvvəlcədən məlumdur.
Həm də onların uzun müddət ərzində yaxşı xidmət etmiş relsdən uzaqlaşması
gözlənilmir. Ona görə də hansısa fövqəladə hadisə baş verməsə, seçkilərin necə
yekunlaşacağına elə bir şübhə yeri qalmır.Seçkilərin keçirilməsi isə daha ciddi
nəzarət altında olacaqdır.Parlament seçkilərindəki pozuntulara yenidən yol
verilməməlidir, çünki yeni seçilmiş prezidentin legitimliyinə seçki xətaları
müəyyən kölgə sala bilər.
Rusiya bizim şimal qoşunumuz olmaqla, dünya dövlətləri ailəsində nüfuzlu
mövqeyə malikdir. Azərbaycanı Rusiya ilə eyni imperiyada iki əsrlik birgə
yaşamaq tarixi birləşdirir. Uzun bir dövr ərzində azərbaycanlılar üçün rus dili
Qərbə açılan bir pəncərə, Qərb sivilizasiyasından faydalanmaq üçün körpü rolunu
oynamışdır. Rusiyanın demokratik yolla inkişaf etməsi, qüdrətinin artması,
həmçinin bu ölkədə sabitliyin bərqərar olması bizim gənc dövlətimiz üçün heç də
kiçik əhəmiyyət kəsb etmir. Gürcüstanın keçmiş lideri Eduard Şevernadze kimi
təbiəti təkzib edərək, riyakarcasına deyə bilmərik ki, «Günəş Şimaldan doğur».
Belə hiperbola heç ona ünvanlanan ölkəyə də şərəf gətirmir. Bu metaforadan
istifadə edərək, demək istərdik ki, qoy bizə şimal qonşumuzdan soyuq münasibət
küləyi əsməsin, iki xalqın yaxınlığının hərarəti daim bahar günəşinin şəfqətli təsiri
ilə müqayisə edilə bilsin.
“525-ci qəzet”. 22.12.2011.

Stalinin bioloji irsinin əlvidası
Assoşieyted Press agentliyi bu ilin 29 noyabrında Svetlana Alliluyevanın
Birləşmiş Ştatlarda, Viskonsin ştatındakı Riçmond şəhərində, ahıllar evində bir
həftə əvvəl ölməsi xəbərini yaydı. 85 yaşında həyatdan köçən bu qadın bütün
dünyaya, onun altıda birinə – SSRİ adlanan dövlətə 29 il ərzində rəhbərlik etmiş
İosif Stalinin qızı kimi tanış idi. Qərbin gözündə bütünlüklə, vətənində isə qismən
diktator kimi qəbul edilən Stalinin çoxtərəfli şəxsiyyətinə və ən başlıcası
fəaliyyətinə nifrətin və ya məhəbbətin dərəcəsindən asılı olmayaraq, XX əsrin
birinci yarısının üç son illiyi barədə söhbət gedərkən onun adı daim lənət və
sədaqət çalarlarında səsləndiyi kimi, kölgəsi daim üstündən əskik olmayan qızının
vəfatı ilə yenidən informasiya meydançalarını bəzədi. Çoxları onu anafemaya
uğratmağa cəhd etsə də, tarixi məhv etmək mümkün olmadığı kimi, onun
şəxsiyyəti də heykəlləri və portretləri kimi heç də bütünlüklə yoxa çıxmaq
qismətinə tabe olmadı. Yaxşı deyirlər ki, kiçik tonqalı külək söndürsə də, böyük
tonqalı daha böyük şiddətlə yandırır. Ona münasibətin tam əksliyindən asılı
olmayaraq, onun böyüklüyünü yalnız piqmeylər inkar edirlər. Onu da unutmayaq
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ki, böyüklük miqyası həm Xeyirə, həm də Şərə xidmətə aid edilə bilər.
Svetlana Alliluyevanı heç də xoşbəxt adam hesab etmək olmazdı. Atası
ölkəyə başçılıq edəndə bu körpə dünyaya gəlsə də, sonralar ona sirdaşı kimi yalnız
müdhiş səhnələrə tamaşa etmək və yaş axıtmaq üçün sədaqətlə xidmət edən gözləri
qalmışdı. Həyatının müxtəlif dövrlərində o, Dante cəhənnəminin dövrələrini
dolaşmalı olmuşdu. Axı atası da tarixə şöhrəti nəqş edilən şəxsiyyət olsa da, şəxsi
həyatında amansız sınaqlarla üzləşmişdi. Gəncliyində dəfələrlə sürgün həyatı
yaşamış bu adam özündən 22 yaş kiçik olan çox gənc və gözəl bir qızla evlənsə də,
onunla nisbətən qısa birgə ömür sürmüşdü. 1932-ci ilin 9 noyabrında sevimli
Nadejda Alliluyeva tapançadan atdığı güllə ilə özünə intihar etmişdi. Stalin
dəfələrlə təkrar etmişdi ki, bu hərəkəti ilə arvadı ona xəyanət etmişdir. Böyük
Vətən müharibəsinin ilk ilində böyük oğlu Yakov almanlar tərəfindən əsir
götürülmüş və hərbi əsirlər düşərgəsində qətlə yetirilmişdi. Kiçik oğlu Vasili
aviasiya generalı rütbəsinə yiyələnsə də, hələ müharibə vaxtı sərxoşluğa
qurşanmış, eyş-işrət aludəçisinə çevrilmiş, ağılsız hərəkətlərə yol vermişdi.
Atasının ölümündən sonra bir cinayət işinə görə onu azadlıqdan məhrum etdilər,
dustaqxanadan çıxdıqdan sonra köhnə xəstəliyinin – alkoqolizmin qurbanı kimi 40
yaşında dünyadan köçmüşdü.
Stalinin yeganə qızı olan Svetlana da olduqca mürəkkəb və əslində çox
hallarda sevincdən xali olan bir həyat yaşamışdır. Altı yaşlı kiçik qızcığaz anasının
timsalında onu ağuşuna alan məhəbbət mənbəyini itirmişdi. 27 yaşında isə ikinci
valideynini itirmək faciəsi ilə üzləşmişdi. Uzun dövr ərzində ilk sosialist dövlətinə
başçılıq etmiş və dünya sosializm sisteminin beşiyi başında dayanmış bir insan
həyatdan getmişdi. Həmin şəxs hər cür sərtliyindən və münasibətinin ayrı-ayrı
vaxtlarda şaxta soyuqluğundan asılı olmayaraq onun doğma atası idi. Şaxta isə
şiddətli olanda, hətta bədən orqanlarını yandırmağa başlayır.
Svetlana Alliluyeva şöhrət nöqteyi-nəzərindən olduqca zəngin atanın kasıb
övladına bənzəyirdi. Axı bu şöhrət çələngindən zahiri əlamətlərdən başqa ona heç
bir pay düşmürdü, atanın sərt rahib həyat tərzi, asket insana xas olan məziyyətləri
də buna imkan vermirdi. Özünün, onu xeyli məşhurlaşdıran “Dostuma 20 məktub”
xatirələrində yazdığı kimi, insan vulkanını, ehtirasların közərən enerjisini andıran
paytaxt həyatında da o, çox vaxt özünü tənha hiss edirdi, bir-birinə əvəz edən
təlatüm dalğalarından kənarda qalırdı. Nə qədər bundan azad olmağa cəhdlər etsə
də, atasının adının kölgəsi altında yaşamaqda davam edirdi, bu dəmir qəfəsi
andıran divarları yıxmağa cəsarəti çatmırdı. Ona görə də sonralar özünü atasının
adının “siyasi dustağı” adlandırmışdı.
Məhz bu səbəbdən onun həyatı qəribə, bir ağılsız qaydada ikiyə bölünmüş
mövcudluq idi, bu gənc qız zahirdə bir cür, daxildə isə tam başqa cür yaşayırdı.
Yəqin buna görədir ki, yeniyetmə yaşlarından öz gücünə arxalanmaq yolunu
seçmişdi. Orta məktəbi fərqlənmə ilə bitirmiş, Moskva Dövlət Universitetinə daxil
olmuş, bir il filologiya üzrə təhsil aldıqdan sonra, tarix fakültəsinə keçmiş, yeni və
ən yeni tarix sahəsini seçmiş, elmlər namizədi adını almış, ingilis dilindən bir neçə
kitab tərcümə etmişdi. Bu dilə hələ orta məktəbdə oxuyarkən maraq göstərmişdi.
Özünün yazdığına görə, 1942-ci ildə Moskvaya səfər edən Böyük Britaniya baş
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naziri Uinston Çörçill atasının Kremldəki mənzilində qonaq olarkən, qız ona
təqdim edildikdə, onunla ingiliscə danışmaq istəsə də, utandığından bu fikrindən
vaz keçməli olmuşdu.
Gənc qızın şəxsi taleyi də uğurlu alınmırdı. 1942-ci ildə orta məktəb şagirdi
olanda məşhur kinossenarist Aleksey Kaplerlə (onu Lyusya Kapler çağırırdılar)
tanış olur və ona vurulur. Özündən 22 yaş böyük olan Lyusyanın ədəbiyyata,
teatra, kinoya olan professional münasibəti və cilalanmış zövqü Svetlananı valeh
etmişdi. Onlar birlikdə teatrlara gedirdilər. Bir dəfə Aleksandr Korneyçukun
“Cəbhə” pyesinə teatrda baxdıqdan sonra o, sevdiyi qıza tamaşa haqqında rəyini
ikrah qaydasında “orada incəsənət heç gecələməmişdir də” sözlərilə ifadə etmişdi.
Ata qızının bu ilk məhəbbət romanına da qənim kəsildi. Kapler isə “Pravda”
qəzetində dərc edilən Stalinqrad cəbhəsindən bədii priyom kimi sevgilisinə yazdığı
məktub şəklindəki məqaləni bu sözlərlə bitirmişdi: “Bu saat Moskvada yəqin ki,
qar yağır. Sənin pəncərəndən Kremlin dişli divarları görünür”.
Əslində o, bu sözlərlə başqaları üçün sirr olan məsələnin üstünü açmaq cəhdi
kimi bağışlanmaz ehtiyatsızlığa yol vermişdi. Belə açış-saçıq alluziya nəticəsiz
qalmadı. Kapler həbs edildi, ömrünün on ilə qədər olan bir dövrünü əmək və həbs
düşərgələrində keçirdi. Kapler Moskvanı tərk etmək barədəki əvvəlki
xəbərdarlıqlara məhəl qoymamışdı. Görunür, öz ad-sanına arxayın olmuşdu. Axı o,
birinci dərəcəli Stalin mükafatı laureatı idi, Lenin ordeni ilə təltif olunmuşdu,
inqilab mövzusundakı məşhur filmlərin ssenarisini yazmışdı. O, tutulduqda
casusluqda şübhələnən əcnəbilərlə yaxın əlaqəsinə görə ittiham edilmişdi, Svetlana
ilə yaxınlıq isə dilə gətirilməmişdi.
Məhəbbət cücərtisi daşa dəyən və artıq tələbə olan qız 1944-cü ildə 18
yaşında Qriqori Morozov adlı yəhudi bir tələbəyə ərə getdi. Atası əlacsız qalıb,
nikaha icazə versə də, təkid qaydasında bəyan etdi ki, kürəkəni onun evinə ayaq
basmayacaqdır. Gənc ər-arvadın oğlu olduqda, onu babanın şərəfinə İosif
adlandırdılar. Müharibə milyonlarla insana ölüm və çox sayda faciələr gətirdiyi
kimi, bu ata ilə qız arasındakı münasibətlərə də öz acı korrektivlərini etmişdi.
Stalin qızından daha böyük məsafədə uzaqlaşmışdı, onunla yalnız Potsdam
konfransı başa çatdıqdan sonra, 1945-ci ilin avqustunda görüşəndə, hələ üzünü
görmədiyi nəvəsi üç aylıq bir uşaq idi. Bu vaxt amerikanların Hirosimaya atom
bombası atması xəbəri yayılmışdı və belə ciddi bir məsələ Stalinin rahatlıq
tapmayan ruhunu həyəcanlandırmamış qala bilməzdi. Doğulan uşaq da ailəni
möhkəmləndirə bilmədi və üç il keçməmiş körpənin valideynləri bir-birindən
ayrıldılar.
1949-cu ildə Svetlana yeni ailə qurmalı oldu, atasının razılığı, bəlkə də istəyi
ilə Yuri Jdanova ərə getdi. Onun atası Andrey Jdanov artıq ölmüşdü, lakin uzun
müddət Siyasi Büroda Stalinin yaxın silahdaşı olmuş, ədəbiyyat aləmində hayküyə səbəb olmuş bədnam ifşa tədbirlərinin təşəbbüsçüsü kimi çıxış etmişdi. Lakin
“xalqların atasının” öz inkvizitor “cəngavərinə” və onun oğluna xoş münasibəti
olduğu kimi qalırdı.
Svetlananın övladları da analarının taleyinə müəyyən ölçüdə şərik oldular.
Birinci ərindən olan oğlu tibb elmləri doktoru dərəcəsi almış, kardioloq kimi
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fəaliyyət göstərmiş, anasından üç il əvvəl dünyasını dəyişmişdi. İkinci ərindən olan
qızı Yekaterina elmi işçi işləmiş, hərbçi zabit əri ilə yaşayır.
Svetlana Alliluyeva 1967-ci ildə üçüncü əri olan hindli Braceh Sinqhi
vətənində dəfn etmək bəhanəsi ilə Hindistana getmiş, ora çatan kimi NyuDehlidəki ABŞ səfirliyinə müraciət edərək siyasi sığınacaq istəmişdi. Onun
ölkədən getməsinə o vaxtlar SSRİ Nazirlər Sovetinin sədri A.N.Kosıgin razılıq
vermişdi və ona görə də “qayıtmayana” çevrilən bu qadının ünvanına həmin
hadisədən sonra o, “mənəvi cəhətdən qeyri-stabil” və “xəstə adam” kimi acı sözlər
işlətmişdi.
Svetlana bir müddət İsveçrədə yaşadı. Sonra isə Birləşmiş Ştatlarda
məskunlaşdı.
Qərbə üz tutmuş Svetlana Alliluyeva elə həmin il çap etdirdiyi “Dostuma 20
məktub”da öz atası və Kreml həyatı barədəki xatirələri ilə dünya sensasiyası
meydana gətirməklə, həm də ABŞ-ın 1962-ci ildəki Kuba raket böhranından sonra
yeni bir piar qələbəsinə şərait yaratdı. Gur və dolaşıq tərcümeyi-hala malik olan bu
qadın ümumiyyətlə ədəbi qabiliyyətlərdən məhrum deyildi. Keçirdiyi ağır sınaqlar,
taleyin zərbələri olmasaydı, o, bəlkə də daha qiymətli əsərlərə imza atmış olardı.
Əlavə üç əsər də yazmışdı, 1969-cu ildə isə onun avtobioqrafik əsəri olan “Yalnız
bir il” çap edilmişdi.
Onun gəncliyini atası öz xarakteri, həm də qüdrəti hesabına məhv etmişdi,
daim bu qızın həyatına müdaxilə, daha dəqiq deyilsə, rəhbərlik etmişdi. Xaricdə
xoşbəxtlik aramaq yoluna düşsə də, Qərbi özü üçün Bibliyadakı Vəd edilən torpaq
kimi hesab etsə də, burada da o, azacıq müvəqqəti məşhurlaşmaq dövrünü
yaşamaqdan savayı heç nəyə nail ola bilmədi. Həyat çox hallarda onu əzdiyinə
görə, o,özlüyündə ikili mövcudluqla barışmağa məcbur olmuşdu. Onun tale yolu
kimi mövqeyi və hadisələrə münasibəti dolanbaclı, enişli-yoxuşlu idi. Xarakteri
etibarilə mürəkkəb və ziddiyyətli adam olan Svetlana Alliluyeva müsahibələrində
də çox vaxt özü-özünə zidd çıxırdı, əvvəllər ifadə etdiklərini sonralar təkzib edirdi.
Gəncliyindən avantüralara meylli olan bu qadın həyatın ümumən mövcud olan
çərçivələrinə məhəl qoymaq istəmirdi, ona görə də uzun sürən ömrünə
baxmayaraq, yaşayış tərzinə görə onu çox erkən həyatdan getmiş Vinsent van
Qoqa bənzətmək olardı. Həmin böyük rəssam kimi, elə bil ki, o da daim
bədbəxtliklər axtarışında idi. Ona görə də onun qarışıq yaxmalardan ibarət olan
tabloya bənzəyən həyatını da kədər haləsinə bürünmüş avantüralarla dolu psixoloji
roman adlandırmaq olardı. Vətənini tərk edib, məskunlaşdığı ABŞ-ı nəzərdə
tutaraq bəyan etmişdi ki, “Mən buraya özümü realizə etmək üçün gəlmişəm,
Rusiyada isə mənə uzun müddət buna imkan verməmişdilər”. Ahıllar evindəki
tənha sonluğu onun bu axtarışının nə qədər uğurlu olub-olmadığını aşkar şəkildə
göstərir.
Qərb də onun həyəcanla çuğlanmış könlünü rahat edə bilmirdi. Burada da
onu əhatə edənlərin münasibətinə heç cür dözə bilmirdi. Adamlar ona “Stalinin
qızı, Stalinin qızı” dedikdə, özünün 2007-ci ildə jurnflistlərə müsahibəsində
söylədiyi kimi, bunu nəzərdə tuturdular ki, o, çiynindən tüfəng asıb, amerikalıları
güllələməlidir. Yaxud da deyirdilər ki, “yox o bura gəlibsə, amerikan
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vətəndaşıdır”.Əlavə edirdi ki, “bu o deməkdir ki, mən başqaları üçün bombayam.
Yox, mən heç kəsin tərəfində deyiləm. Mən aralıqdayam. Ancaq bu “aralığı” onlar
başa düşə bilmirlər”.
Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, atasının dünya şöhrəti daim onun
üçün ağır bir yükə çevrilmişdi, atanın yoxa çıxa bilməyən irsi onu bütün həyatı
boyu təqib etdi. Hətta atasının kölgəsindən kənarda yaşamağa yönələn hər bir cəhd
belə, əbəs canfəşanlıqdan artıq bir şey olmurdu.
Onun maliyyə işləri də o qədər uğurlu getmirdi. Xatirələrinin ilk jurnal
variantını Hamburqda nəşr edilən “Şpigel”ə 122 min dollara satmışdı. Onun
qohumu olan Nadejda adlı qadının dediyinə görə, SSRİ-də yaşayan vaxt ölən atası
qızına vur-tut 30 min manat pul (bu, 1947-ci il məzənnəli pul idi) qoyub getmişdi.
Vətənini tərk etdikdən sonra o, yazıçı zəhməti hesabına qazandıqları pul ilə,
həmçinin vətəndaşlardan və təşkilatlardan daxil olan ianələr hesabına dolanmışdı.
Bir vaxtlar dünyanın ən qüdrətli adamı sayılan şəxsin qızı artıq adamların
göstərdiyi mərhəmət payına möhtac qalmışdı. Obyektivlik xatirinə onu da əlavə
etməliyik ki, belə bədbəxtliklər seriyasında ata adlanan kabusun da rolu az
olmamışdı. Hamlet mərhum atasının kölgəsi ilə intiqama səsləndiyi kimi, Svetlana
da öz atasına məxsus olan kabusun diqtəsi ilə əzablar uçurumuna sürüklənmişdi.
Şəxsi ailə həyatını qurmaq hesabına tənhalıqdan uzaqlaşmaq cəhdləri də bir
fayda vermirdi. Amerikada yenidən, dördüncü dəfə ərə getmiş, ondan ikinci qızını
doğmuş, nikahdan iki il sonra, 1972-ci ildə boşansa da, ərinin soyadını saxlamaqla
Lana Piters adı ilə tanınmışdı. Həm də onu heç cür yaxşı ana adlandırmaq olmazdı.
O, Qərbə üz tutarkən iki uşağını Rusiyada qoyub getmişdi. Övladları onun gedişinə
heç də yaxşı baxmırdılar. Buna görə də ana ilə övladları arasında heç vaxt
yaxınlaşma baş vermədi.
1984-cü ildə oğlunun xahişi ilə o, ikinci qızı ilə birlikdə Moskvaya
qayıtmışdı. Qürbət həyatı onun ümidlərini doğrultmayanda, yəqin ki, Vətən həsrəti
də öz işini görmüşdü, axı doğma məkanı özü ilə harasa aparmaq mümkül deyildir.
Böyük Fransa İnqilabının yakobinçi liderlərindən biri olan Jorj Dantonun 1794-cü
ildə İnqilabi Tribunanın hökmü ilə edam edilməsindən bir az əvvəl dediyi “Vətəni
çəkmənin altlığında özünlə aparmaq olmaz” sözləri Vətəndən qaçanlara daha
tutarlı cavabdır. Öz silahdaşı Maksimilian Robespyerin münasibəti hesabına ölüm
təhlükəsi ilə üzləşən Dantona dostları Fransanı tərk etməyi məsləhət gördükdə, o,
bu sərt sözləri söyləmişdi. Alliluyevanı isə elə bir təhlükə izləmirdi, vəzifəsində
möhkəmlənmək üçün özünün də çox fəal iştirak etdiyi repressiyalar dalğasına görə
Stalini ifşa etmək yolunu seçən Xruşşov da, bu qadın vətəndən qaçandan xeyli
əvvəl ölkə rəhbərliyindən uzaqlaşdırılmışdı. Azadlıq aramaq etirafına gəldikdə isə,
burada da qərar vermək anında yəqin ki, onun könlü xəyal quşunun qanadlarında
uçmuşdu. Böyük filosof Mark Avreli isə göstərirdi ki, həqiqətən yalnız elə adam
azaddır ki, o, arzu və ehtirasları deyil, yalnız ağılı rəhbər tutsun.
Vətənə qayıdışı sevinclə qarşılanmış, ləngliyə yol verilmədən onun sovet
vətəndaşlığı bərpa edilmişdi. Az qala iyirmi ilə yaxın olan ayrılıq ananın yaşlı
övladları ilə münasibətlərini korlamamış deyildi və onları yoluna qoymaq heç də
asan məsələ ola bilməzdi. Nə oğlu, nə də qızı Yekaterina ilə ümumi dil tapa
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bilmirdi. Ona görə də atasının vətəni olan Gürcüstana yollanmağı qərara aldı və
Tbilisidə Moskvanın göstərişi ilə ona hər cür şərait yaradıldı. Rahat mənzil verildi,
pul təminatı ilə, xüsusi təchizat şəraiti ilə əhatə edildi. Ona Nazirlər Sovetinin
minik maşını təhkim edilmişdi. Qoridə Stalin muzeyinin binasında bu qadının 60
illik yubileyi qeyd edildi. Lakin Gürcüstanda da hakimiyyət orqanları və köhnə
dostları ilə bəzi problemlər baş verirdi. SSRİ-də iki ildən az olan bir müddət
yaşadıqdan sonra o, yenidən xaricə getmək barədə müraciət etdikdə, buna
müqavimət göstərilmədi və ona ABŞ-a qayıtmağa icazə verildi. Vətəni yenidən
tərk etsə də, SSRİ və ABŞ-ın ikili vətəndaşlığını saxlaya bildi.
Svetlana Alliluyeva kitabında atası haqqında, ölkəsində baş verən müdhiş
hadisələr haqqında bəzi məşalələrə özünəməxsus qaydada aydınlıq gətirsə də,
bütün incikliklərinə baxmayaraq obyektivlikdən uzaşlaşmaq istəmir. Atası barədə:
“O, çox sadə insan idi. Çox güclü idi. Çox qəddar idi” demişdi. Bu sözləri o, 2010cu ildə söyləmişdi. Həm də atasına bəraət verirmiş kimi qeyd edirdi ki, “onda
mürəkkəb olan heç nə yox idi. O, özünü bizimlə çox sadə aparırdı. Məni çox
sevirdi, istəyirdi ki, mən onunla olum, savadlı marksistə çevrilim”.
Lakin bu qız atasının hamıya, ən yaxın adamlarına da şübhə ilə yanaşdığını
sezməmiş deyildi. Ona görə də atası haqqında ən ağır hökmə bərabər olan qaydada
yazır ki, hər yerdə o, düşmənlərini görürdü: “Bu artıq patologiya idi,
düşkünləşməkdən, təklikdən əmələ gələn təqibolunma maniyası idi. O, bütün
dünyaya qarşı son dərəcə amansızlaşmışdı”.
Atasının ölüm səhnəsində isə sadə adamların səmimiyyətlə yoğrulmuş
münasibəti bu qızı çox mütəəssir etmişdi. Bağ evinin xidmətçilərinin hüznlü hisslər
keçirdiyini gördükdə bu qənaətə gəlmişdi ki, atasının istedadlı təbiətinə valeh olma
adamların bilavasitə könüllərinə nüfuz etmişdir. Etiraf şəklində onu da əlavə edir
ki, hamı bilirdi ki, mən atama pis qız olmuşam, atam da mənə pis ata olmuşdu.
Sadə adamların sünilikdən uzaq olan kədərinə gəldikdə, qeyd edir ki, onlar atamın
nə dahiliyinə, nə fövqəlbəşər olduğuna görə deyil, yalnız sadə insani
keyfiyyətlərinə görə onu sevir və ona belə səmimi qəlbdən ehtiram bəsləyirdilər.
Atasının az qala guşənişin həyatı yaşadığını nümayiş etdirmək üçün bağ evinin
olduqca sadə, əslində kasıb, rahatlıq üçün ən adi şeylərdən belə kasad olduğunu
təsvir edir və əlavə edir ki, atası əşyaları sevmirdi, onun məişəti puritan qaydalarını
xatırladırdı.
Keşməkeşlərlə dolu olan həyatında S.Alliluyeva acı mənzərələri andıran
hadisələrdən kənar qaça bilmirdi. 1992-ci ildə müxbirlər onu İngiltərənin ahıllar
evində tapmışdılar. Sonralar o, bir müddət İsveçrədəki Müqəddəs İoann
monastısında yaşamışdı. Uzun müddət ərzində jurnalistlərlə ünsiyyətə girməkdən
imtina etsə də, 2008-ci ildə “Svetlana Svetlana haqqında” adlanan 45 dəqiqəlik
filmdə çəkilməyə razılıq vermişdi. Son dövrlərdə isə, bu dəfə Amerika Birləşmiş
Ştatlarına məxsus olan ahıllar evində yaşayırdı.
Svetlana Alliluyeva özünün kitabının sonunda günahsız qurbanlara
münasibətini bildirmək və təskinlik xatirinə yazır ki, Xeyir axırda qalib gəlir,
təəssüf ki, çox hallarda bu, çox gec baş verir. Yer üzünü bəzəməli olan çox sayda
insanlar haqsız olaraq, mənasızcasına, həm də bunun nəyə görə baş verdiyi
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bilinmədən həlak olurlar. İnqilabın bu erkən cəngavərləri neçə-neçə romantik
idealizmi qəbirə apardılar, onlar inqilabın trubadurları, kor olmuş mücahidləri,
şəhidləri idilər. Milyonlarla mənasız qurbanlar, həyatdan vaxtsız getmiş minlərlə
istedadlar, söndürülmüş zəka çıraqları əvəzi ödənilməyən itkilərdir. Yaxşı olardı
ki, onlar həyatdan vaxtsız getməyəydilər, yer üzərində yaşayaydılar ki, insanlara
xidmət etsinlər. Onu da qeyd etməyi lazım bilir ki, tarixin məhkəməsi sərtdir və
qoy heç kəs unutmasın ki, Xeyir əbədidir. Diktatorların axıtdıqları qan çayları
yaddaşlardan silinmir. Başqa mayelərdən fərqli olaraq qan yoxa çıxmır, hökmən öz
izini saxlayır.
L.N.Tolstoy yazırdı ki, əlahəzrət xalq fatalistdir, itaətkardır, dözümlüdür.
Lakin qismətə boyun əymək heç də əbədi davam etmir. Repressiya qurbanlarının
nalə çəkən ruhu, səssiz harayı bunu daim yada salır.
Svetlana Alliluyeva qandallardan xilas olmaq sorağında Qərbə üz tutmuşdu,
buna nail olub-olmadığını özü daha yaxşı bilirdi. Lakin çox şeylərin şahidi ola
bildi. Atasının qurduğu nəhəng dövlət də iflasa uğradı, məhv oldu. Dünyanın ikinci
fövqəldövləti bir müddət aqoniyasını yaşadıqdan sonra, tarixin mənsubluğuna
yollandı. Stalinin qızı da öz həyatının qürub illərinin başlandığını hiss etməmiş
deyildi və son nəfəsi ilə bu ağrılı dövrə yekun vurdu. İnsanlar üçün isə Günəşin
çıxması, bəşər övladının xoşbəxtliyə can atmaq sahəsindəki sönməz eşqi əvvəlki
tək davam edəcəkdir. Qoy, sevinc hissi yaradan və qəlbləri oxşayan qövsi-qüzeh
rəngarəngliyi xəyalən də olsa adamları ovundursun, özünü realizə etmək istəyi isə
heç kəs üçün bütün arzuların gömüldüyü, uğurlu gələcəyi udmaq təhlükəsi yaradan
dəhşətli uçurumun yaranmasına gətirib çıxarmasın.
İndi bu qadının cəsədi naməlum bir qəbirdə uyuyacaqdır, burada ömrü boyu
axtardığı sakitliyi yəqin ki, onun ruhu tapacaqdır. Epitafiyada nə yazışmasından
asılı olmayaraq, qəbir daşı üzərində “Stalin” sözünün olmaması daha yaxşı olardı.
Axı hələ cavanlığında o, bu doğma addan imtina etmişdi, indi isə hətta tövbəyə də
vaxt qalmamışdır. Valideyni seçmək mümkün olmadığı həqiqətinə bələd olan bir
insan həyatında sığınmaq üçün çox imkanlar axtarmışdı, amma daim “sınıq təknə”
yanında qaldığının şahidi olmuşdu. Sərgərdanın odisseyası səfil həyatını andırır və
müvafiq sonluqla başa çatır. Beləsini qınamağa da ehtiyac yoxdur. Qartal balası
böyüdükdən sonra mutasiyanın nəticəsi kimi uça bilmirsə, öz növünə bənzəmir,
sürünənlər kimi hərəkət edir, bu vaxt özünü qorumaqda ona heç mimikriya da
kömək edə bilmir.
“525-ci qəzet”. 3.12.2011.

Dünyanın gizli tarixinin mükəmməl tədqiqat təşəbbüsü
(Conatan Blekin «Dünyanın gizli tarixi» kitabı barədə qeydlər)
Fövqəltəbii qüvvələrə fərqli prizmadan yanaşma
Tarixi

tədqiq

edənlər, araşdıranlar təkcə hadisələrə, şəxsiyyətlərin
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hərəkətlərinə və onların motivlərinə nüfuz etməklə kifayətlənməyib, həm də
geoloji plastı andıran bir səviyyədə meydana çıxan digər növ süxurlara bənzər
köməkçi mənzərə cəhətlərinə, ştrixlərə diqqət yetirməmiş qalmırlar. İnsan
cəmiyyətinin, sivilizasiyanın tarixi indiyədək nə qədər diqqətlə öyrənilsə də, hər
yeni nəsil öz araşdırmaları ilə ona nəsə daha bir şey əlavə edir, qızıl axtaranlar kimi
böyük qum kütləsini arası kəsilmədən yumaqla orada hansısa qiymətli dənəcikləri
tapmağa çalışır. Axı hər bir dövrün salnaməsi təkcə təsvir edilən həlledici
hadisələrdən və görkəmli şəxsiyyətlərin fəaliyyətlərindən ibarət deyildir, onları bir
qayda olaraq çox sayda digər proseslər və həmçinin o qədər də məşhur olmayan
iştirakçılar müşayiət edir.
Bu hadisələr və onların meydana gəlmə motivləri çox vaxt sirrlərdən xali
olmur və baş vurduğumuz müəmmalar dənizində biz yalnız uzaqdan da gözəçarpan
kiçik adaları və ya atolları seyr edirik, tarix adlanan okeanın təbiətinə aid olan
cəhətlərə, ən azı su altında gizlənən mərcan riflərə o qədər də əhəmiyyət vermirik.
Elmi, əsasən materialist baxışların aparıcı rol oynadığı bir vaxtda isə biz çox
hallarda ruhla əlaqədar olan məsələlərə hətta istehza tərzi ilə yanaşırıq.
Lakin daha geniş miqyasda düşünməyə cəhd edən adamlar isə onlarla bura,
mələkşünaslığı, əlkimyanı, Kabalanı, yoqanı, çarkaları da daxil etmək olar, maraqlanmalarını dayandırmırlar. Əlkimya orta əsrlərdə sadə metalları xüsusi
maddənin - «fəlsəfə daşının» köməyi ilə qiymətli metallara (qızıl və gümüşə)
çevirmək vəzifəsini qarşısına qoymuş tədqiqatlardır. Kabala (və ya Kabbala) bütün
cisimlərin əsasını yəhudi rəqəmlərində və hərflərində axtarılmasını moizə edən
iudaizm təlimidir. O müalicə vasitələrini amuletlərdə və formullarda axtarır.
Çakralar Yoqa sistemində və formalarda enerjinin yeddi mərkəzidir. Bunlar
birlikdə, dünyaya elmi, materialist baxışdan tam fərqlidirlər.
İngilis yazıçısı Conatan Blekin «Dünyanın gizli tarixi» əsəri vaxtilə
bestsellər (hərfi mənada «daha yaxşı satılan» mənasını versə də, daha çox oxunan
ifadəsi kimi işlənir) kimi məşhurlaşsa da, iyirmi iki il sonra, 2010-cu ildə
Londonda yenidən və bir sıra əlavələrlə nəşr edilmişdir. Kitabda fövqəltəbii
qüvvələrin mistik və məxfiliklərindən xəbər verən hadisələrin izahına cəhd
edilmişdir.
Müəllif gizli cəmiyyətlərin, guya ağılsız qoca adamların dünyanı idarə
etmək qəsdindən başqa bir şey olmadığı barədəki cari ideyalardan uzaqlaşmağı
bacarmış, əvəzində göstərməyə çalışmışdır ki, həmin qadınlar və kişilər, cavanlar
və qocalar gizli spiritualizm (dünyanın mahiyyətinin ruhi başlanğıc olduğunu
təsdiq edən, materiyaya ruhun, allahın yaratdığı kimi baxan fəlsəfi təlim) barədəki
qədim cərəyanların mühafizəçiləri olmaqla, əslində bizə nəsə bir mühüm şeyi
demək istəmişlər. Bu, materializm dalğasının geri dönməsi ilə əlaqədər olaraq indi
mütəşəkki dinin (söhbət Xristian dinindən gedir) tənəzzülə uğradığı bir şəraitdə
xüsusilə vacibdir. Gizli spiritualizmin müxtəlif cərəyanların hamısı, mümkün
olduğu qədər bu yolla diqqəti cəlb edir. Kitab məhz mistik və fövqəltəbii
məxfilikləri təsvir etməyə çalışır və dünyanın elə bir tarixidir ki, müəyyən sirrli
cəmiyyətlərdə əsrlər boyu öyrənilmişdir.
Müəllif göstərməyə çalışır ki, kosmosun başlanğıcı, onun tarixi və gələcəyi200

yaradıcı allahların və ruhların, maqların və baş çıxaranların, böyük tarixi
şəxsiyyətlərin ulduzlar tərəfindən idarə olunması və mələklər tərəfindən
ilhamlandırılması barədəki mistik təxəyüllərlə yanaşı, güman ki, tarixdə iqtisadi və
dar siyasi məsələlərdən savayı daha dərin, daha zəngin nümunələr olmuşdur. Bu
nümunələr bir qayda olaraq düşüncələrdə fövqəltəbii kimi qəbul olunur və əgər
elm hər şeyin mövcudluğunu ifadə edirsə, deməli, onda bunlar heç bir vəchlə baş
verməməli idi.
Əsərdə ənənəvi olaraq bir-birindən şübhələnən qrupların-frimasionların,
antroposofistlərin, katolik mistiklərin, rəssamların, alimlərin baxışlarına müraciət
edilir. Onların hamısını isə, ümumilikdə daim can atdıqları ruhi təcrübə aparmaq
arzusu birləşdirirdi. Həqiqi spiritual təcrübələr belə uzağa gedirsə, deməli
adamlardan bəziləri vergi ilə doğulmuşdur. Əgər bəzi adamlar öz baxışlarını
realizə etmək üçün kifayət qədər təxəyyülə malikdirsə, bu təxəyyülün özü real olan
şeyləri görmək vasitəsidir. Güman etmək olar ki, təxəyyül həmçinin elə görmə
orqanıdır ki, o məşq edilə, təkmilləşə bilər.
Bu tarixin özəyindəki qüdrətli və mükafatlandırılmış SİRR Mariya
Maqdalinada, Leanardo da Vinçidə, Tereza Avillalıda, Uilyam Şekspirdə, Corc
Vaşinqtonda və tarixi yaradan çox adamlarda var idi.
Dünyanın belə tarixi müxtəlif epoxalarda mövcud olmuş həqiqi gizli
cəmiyyətlərin öyrənilməsindən ibarətdir. Bu günkü baxışlar nöqteyi-nəzərindən
deyilənlər tam səfeh bir iş kimi görünə bilər, lakin qeyri-adi adamların böyük bir
hissəsi tarixi yaratmaqla yanaşı, həm də inanc subyektləri olmuşdular.
Qədim dünyanın tarixçiləri, Misir sivilizasiyasının başlanğıcından Romanın
tənəzzülünə qədər, Fiva, Elois və Efes kimi yerlərdə keşişlərlə əhatə olunmuş
ictimai məbədlərin belə gizli cəmiyyətlərlə bağlı olmasından bizə söhbət açırlar.
Siyasi və mədəni elita meditasiya texnikasına öyrədilirdi. Hazırlıq işlərindən sonra
Platon, Esxil, Böyük Aleksandr, Avqust, Tsitseron və digərləri gizli fəlsəfədən hali
idilər. Müxtəlif dövrlərdə bu «məktəblər» tərəfindən istifadə edilən vasitələrə
həmçinin sensor məhrumiyyətlər, nəfəs alma təcrübələri, müqəddəs rəqs, drama,
hallusinasiya dərmanları və digər eksperiment metodları daxil edildi.
Çox sayda məşhur adamlar təəccüblü şəkildə ezoterik fəlsəfəni müstəsna
olaraq həsr edilənlər üçün nəzərdə tutulan sirrli, qapalı təlim kimi, mistik vəziyyəti
isə gizli cəmiyyətlərdə gizli qaydada öyrədirdilər.
İsaak Nyuton, heç şübhəsiz, yaşlı ömrü boyu əlkimya ilə məşğul olmuşdu və
bunu özü üçün daha mühüm iş kimi qiymətləndirirdi. Corc Vaşinqton onun adını
daşıyacaq paytaxt şəhərinin əsasını qoyarkən göydəki böyük ruhu köməyə
çağırmışdı. Napaleon deyəndəki ona ulduzlar bələdçilik edir, bu heç də nitqi
gözəlləşdirən obraz əlavəsi deyildi. O, deyirdi ki, böyük ruh ona öz taleyini
göstərmişdi və bir şəxs kimi onu uğurlu və bəxti gətirən etmişdi.
Qədim dünyanın ikonoqrafiyasında və heykəltəraşlığında Zaratustra
dövründən başlayaraq Sirrli Məktəblərin gizli göstərişlərini bilmək, əldə lülə
şəklində bükülmüş kağızı tutmaq qaydasında ifadə olunurdu. Bu ənənə müasir
dövrdə də davam etməkdədir və bu gün dünyanın bir çox şəhərlərindəki ictimai
heykəllər bu qaydanın təsirinin necə geniş yayıldığını nümayiş etdirir. Heç də çox
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uzaqlara səyahət etmək lazım gəlmir ki, gizli kultların okkult (okkultizm dünyada
elmi cəhətdən dərk olunmayan, yalnız «seçilmişlər», «həsr edilmişlər» tərəfindən
dərk edilən sirrli, fövqəltəbii qüvvələr haqqında guya mövhumatçı hesab edilən
anlayışlar sistemidir) simvollarını tapmaq mümkün olsun.
Gizli cəmiyyətlərin daha çox məxfiliyi öyrətməsi yalnız şifahi yolla baş
verirdi. Digər hissələr qəsdən aydın olmayan şəkildə yazılırdı ki, kənar adamların
onları başa düşməsi qeyri-mümkün olsun. Bütün dünyada mövcud olan müxtəlif
ənənələr biri digərlərini işıqlandırırdı. Lakin ezoterik (gizli) təlimlər daha çox Qərb
ölkələrində gizlədilirdi. Ənənələr arasında potensonal münaqişələr də yox deyildir.
Məsələn, sufi ənənəsi ilə müqayisədə hind ənənəsində reinkarnasiyanın – yenidən
doğulmanın vurğulanması daha geniş yer tuturdu.
Fikir məktəbləri və gizli cəmiyyətlər həqiqi ənənədən meydana gəlirdi.
Beləliklə, Kabala, tərkidünya, Sufizm, Tampliyerlər, ezoterik frimasonluq,
Martinizm, Madam Blavatskaya teosofiyası və antroposofiya, onların tərkib hissəsi
hesab olunmalıdır. (Frimasonlar və ya masonlar hərfi mənada «azad bənnalar»
deməkdir, dini-etik cəmiyyətin üzvləri olub, onlar mənəvi xüsusi öztəkmilləşməni
moizə etməklə yanaşı, xüsusi məralimlər keçirir və məxfilikləri ilə seçilirdilər.
Teosofiya insan ruhunun ilahiliklə birləşməsi barədə din-mistik təlimdir.
Antroposofiya teosofiyanın növlərindən biridir.)
«Əbədi fəlsəfənin» əvvəlki cəhdləri bayağı, şit olanların, - «bizim hamımız
eyni dərinin altındayıq», «Məhəbbət özünün mükafatıdır» kimi düşüncələrin
müəyyənləşməsinə, tanınmasına meyl edirdi. Bütün dünyadan olan Sirrli
məktəblərin və gizli cəmiyyətlərin tanınmasının öyrənilməsi hələ də çoxlarını
hiddətləndirir və onlar ümumi düşüncəyə təhlükə hesab edilir.
Bu gün alimlər deyə bilərmi ki, ən böyük ağrı anlarında ürəyinin
dərinliklərindəkini ifadə etməklə göylərə yalvarmağın əhəmiyyəti yoxdur, çünki
sən oradan heç bir cavab almayacaqsan. İnsanın borcu böyüməkdir, yaşa
dolmaqdır, bu laqeydlik şəraitlərinə gəlməyə öyrənməkdir. Kainat isə müxtəlifdir,
çünki onu bəşəriyyət öz ağlında düzəltmişdir. Bu tarixdə kainat antroposentrikdir
(bu təminə görə insan Kainatın mərkəzidir və bütün dünyanın son məqsədidir),
onun hər bir sadə təcrübəsi düzləndirilərək bəşəriyyətə doğru istiqamətlənmişdir.
Bu kainat bizi min illər ərzində qidalandırmış, həm də unikal olan bir şeyə
kömək etmişdir ki, bu da insan şüurudur. Şüur bizim hər birimizi fərd olaraq
inkişaf etdirir və həyatımızdakı ən böyük anlara doğru irəli aparır. Nəzərə alın ki,
siz qışqıranda kainat rəğbətlə sizə doğru çevriləcəkdir. Siz həyatınızdakı yol
ayrıcına gəlib çıxanda, bütöv kainat öz nəfəsini dayandıracaqdır, görsün ki, siz
hansı yolu seçirsiniz.
Alimlər Sirrlər haqqında danışa bilər və kainatla hər bir sadə hissəciyin digər
hissəciklə əlaqədə olması ilə maraqlana bilərlər. Elmdə kainat cisimi ağıldan qabaq
gəlir. Ağıl cisimin macərasıdır, bir alim o qədər uzağa gedir ki, onu «cisimin
xəstəliyi» kimi təsvir edir. Bu bir faktdır ki, bəzi aparıcı alimlər kosmosa qədim
baxış yolunun mümkünlüyünü yenidən, artıq rəğbət əlaməti altında görməyə
başladı. Baxmayaraq ki, yeni hissiyat metafizikaya (dialektikaya əks olan idrak
metodu) azacıq dözümlülük göstərir, ancaq qədim dünyanın kosmoqoniyası
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(astronomiyanın göy cisimlərinin və onların sistemlərinin mənşəyinə və inkişafına
həsr olunmuş fəsili) bəzi tarixçilərin mümkün saydıqları kimi, ideyaların düzgün,
gözəl fəlsəfi maşınıdır.
Bu sistemlər arasındakı fərqlərin açarı ondadır ki, onlar başqa-başqa şeyləri
təsvir edirlər. Qədim fəlsəfə kainat barədə təcrübəmizin bilavasitə baş verdiyi kimi
bizə gəlib çatdığını ifadə edir. Elm üçün ifadə edilən böyük möcüzə fiziki
kainatdır. Ezoterik fəlsəfə üçün böyük möcüzə isə insan şüurudur. Bir qədər geniş
prizmadan yanaşdıqda idealizmin və materializmin vəhdəti çox güclü şeydir və
işləməyə qadirdir.
Alimlər adətən amillərin müxtəlif qoyuluşları arasındakı tarazlıqların qeyriadi seriyalarına aludə olurlar, bu amillər isə güman ki, yer üzərindəki həyatı
qurmaq naminə zəruridir. Burada soyuq və isti, rütubətlə quraqlıq arasında, Yerin
Günəşdən bu qədər uzaq olması və Günəş evolyusiyasının xüsusi səhnəsində qərar
tutması (nə istidir, nə də soyuqdur) kimi tarazlıqar terminləri barədə söhbət gedir.
Daha fundamental səviyyədə materiya öz qaydasında dərk edilməlidir, cazibə
qüvvələrinin və elektromaqnetizmin hər biri xüsusi dərəcədə olmalıdır.
Allahlara, mələklərə və ruhlara, onlar böyük kosmik zəkadan, başqa sözlə
Fikir-Varlıqdan əmələ gəldiklərinə görə inanılmalı idi. Bu böyük Fikir - Varlıqlar
özlərini xalq vasitəsi ilə ifadə edirdi.
Sonralar göründüyü kimi, allahlar, mələklər və ruhlar millətlərin talelərində
böyük dəyişikliklərin baş verməsi yaxınlaşan bir vaxtda gələ bilərdi. Bunların gözə
çarpması əksər hallarda fərdi qaydada olurdu. Misal üçün, Böyük Aleksandr və ya
Napoleon böyük ruh üçün vasitə idilər. Heç kəs onlara əks çıxmağı bacarmadı və
ruh onları tərk edənə qədər nə edirdilərsə, hər şeydə uğur qazanırdılar.
Dünyanın yaranmasının başlanğıcı
Elm və din onunla razılaşır ki, başlanğıcda kosmos heç nə vəziyyətindən
materiyanın mövcudluğuna doğru hərəkət etdi. Lakin elm bu sehrli dəyişiklik
barədə az şey deyə bildi, deyilənlərin hamısı yüksək dərəcədə spekulyativ xarakter
daşıyırdı. Alimlər hətta bütün cisimlərin bir dəfə yaranması və ya onun
yaranmaqda olmasının davam etməsi barədə müddəalar irəli sürməyə görə fərqli
qruplara bölündülər.
Qədim dünyanın özünü bu işə həsr etmiş keşişləri arasında isə, əksinə, gözəl
yekdillik var idi. Onların gizli təlimləri dünyanın böyük dinlərinin müqəddəs
mətnlərində kodlaşdırılmışdı.
Başlanğıcda boşluğu andıran materiya var idi, bu yaxşı olmaqla, işıqdan
daha zərif idi. Sonra müstəsna qaydada, yaxşı olan qaz gəldi. Əgər insan gözü
tarixin dan şəfəqlərinə baxsaydı, bu ona geniş kosmik duman, çən kimi görünə
bilərdi. Bu qaz və ya çən bütün Yaşayanların Anası idi, həyatın yaranması üçün
lazım olan hər şeyi özündə daşıyırdı. Ana İlahə, Yeri həmçinin bəzi hallarda belə
adlandırırlar, öz tarixi boyunca metamorfozaya uğrayacaq və çox müxtəlif
formaları və adları qəbul edəcəkdi. Lakin başlanğıcda «Yer formasız və boşluq
idi». Bu vaxt tarix üçün taleyin ilkin böyük dəyişilməsi gəldi. Bibliyanın
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hekayətləri davam edir: «Qaranlıq yer üzünü örtmüşdü». Bibliyanın ezoterik ənənə
içərisində çalışan təfsirçilərinə müvafiq olaraq bu, kitabın nəql etmə yolu idi ki,
Ana İlahə yandırıcı quru küləyin hücumuna məruz qaldı, o az qala bütünlüklə
həyatın potensialını məhv etmişdi.
Allahın zəkasından ilk dəfə əmələ gələn nazik toxunmuş dumanlar qəflətən
ikinci mənşə tərəfindən yoxlandı. Bu, astronomların müşahidə etdikləri nadir və
effektli fenomenə – ulduzun ölməsinə bənzəyən güclü tufan idi. Güman etmək olar
ki, istisna kimi bu, başlanğıcda tam ölçüdə bütöv kainatı doldurmuşdu.
Ana İlahə çox vaxt sevən, həyat verən və işıqlandıran şəxs kimi xatırlanır.
Lakin o, həm də dəhşətli xüsusiyyətə malikdir, lazım gəldikdə döyüşkən olurdu.
Misal üçün, qədim Frigiya xalqı arasında o, şirlərlə dolu olan döyüş arabasında
gəzən mərhəmətsiz ilahə Kibela kimi qiymətləndirilirdi.
Allahın zəkasından çıxan ilk varlıq Yerin ilahəsi kimi metamorfozaya
uğramışdısa, ikinci əmələ gələn allah Saturna çevrildi. Saturn öz izini Günəş
sisteminin hədlərində qoyacaqdı. Misir mifologiyasında isə Saturn Yeri saxsı
təkərlərlə yumşaldan Ptah idi və bir çox əsatirlərdə Saturnun titulu «Rex Mundi» «Dünyanın çarı» və ya «Bu dünyanın hökmdarı» idi. Bizim maddi həyatımız onun
nəzarətində idi. Saturnun ucbatından bizim həyatımız olduqca çətin idi. Çünki
Saturnun hər bir qılıncı iki dilli idi və hər bir tacı tikandan düzəldilmişdi. Saturn
bizi öz hədlərimizə atırdı.
Bu olduqca çətin bir hal olmalı idi ki, Kosmosda həyat üçün olan potensial
hələ doğulmamışdan əvvəl məhv ola, sola bilərdi. Kosmos bütün əbədilik
dövründə ölü cisimin nəhayətsiz dəyişilməsi yeri kimi qala bilərdi. Tarix boyunca
biz görəcəyik ki, Saturn müxtəlif vaxtlarda və müxtəlif maskalar altında
mumiyalanmış bəşəriyyətdə öz məqsədinə çatmaq və ondan kənardakı həyatı əzib
sıxmaq üçün geri dönür. Bu tarixin sonunda biz həmçinin görəcəyik ki, onun ən
həlledici ixtirası, gizli cəmiyyətlər tərəfindən uzun müddət xəbər verilən hadisə
kimi, gözlənildiyi tək, qısa müddətdə yer tutmağa müvəffəq oldu. Saturnun Ana
Yer üzərinəki tiraniyası, onun kosmosdan kənar bütün həyat potensialını əzməsi
sahəsindəki qanlı cəhdi, insan ağlı ilə ölçülə bilməyən geniş dövrlərdə davam edir.
Onun tiraniyası mahiyyətcə devrilmişdir və Saturn əgər tamamilə məğlub
edilməmişdirsə, nəzarətdə saxlanır və öz sferasında qapadılmışdır. Bəs bu qələbə
necə əldə edilmişdir? Bibliyada dünyanın yaranması üçün, əlbəttə, iki izah vardır.
İkincisi isə, Müqəddəs İoannın «İncil»indədir və bu daha dolğun olmaqla
«Başlanğıc» kitabının kodunun açılmasına kömək edir.
Bu günlər kilsə müstəsna olan və radikal monoteizmi moizə edir. Bu çox
güman ki, müəyyən qədər elmin ağalıq etməsi ilə əlaqədardır. Xristianlığa
dostcasına yanaşan elmdə Allah kainatda fərqlənməyən və daimiliyi müəyyən
oluna bilinməyən səviyyəyə kiçildilir. Lakin tarixi reallıq ondan ibarətdir ki,
xristianlıq yüksəldiyi regionların köhnə dillərində kök atmışdır və onların hamısı
politeist (çoxallahlı) və astronomik xarakterli idi. Erkən xristianların inamları bunu
əks etdirir. Onlar üçün spiritualizm aktual ruhlarla kommersiya aparmaq mənasını
verirdi.
Xristian kilsələri – Romadakı Müqəddəs Pyotr kilsəsindən tutmuş kiçik
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məhəllə kilsələrinə qədər, bütün dünyadakı qədim müqəddəs quyuları, müqəddəs
kahaları, məbədləri və Sirrli məktəbləri olan şəhərlərdə tikilmişdir. Tarix boyu
bunlara bənzər müəyyən şəhərlər ruhlar üçün baş giriş qapısı kimi
qiymətləndirilirdi. Bütün xristian kilsələri astronomik qaydada düzülmüşdür,
kilsənin həsr edildiyi müqəddəs gündəki tək şərqə istiqamətlənmişdir. Parisdəki
Notr-Dam kilsəsindən Barselonadakı Saqrada Familiaya qədər böyük kafedral
kilsələrin hamısı astronomik və astroloji simvollarla örtülmüşdür. Bu ənənə yenə
də davam edir.
Müasir kilsə xadimləri çox vaxt astrologiyanı məhkum edirlər, lakin heç kəs
bunu inkar edə bilməz ki, misal üçün, böyük Xristian bayramlarının hamısı
astonomik qaydada müəyyənləşdirilmişdir – Pasxa bütöv aydan sonrakı ilk Bazar
gününə təsadüf edir və ya Milad bayramı qışda Günəş dönüşündən sonrakı ilk günə
düşür. Bu vaxt qalxan Günəş üfüqdə dönəndə görünən şəkildə geriyə doğru hərəkət
etməyə başlayır. (Astrologiya insan təbiətinin göylərin əlamətlərində başa
düşülməli olan bir birlik sistemidir. O, astronomiyanın anası olmaqla astronomik
müşahidələrlə yaxından bağlı olan tətbiqi elm hesab olunurdu. İslam astroloqları
göy cisimlərinin hərəkətini dəqiq qaydada öyrənib, ona əvvəlcədən xəbər
verirdilər. Bu yolla onlar varlı himayərilərinin bəxtini müəyyən edirdilər.
Müsəlman astroloqlar Yerin öz oxu ətrafında və Günəş ətrafında fırlanması
qənaətinə gəlmişdilər. Onların Göy cisimlərinin hərəkəti barədəki cədvəlləri
yunanınkılardan çox qabağa getmişdi.)
Bütün dinlər öyrədir ki, ağıl materiyadan qabaq gəlmişdir. Hamı anlayır ki,
dünyanın yaranması bir sıra əmələ gəlmə seriyaları kimi yer tutmuşdur və onlar
universal qaydada ruhi varlıqların ierarxiyası, allahlar və ya mələklər kimi əyani
şəkildədir. Mələklərin, böyük mələklərin ierarxiyası həmişə kilsə təliminin bir
hissəsi olmuşdur.
Müxtəlif ordenlərdə mələklər ulduzların və planetlərin allahları kimi tanınır.
Kilsə rəssamlığında və arxitekturasında hər yerdə dörd xeruvim: Öküz, Şir, Qartal
və Mələk kimi rəmzləndirilir. Onların astronomik oxşarlığına sübut təxəyyüldə
onların xatırlanmasına əsaslanır: Öküz Taurusdur, Şir Leodur, Qartal Əqrəbdir,
Mələk isə Akvariusdur.
Bibliyanın «Başlanğıc» kitabında 1:26 cümləsi, adətən «Başlanğıcda Allah
Göyü və Yeri düzəltdi» kimi tərcümə olunur. Lakin fakt orasındadır ki, bəzi
Bibliya alimləri onlara yalnız təzyiq göstərildikdə, bunu qəbul edirlər ki, «Elohim»
sözü burada «Allah» kimi tərcümə edilsə də, cəm şəkildədir. Bu kəlam mahiyyətcə
belə oxunmalıdır ki, «Başlanğıcda» allahlar Göyü və Yeri düzəltdilər.
Dünyanın yaranması dramasında ikinci böyük səhnə Günəş allahın Ana Yeri
Saturndan xilas etmək üçün gəldiyi vaxta təsadüf edir. Təxəyyül gözündə Günəş
gözəl və şüa verən gənc oğlandır. O döyüş arabasında gəzir və musiqi çalır. O
çoxlu adlara malikdir – Hindistanda Krişna, Yunanıstanda Apollon öz vücudu ilə
tufanın ortasında qalxanda, Saturnun zülmətini arxaya tullayır, Saturn kosmosu
dövrəyə alan nəhəng əjdahaya və ya ilana bənzəyənə qədər bu davam edir.
Sirrli məktəblərin öyrətdiyi kimi Günəşin qələbəsi təmiz mineral
kosmosdan, ani olaraq bitki həyatını daşıyan kosmosa keçmək idi. Sehrli ənənəyə
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əsasən erkən və ən primitiv bitki həyatı formasında sadə rüşeymlər, tora bənzəyən
geniş yayılan strukturlarla birləşib, cəm halda bütün kainatı doldurmuşdu.
Hindistanın müqəddəs kitabları olan «Vedalar»ın izahında bu yaranma səhnəsi
«İndranın toru», işıqlanmanın nəhayətsiz olaraq işıq verən toru idi. O daim
müdaxilə edən təhlükələrdə yaşayırdı, birlikdə işıq dalğası kimi gəlib, sonra
yenidən dağılırdı. Vaxt keçirdi və bu təhlükələrdən bəziləri birlikdə daha çox daimi
olmaqla dalğalanmağa başlayırdı və işıq axını bir-birinə bənzəyən üç formaya
bölünürdü. Təxəyyül təəssüratı bunu kiçik uşağa bənzər kimi xatırlayır. Burada
rütubətli duman və yaşıl işıq verən günəşli hava vardır.
Geniş bitki varlığı kosmosun özəyində idi. Onun yumşaq və işıq verən bədən
üzvləri kosmosun bütün dörd guşəsinə yayılırdı, bu Adəm idi. Bura Cənnət idi.
Çünki burada hələ kosmosa aid olan heç bir heyvan ünsürü yox idi. Adəmin heç bir
arzusu, həmçinin onun hansısa bir qayğısı və ya narazılığı yox idi. Adəm sonsuz
bahar mövsümündə olan dünyada yaşayırdı. Təbiət süd şirəsi şəklində olan ardı
kəsilməyən qida ehtiyatı məhsulu əmələ gətirirdi, buna bənzərini biz bu gün
zəncirotularında tapa bilərik. Belə xoşbəxt boşluğun abidələrini, bizə gəlib çatmış
çoxdöşlü Ana İlahənin heykəllərində görürük.
Vaxt keçdikcə bitki formaları daha mürəkkəb, daha çox bu günkü bitkilərə
oxşayan oldu. Biz güman edə bilərik ki, dünyanın yaranmasının gizli tarixi,
yaranmanın elmi tarixi üzərinə mübahisəli yolla kölgə salır. Mövcudluğun təmiz
mineral səhnəsinin arxasınca primitiv bitki səhnəsi ilə əvəz olunması gəldi. Bundan
sonra daha mürəkkəb bitkilərin erası baş verdi. Gizli tarixdə bu yalnız labüd olaraq
bitki səhnəsindən keçməklə insan həyatına daxil olur. Lakin bitki elementi
bugünkü bəşər varlığının yenə də ayırlmaz hissəsi olaraq qalır.
Bütün dünyadakı ezoterik təlim bədənin bitki hissəsi ətrafında axan nazik
enerjilərlə və həmçinin bu ağacdakı «çiçəklərlə» maraqlanır. İnsan bədəninin
böyük mərkəzi, işıq dalğaları və Günəşin buraxdığı hərarətlə qidalanır. İnsan
bədənində bitki elementi barədəki biliklər indiyədək qalır. Çin təbabətində bu bitki
həyatı qüvvəsinin enerji axını «chi» adlanır, bədəni canlandırmaq kimi başa
düşülür və həmin zərif enerji şəbəkəsi mühasirəyə alındıqda, qapandıqda xəstəlik
meydana gəlir. Bu enerjinin axını müasir materialist elm tərəfindən müəyyən
edilməmişdir. Lakin bu heç də həmin təbabəti daha az səmərəli etmir. Bunu çox
nəsillərdən ibarət olan xəstələr öz fərdi təcrübələrində yoxlamışlar və lazımınca
qiymətləndirmişlər.
Əgər meditasiya (gərgin düşünmə) edən Buddanın heykəlini seyr etsək, biz
öz daxilinə nüfuz edən adamı görərik, meditasiyanın, onun zəka və ruh cazibəsinin
mərkəzi isə heykəlin belindən aşağıdadır. Çünki o beynin sərt, ötəri mentallığından
geri çəkilmişdir və özünün daxilindəki mərkəzə gömülmüşdür, bəzən onu «hara»
adlandırırlar və o bütün həyatla əlaqədardır.
Əgər dünyanın yaranması prosesinə dönsək, «Başlanğıc» kitabında
kodlaşdırıldığı kimi Adəmin bədəni əvvəlcə çox yumşaq və amorf qaydada idi,
onun dərisi zərif olmaqla sonradan bərkiməyə başladı. Sonralar sümüyə çevrilən
maddə isə mum kimi idi. Günəşdən hərarət alaraq onun yaşıl bədən üzvləri
həmçinin çəhrayı çalar olmağa başladı. Müəllif Həvvanın meydana gəlməsində də
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Bibliyanın irəli sürdüyü mülahizələri qəbul etməyərək, bu törəmənin başqa
qaydada baş verdiyini göstərir. Adəm möhkəmləndikcə həmçinin ikiyə bölündü,
onun bədənindən Həvvanın törəməsi də bitkiyə bənzər bir əmələ gəlmə metodu idi.
Sirrli məktəblərdə dünyanın yaranması yenidən baş verdi, bu drama üç
səhnədən ibarət olmuşdu. Birinci səhnə Saturnun Ana İlahəni əzməsi kimi təsvir
edilir. Bu Saturn erası adlanır. İkinci səhnə Günəşin doğulması və onun Ana Yeri
mühafizə etməsindən ibarət idi. Bu çiçək adamının Cənnəti idi və Günəş erası kimi
xatırlanır. Üçüncü səhnədə Yer və Günəş aralanır, Yer soyuq və bərk olur. Bu
dövrdəki mənzərədə varlıq Sirrli məktəbin təxəyyülündə nəhayətsiz uzunluqda
olan ilan kimi təqdim olunur. O milyon mil uzunluqda olmaqla kosmosun
içərisində öz yolunu toxuyur və bu ilan gözəlliyin bir növünə çevrilir. «Ezekiel»
kitabının 28.13. cümləsində deyilir ki, «hər bir qiymətli daş sənin üstünü
örtmüşdü».
Ağacın ətrafına dolaşan ilan əhvalatı özündə Yerdəki bitki həyatından
heyvan həyatına keçilməsini açıq güman edilən təxəyyülündən xəbər verir. Bitki
həyatı doğulmalı olacaq heyvan həyatı üçün beşik rolunu oynadı. Bu, Günaha
batma adlanan tarixin (Həvva və Adəmin günaha batması) mühüm epizodunun
başlanğıcı idi.
Bitkilər həmçinin partenogenez adlanan metodla da çoxalıb artırlar. Bu cinsi
çoxalma formasıdır. Yumurtalıq mayalanmadan inkişaf edir. Bu çox sayda
onurğasız heyvanlara, həmçinin xeyli toxumlu və sporlu bitkilərə xas olan törəmə
xüsusiyyətidir.
Bitkinin bir hissəsi düşür və yeni bitkiyə çevrilir. Yeni bitki köhnənin
davamı kimi qəbul olunur, deməli ölmür. Heyvan dünyasının təkamülü və
xarakterik törəmə metodu tam fərqli olmaqla, onu ölümə aparır. Necə ki, aclıq və
arzu, həmçinin qeyri-məmnunluğun özü də pozulma kimi, kədər və qorxu kimi hiss
olunur.
Həvvanı şirnikləndirən ilan olmuşdursa, bu ilan nədir ki, dünyanı arzu ilə
qürrələndirdi, cuşə gətirdi. Çox sayda adam güman edir ki, xristianlıq yalnız bir
Şeytanın – başqa sözlə İblis və ya Lutsifer eyni mahiyyətə malikdir, mövcudluğuna razılıq verir. İblis - Qaranlığın Sahibi materializmin
nümayəndəsidir, yunan və Roma mifologiyasında Saturn planeti ilə eyniləşdirilir.
Lutsifer- ilan şirnikləndirməkə, bəşəriyyəti heyvan arzusu ilə coşdururdu.
Bibliyada İblis və Lütsifer eyni varlıqlar deyillər, «İsayya» kitabında yazılır
ki, «Ey Lutsifer, sübhün oğlu, sən göydən necə düşdün». Dan ulduzu isə, əlbəttə ki,
Venera idi. Ona görə də Bibliya Lutsiferi Venera planeti kimi təqdim edir.
Lutsiferin və Veneranın (qədim yunan mifologiyasında Afrodita) hər ikisi heyvani
arzu ilə bağlı idi. Alma hər ikisini xatırladan meyvə idi. Lutsifer də Həvvanı alma
ilə şirnikləndirdi, Paris isə Veneranı alma ilə dəstəkləməklə, Yelenanın
qaçırılmasına və qədim dünyada Böyük Müharibənin (Troya müharibəsinin) baş
verməsinə yol açdı. Lutsifer və Venera həmçinin iki mənalı şəxsiyyətlərdir.
Lutsifer şərdir, ancaq zəruri olan şərdir. Lutsiferin müdaxiləsi olmasaydı,
protobəşəriyyət (birinci, ilkin bəşəriyyət) həyatın vegetativ (bitki) formasından
uzağa inkişaf edə bilməzdi. Lutsiferin tarixdəki müdaxiləsi nəticəsində insanlar
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canlandı. Belə bir düşüncədə, biz planetin səthi ilə hərəkət etməyə qadir olduq,
həm də başqa bir düşüncədə isə, biz arzu əsasında hərəkət etdik. Heyvan özü
haqqında şüurlu qaydada agah olmaya yiyələndi, belə bir xüsusiyyət isə bitkilərə
məxsus deyildir.
Belə deməyə əsas var ki, Adəm və Həvva «özlərinin çılpaq olduqlarını
bildilər» və bu o mənanı verir ki, onlar bədənə malik olmalarından agah olanlara
çevrildilər.
Bir məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, bizə qədim dünyadan Veneranın
çox sayda gözəl təmsilçiləri gəlib çatdı, lakin bunların arasında dəhşətli olanlar da
var idi. Müqayisə olunmaz bir gözəlliyə malik olan bir qadın barədəki təxəyüllün
arxasında həm də dəhşətli ilan qadın gizlənir.
Müasir elm, yolu azmanın dünyaya necə gəlib çıxmasına bənzər suallara
laqeydliklə yanaşır. Və yaxud, təxəyyül və ya iradə gücü barədə susmağa üstünlük
verir. Ancaq qədim insanlar üçün yolu azma, illyüziya, təxəyyül və iradə Kainatın
ən böyük qüvvələri arasında idi, bizim öz ağlımız kimi, üç ölçülü məkandan
kənarda yaşayırdı. Onlar üçün dünyanın yaranması tarixi, bu şeylərin necə olması
barədəki haqq-hesabın mərkəzində dayanırdı.
Fridrik Nitsşe deyirdi: «Əgər sən öz daxilində xaosa malik deyilsənsə, sən
rəqs edən ulduzun doğulmasına nail ola bilməzsən». İnsanlar heç vaxt sərbəst
yaradıcı olmağa çevrilməyə, igid və ya sevməyə qadir ola bilməyəcəkdir, əgər ki,
onlar səhv etməyə, cisimləri olduğundan fərqli kimi görməyə, onların
göründüyündən fərqli olmağa inanmağa qadir ola bilməyəcəklər. Biz çox vaxt
istədiyimiz kimi olana inanırıq.
İnsan təbiəti eyni ilə digər qüvvə kimi formalaşmışdır, bəşər övladı düşünür
ki, mən özümün heyvani istəklərimə müqavimət göstərməliyəm. Əlbəttə ki, bu,
mənim adi heyvana çevrilməyimi dayandırır, qabiliyyətlərim sırasından fikir və
düşüncə bacarığımı üzə çıxarır. Venera ənənəvi olaraq əlində güzgü tutan qaydada
təsvir olunur, bu heç də indiki dövrdə güman edildiyi kimi əbəs yerə deyildir.
Güzgü arzunu müəyyən etmək üçün əks etmə gücünün simvolu idi.
Əks etmə allahı Göydə böyük ifadə allahı olmaqla, Ay idi. Bütün qədim
mədəniyyətlərdə Ay təkcə məhsuldarlığı deyil, həm də fikiri nizamlayırdı. Faktiki
olaraq özünü həsr etmiş keşişlər inanırdılar ki, lazımi şərait yaradılması qaydasında
insan fikiri mümkün olacaqdır, Kosmos özünü xüsusi qaydada düzəltməli
olacaqdır. İnsanın əks etməsinin, düşüncəsinin mümkün olması üçün Günəş və Ay
göydə özlərini qaydaya salmalıdırlar ki, Ay Günəşin işığını əks etdirməklə aşağı,
Yerə göndərsin.
Onlar həmçinin inanırdılar ki, Göydə bu qaydaya salınma insan başının
içərisindəki kiçik tərəzidə də təkrar qaydada baş verməlidir. Ay allahı qədim
yəhudilərdə Yehovaya (rus dilində Yaxveyə), müsəlmanlar üçün isə Allaha, ən
böyük allaha çevrildi.
Biz gördük ki, dünyanın yaranması dramasındakı üçüncü böyük səhnədə Ay
allahı böyük qələbə çaldı. Beləliklə, Ay erası başlandı. Kosmosun ilk üç epoxası –
mineral, bitki və heyvan eraları – Saturn günü, Günəş günü və Ay günü, həftənin
ilk üç gününün (şənbə, bazar, bazar ertəsinin) adlarında xatırlanır, bunu biz ingilis
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dilindəki gün adlarında da müşahidə edirik. Həftənin bu günlərində həmin göy
cisimlərinin üçü də təkcə özlərinə məxsus səbəbə görə xüsusi qaydada
olduqlarından, sonralar bu günlər belə adlanmışlar.
Bibliyada «Allahın oğlanları» ifadəsi mələkləri təqdim etmək üçün işlənir,
onlar göylərdən aşağı düşən qasidlər idi. Mələklər aşağı enməklə maddi dünyada
da iştirak edirdilər. «İnoks kitabı»nda qadınları sevən mələklər barədə söhbət
gedir, qeyd edilir ki, adamların uşaqları çoxaldıqda, onların içərisində gözəl, göz
oxşayan qızlar da meydana gəldi. Göyün uşaqları olan mələklər onları gördükdə
ehtirasa gəldilər və bir-birlərinə dedilər ki, «Gəlin – qoy adamların uşaqları
arasından özümüzə arvadlar seçək və onlar bizə uşaq doğsunlar». Onların hamısı
özlərinə arvad götürdü və onlar bu qızları lətafətə və valeh olmağa öyrətdilər və
hamilə etdilər. Yer üzərində onlardan olan övladlara bənzəyən uşaqlar əmələ gəldi.
Baxmayaraq ki, onlar ruhi varlıq olmaqla əbədi həyat yaşayırdlar, lakin özlərini
qadınların qanı ilə pozdular, bədən qanı, həmçinin öləcək və məhv olacaq
varlıqların qanını daşıyan uşaqları həyata gətirdilər. Onlar «göydən düşən
mələklər» idi.
Bütün ənənələrə görə Günəş sisteminin böyük allahlarının sayı yeddidir. Biz
yenidən görürük ki, Bibliya hekayətlərində də, yunan və Roma mifologiyalarında
olduğu kimi eyni astronomik allahların əhvalatları kodlaşdırılmışdır. İnsan
qadınlarını yoldan çıxaran mələklər isə Olimp allahlarından başqa bir şey deyildi.
Qədim yunan mifologiyasına görə körpə Yupiter (bu Roma mifologiyasına
görə yunanlardakı Zevsin adıdır) atası Saturndan (Kronosdan) gizlədildi. Ana Yer
Yupiteri Krit adasında, yeraltı mağarada saxladı.
O bilirdi ki, Yupiterin doğulması ilə Saturnun ağalığının sonu gələcəkdir.
Saturn həm də öz oğlanları və qızları olan titanlara arxalanırdı. Onlar yeni həyatı
udmaq və «Ölüm kainatı»nı yaratmaq istəyirdilər. Titanlar daim Yupiterin
düşmənləri olmalı idilər.
Onlar dustaq edildikdə, Yupiter Olimp dağının qeyd-şərtsitz hökmdarına
çevrildi. O, allahların çarı və yeni eranın allahı idi.
O, gözəl saçlarını tərpətməklə bütöv yeri silkələyirdi. O, yeganə elə güclü
allah idi ki, yerə ildırım göndərə bilirdi. Olimp allahları Yupiter, Apollon, Mars,
Merkuri, Diana, Afina və digərləri Saturnun qoyduğu məhdudiyyətlərə qarşı qiyam
qaldırdılar. Olimplilər möcüzəli işlər gördülər və dəhşətli monstrları məğlub
etdilər.
Yupiter vurulduğu qadını ayıya çevirdiyi kimi, digər İo adlı qızı inəyə
çevirmişdi. O, canavara çevirdiyi Likaonu kannibalizminə görə cəzalandırmışdı.
Appolon şəhvət bəslədiyi gənci çiçəyə metamorfoza etdi, yaxınlıq etdiyi Dafnanı
dəfnə koluna çevirdi.
Digər bir Saturndan sonra Günəş, Venera, Ay və Yupiter yer üzərindəki
həyatın inkişafını mümkün edən əsaslı şəraitləri yaratmaq işində birləşdilər.
Qədim insanlar üçün təbiət qüvvələri qış ərzində yatırdı və baharda - yeni
təsirini həyata keçirməklə yenidən oyanırdı. Onlar allah kimi təkamül impulsuna
inanırdılar. Əgər yer üstündəki primitiv həyat - bu həyat labüd olaraq bəşər
həyatına inkişaf edəcəkdi, - balığa bənzər primitiv formanı aldı. Misirdə bu
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möcüzəli hadisə heyvan həyatının doğulması, Horun anadan olması kimi məlum
idi və onun ilkin formaları Yupiter kimi yarıadam, yarıbalıq idi.
Yunanlar və misirlilər, yunanlar və yəhudilər kimi müxtəlif mədəniyyət
paltarlarında olan eyni allaha sitayiş edirdilər.
Fənər başlı adamlar sonralar tək buynuz at kimi ideallaşdırıldı. Təkbuynuzlu
barədəki kollektiv yaddaş əlbəttə ki, ov edilən varlıq barədə idi. İnsanlar Ana Yerin
dizləri üstündə özlərinə sığınacaq tapmalı idilər, lakin dünya təhlükəli məkana
çevrildi.
Protoinsanlar bütünlüklə yer varlıqlarına çevrilən kimi, həm də insanların
əlaqə saxlaması üçün yeni vasitələrin yaradılması zərurəti yarandı. Bu Merkurinin
təsirinin nəticəsi idi ki, döş qəfəsi inkişaf etdi. Merkuri həmçinin əyilən və yararlı
olan bədən üzvlərini qaydaya qoydu, bu insanların birinin digərinə tərəf hərəkət
etməsi və birlikdə işləməsi üçün daha yaxşı idi. Əlbəttə, o, qasid idi və allahları
yazılı qaydada təsvir edirdi. O, həmçinin aldatmanın və oğurluğun allahı idi.
Qədim insanlar reallığı, bəşəriyyətin və dünyanın təkamülünün tarixini
bürclərin ardıcıllığında görürdülər, bu, kollektiv qaydada xatırlanır və başa
düşülürdü. Onlar üçün dünyanın tarixi ulduzlarda yazılmışdı.
XIX əsrdə hinduizmin müqədəs mətnləri ilk dəfə Avropa dillərinə tərcümə
edildikdə, bir çox ezoterik biliklərə əgər əvvəllər ehtiyatla nəzarət olunurdusa, bu
vaxt onlar ictimai şüura axmağa başladı. Bu ideyalara aludəçilik Kabalaya və digər
Qərb ənənələrinə marağın təzələnməsinə aparıb çıxardı və spiritualizm
maniyasının alovlanmasına kömək etdi. Həmin dövrün böyük intellektuallarından
çoxu spiritual fenomenin araşdırılımasında elmi metodologiyanın tətbiq edilməsinə
səy göstərməyə maraqlı oldular. Alimlərin daxil olduğu çox sayda aparıcı
intellektuallar inanırdılar ki, ezoterik fəlsəfədə nəsə vardır və elmlə fövqəltəbii
hökmən bir yerdə olacaqdır.
Növlərin təkamülünün gizli tarixi də hətta elmin nəzərdə tutduğu proqress
deyildi. Gizli doktrinaya müvafiq olaraq heyvanlar inkişaf edib, bu gün müşahidə
etdiyimiz formalara keçirlər, onlar ulduzların və planetlərin, məsələn, Şir bürcü
tərəfindən şirlərin və ya Taurus bürcü tərəfindən öküzlərin təsirinə məruz qalmış
olurlar.
Kosmik plan belə idi ki, dünyanın bioloji formalarının hamısı tədricən
bütün bəşəriyyətlə birləşəcəkdir, bunun da niyyəti bütün yaranmanın tacı olmaqdır.
Gizli ənənəyə görə eyni allahlar, eyni yaşayan varlıqlar sonralar klassik yunan
mifologiyasında daha inkişaf etmiş formada xatırlanırlar.
Qədim mətnlərdə bu era həmçinin nəhənglərə böyük təsir göstərən kimi
təsvir edilir. Böyük Aleksandr dövründən adamlar, uzunboylu adamarın ölçülərinə
şübhə etmək səviyyəsinə yüksəldilər və onlar ikiqat artıq yaşa malik olmaqla ömür
sürdülər. Gizli ənənədə Əfqanıstanda bu yaxınlarda taliblərin partlatdıqları nəhəng
Bamyan heykəlləri heç də Buddanın nəhəng abidəsi deyildi, müxtəlif
hündürlükdəki nəhənglərin üç həyat ölçülü heykəlləri idi.
İlanlar, hörümçəklər, böcəklər və parazit varlıqlar Ayın Qaranlıq tərəfinin
qəzəbli təsiri altında formalaşmışdı. Sonra ötəri eybəcərlər – bir ayaqlı adamlar,
yarasa-adamlar, həşərat – adamlar və quyruqlu adamlar gəlirdi. Qədim Misir
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tarixçisi Maneto (b.e.III əsrində) Mühafizəçilərin törəmələrinin ənənələri barədə
məlumat verərkən bildirir ki, onlar iki qanadlı bəşər məxluqunu, həmçinin dörd
qanadlı və iki sifətli digərlərini, bir bədəni və iki başı olan insan məxluqlarını, keçi
budları və başında buynuzları olan ilan varlıqlarını həyata gətirirdilər. Burada
həmçinin adam başı olan öküzlər və dörd başlı itlər var idi, axırıncıların quyruğu
onların kürəyindən balıq quyruğu kimi uzanırdı və əjdahaya bənzər varlıqlar kimi,
bütün növlərdən olan digər monstrlar da var idi.
Fantastik ədəbiyyat onları həmin dövrün kollektiv xatirəsi kimi təqdim edir.
O vaxtlar insanlar yer üzərində nəhənglərlə, əjdahalarla, su pəriləri ilə,
kentavrlarla, təkbuynuzlularla, favnlarla, satirlərlə birlikdə yaşayırdılar.
Qozbellərin, nimfaların və driadların və digər aşağı ruhi varlıqların orduları
allahlara və insanlara xidmət edirdilər, onlarla birlikdə vuruşur və bəzən onları
sevməyə başlayırdılar.
Gizli tarixdə insanlardan əvvəlki inkarnasiya edən axırıncı məxluqlar
insanabənzər meymunlar idi. Buna baxmayaraq, gizli tarixdə insanların
meymundan əmələ gəlməsinin deyilməsi düzgün hesab edilmir. İnsanabənzər
meymunların bəşəriyyətin degenerasiyasını – nəslinin pozulmasını təmsil etdiyi
daha çox güman edilir.
Allahlar, yarımallahlar və qəhrəmanlar
Olimp miflərinin təsvir etdiyi dövrdə allahlar insanlar arasında gəzirdi.
Lakin axırıncı allahın yer üzərində hökmran olmasının tarixi yunan ənənəsindən
fərqli olaraq, bütöv Misir versiyasında verilir. Misirlilər şübhə etmədən inanırdılar
ki, özlərinə məxsus olan daha mühüm allahlar nə vaxtsa məhz onların arasında
gəzmişdir, onları döyüşə aparmaqla yanaşı, həm də müdrikliklə və yaxşı idarə
etmişdir. Herodot Osirisin deyilənlərə görə dəfn edildiyi bir kiçik kilsəyə getməsini
təsvir edir. Hərbi yürüşdən qayıdarkən Osirisi kütlə təbrik alqışları ilə
qarşılayırmış, onun hökmranlığı isə qızıl era kimi xatırlanırdı. Onun adı törətmə
qabiliyyəti, yaratma xüsusiyyəti ilə bağlıdır.
Osiris ölməz idi və Set öz arvadının namusuna toxunduğuna görə ondan
qisas almaq istəsə də, onu öldürə bilməyəcəyini də bilirdi. Yeganə çıxış yolu,
yaxasını ondan qurtarmaq idi. Lakin Setin özü də sehrli qüvvəyə malik idi. Özü və
onun şər kohortası (ümum ideyalarla, məqsədlərlə birləşmiş insan qrupu) ay
işığında ov edəndə, Set öz görməsində qəflətən İsidanın Osirisi beşikdə
yüyrütdüyünü gördü. Qadın yatanda o, sevimli cütlüyün üstünə hücum çəkdi.
Osirisi on dörd yerə parçaladı və onları yerin müxtəlif guşələrində gizlətdi. Osirisin
sevdiyi qadın-Setin arvadı Neptis Osirisin bədənini qazıb çıxardaraq, bir yerə yığdı
və arvadı İsida isə ondan Kainatın ağası olan Horu doğdu. Hor böyüdü, atasının
qətlinə görə əmisi Setdən qisas alıb, onu öldürdü. Osiris bu vaxt Dünyanın altında
Ölülərin sahibi kimi yaşayırdı. Hor isə Seti taxtdan düşürüb, onun yerini tutdu.
Digər səviyyədə güman ki, bu həm də mövsümlərin erkən dövr etməsi
barədə məhsuldarlıq mifidir. Sirius ulduzunun göydə görünməsi, bir neçə aydan
sonra isə gizlənməsi qədim misirlilər üçün belə əlamət idi ki, Osiris qısa müddətdə
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yenidən qalxacaq və bu hadisəyə Nilin daşması da borcludur. Ona görə də Misirdə
Osirisə taxıl və yay məhsuldarlığı allahı kimi sitayiş edilir. İsidanın da çox
arzulanan görünməsi də bizə Sirius kimi tanışdır. Sirius göylərdəki ən parlaq
ulduzdur, bitkiləri, eynilə həmçinin heyvan və insan dünyasını dirildən Nilin
daşmasının simvoludur, deməli tam mənasında həyat və ölüm məsələsidir.
Piramida mətnlərində Osiris deyirdi ki, mən həyatın ağacıyam.
Həmin vaxt inkişaf etmiş fiziki gözlərə dünya çox müxtləif qaydada
görünürdü.
Ovidinin öz «Metamorfozalar»ında yazdığı kimi, bu vaxt insanların və
heyvanların analitik forması bizim gördüyümüz kimi deyildi, nəhənglərin,
hibridlərin və monstrların dünyası mövcud idi.
Tədricən cisim möhkəmlənməyə başladı. Kəllənin sümük damı
möhkəmləndi, Osiris fənərini örtdü, beləliklə, yuxarıdakı böyük kosmik zəkanı
süzgəcdən keçirdi. İnsanlar bu vaxt özləri üçün elə bir məkana malik oldular ki,
onun içərisində düşünməyi bacardılar.
İnsan şəraitinin bu modelinin arxitipini Platonun «Mağara Alleqoriyası»nda
tapmaq mümkündür. Dustaqlar mağarada zəncirlənmişdi, onların üzü divara
baxırdı, ətrafı görə bilmirdilər. Hadisələr kənarda baş verdi, mağaranın ağzından
divara kölgələr düşdü, bu dustaqların reallığı anlamasına səbəb oldu. Fiziki
obyektlər, digər tərəfdən sadəcə kölgələr və ya yüksək reallığın əksləri idi.
İdealizmə inanan adam idealistik qaydada təcrübə aparır və həmçinin tarixi
prosesləri anlaşılan idealizm kimi başa düşür. Platonun Alleqoriyasında mağara
kəllənin sümük daşıdır. Kəllə qaranlıqdır, sümük otaq ətlə örtülmüşdür. Gizli
doktrinaya müvafiq olaraq kosmos insan beynini elə qaydada yaratmışdır ki, o özü
barədə düşünməyə qadir olsun. İdealist olanlar inanırlar ki, kainat Zəka tərəfindən
zəkalar üçün yaradılmışdır.
Dünyanın yaranmasının idealist tarixi minilliklər dövründəki proseslərin və
böyük hadisələrin salnaməsidir, burada Günəş, Ay, planetlər və ulduzlar öz yerinə
qoyulmuşdur. Bizim şüurumuz indi elə quruluşa malikdir ki, bu da həmçinin göy
cisimlərinin bizdən yuxarıda öz qaydasında sıralanması ilə əlaqədardır.
Sehrli keşişlər inanırdılar ki, Osiris Fənəri kəllənin sümüyü altında geri
çəkilməklə, bizə bu gün tanış olan qozşəkilli dəmir tək öz mövqeyini tutmağa
başlamışdı. İnsan sümükləri bərkləşərək maddiyə çevrildi. İnsan kəlləsi bir qədər
yarıyaşayan və yarıölüyə çevrildi.
Gizli doktrinanın aksiomasında olduğu kimi ölümün başlanması fikirin
doğulması idi. Gizli təlimə müvafiq olaraq, həyatla düşüncə arasında fundamental
əkslik vardır. İnsanda həyat prosesləri qidanın həzm edilməsi, nəfəs alma və
böyümə prosesidir, bu xeyli dərəcədə şüursuz işdir. Şüur, insanın düşünmək
qabiliyyəti yeganə xüsusiyyətdir ki, bu həyatı prosesləri müəyyən qədər
yatırtmaqla, onları mümkün edir. İnsan orqanizminin «polad» qüvvələri, hansılar
ki, heyvanlarda böyümək və bioloji strukturlaşdırma üçün istifadə edilir, düşünmək
üçün lazım olan şəraitlərin yaradılmasından ötəri vacib vasitə rolunu oynayır. Belə
deyirlər ki, bu elə səbəblərdən biridir ki, insanlar buna görə müqayisəli qaydada
xəstə heyvanlardır.
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Protoinsanlar bitki varlıqları olanda, onlar ölümlə təcrübə aparmırdılar.
Heyvan xüsusiyyətlərinə yiyələnməyə başladıqda isə ölümün dadını qabaqcadan
təcrübədə görməyə başladılar. Bu, yuxu görməklə dolu olan yatmaq təcrübəsinə
bənzəyirdi. Sonra bir müddət onlar yenidən maddi dünya içərisində
«oyanacaqdılar». İnsan sümükləri və yerdə yaşayan bədən, bərkiyən və əyilməyən
kimi olanda insanlar az qaydada sərbəst hərəkət edirdilər və bu həqiqətən də ağrı
gətirən bir iş idi. Ölüm çağırışı o vaxta qədər daha bərkdən səslənirdi, bu, demək
olar ki, qarşısıalınmaz labüdlüyə çevrilirdi. Yuxu ölümə bənzəyənə qədər
dərinləşdi və sonra o ölümə çevrildi.
Bu vaxt insanlar nəticədə həyatın, ölümün və yenidən doğulmanın qəddar
dövrəsinin tələsinə düşdülər, bu sikllərdə yaşayan varlıqlar ölməli idi, çünki onlar
bir yerdə yaşayırdılar. Orada ataları ölməli idi ki, öz oğlanlarına yol açsınlar, necə
ki, kral ölməli idi ki, cavan, daha güclü varisə yol versin.
İnsan şəraiti çox müxtəlif səviyyələrdə dəyişilmişdi. Üçüncü Göz hələ də bu
gün olduğundan daha fəal idi və heç də rudimentar (orqanizmin tarixi inkişafı
ərzində öz funksiyasını itirən və yox olmaq yolunda olan inkişaf etməmiş orqanlar
belə adlanır) orqan deyildi. Maddi dünyanın dərk edilməsi ruhi qaydada aydın və
canlı xarakter daşıyırdı.
Qədim keçmişin müdrik adamları ölümün fikrin oyanması üçün necə vacib
olduğunu başa düşürdülər və ona görə də onlar dərk edirdilər ki, tarixi proseslərdə
bu qüvvələr necə də bir yerdə toxunulmuşlar.
Bu gün biz bilirik ki, uzaqdakı ulduza baxanda, bundan nə qədərsə əvvəl
baş vermiş nəyisə görürük, çünki aradakı vaxt, ulduzdan çıxan işığın yer üzərinə
gəlib çatması üçün lazım idi. Qədim insanlar digər bir həqiqəti bilirdilər ki, onlar
öz iradələrini seyr edəndə, həmçinin hələ özləri doğulmamışdan xeyli əvvəl
formalaşmış nəyəsə baxırdılar. Onlar bilirdilər ki, məhəbbəti yaşadıqda həmçinin
gələcək minillik üçün kosmosa təsir göstərəcəklər.
Biz məhəbbəti yaşadıqda böyük kosmik qüvvələrlə qarşılıqlı fəaliyyətlərdə
oluruq. Şair Rilke bu həyati hadisəni təsvir edərkən yazırdı ki, «iki adam gecə vaxtı
bir yerə gələndə gələcəyi haraylayırlar».
Xristian mifologiyasında eyni şəxsiyyət, eyni ruhi impuls Mariya
Maqdalinanın obrazında yenidən meydana çıxır. Biz ilkin Günaha batma tarixinin
arxasınca yollanırıq. Görünür ki, Günaha batma insan ruhunun maddi dünyadan
əvvəl mövcudluğa düşməsi deyildir, Günaha batmaqda insan bədənləri də maddi
dünya bərkidikcə bərkə çevrilir. Biz Günaha batma dünyasında yaşayırıq. Xristian
ənənəsində bəzən «Sofiya» adlanan müdrikliyə biz, yalnız qaranlıqdan və yerin
şeytan zonalarından keçməklə və həmçinin özümüzə səyahət etdikdə nail oluruq.
Qədim dövrlərdə İsida yunan müdriklik ilahəsi Afina kimi tanınırdı. Afinanın isə
Pallada adlı tutqun dərili ögey bacısı vardı və onu hamıdan artıq sevirdi. Bir dəfə
onlar Anatoliya düzənliklərində oynayanda Afinanın diqqəti yayındı, bacısından
uzaqlaşdıqda çox qorxdu. Həmin vaxtdan o, özünü Afina- Pallada adlandırdı,
bacısının xatirəsini əbədiləşdirmək üçün qara ağacdan heykəlini yondu. Bu heykəl
Palladium adlanır, Anatoliya xalqı ilahənin öz əli ilə yonulmuş bu heykəli öz
paytaxtlarında saxlayırdı. Troya isə dünyanın ən böyük şəhəri idi.
213

Yunanlar troyalıların bildiklərini bilmək istəyirdilər. Onlar troyalılara qalib
gəldikdə, dünya sivilizasiyasında rəhbərlik rolu onlara keçdi. Sonralar bu, bütün
şərəfi ilə Romadan aşağıda dəfn edildi, o vaxta qədər ki, onda imperator
Konstantın paytaxtı Konstantinopola keçirdi. Bu şəhər dünyanın spiritualizminin
mərkəzinə çevrildi. Böyük qüvvələr, frimasonlar da bu regiona nəzarət imkanını
axtardılar.
İnsanların digər varlıqlarla tam ölçüdə müharibəsi gedirdi. Bu varlıqlar
əvvəlki epoxlardan olan mübarizlər idi. Neolit dövründəki çaxmaq daşı
oğurlayanlar tayfası olan lapiflər və kentavrlar (qədim yunan mifologiyasında yarı
adam-yarı at) arasındakı müharibə Parfeonun frizlərində təsvir olunmuşdur.
Kentavrlar lapiflərin başçısının toyuna dəvət edilmişdi, lakin burada lapif
qadınlarıın ağ, tüksüz bədənini görəndə cuşə gəlməyə başladılar. Onlar gəlini yerlə
sürüyüb, özünü, həmçinin rəfiqələrini və paj oğlan uşaqlarını zorladılar. Bunun
arxasınca gedən döyüşdə Lapif çarı öldürüldü və bundan nəsillər boy davam edən
düşmənçilik başlandı.
Sümüklər yoğunlaşdıqca, heyvan dünyası öz çəkisini hiss etməyə başladı.
Heyvanlar yaşamaq üçün mübarizə aparmalı idilər. Bəşəriyyət tənəzzülə
uğramaqda davam edirdi, bunu da təbiət edirdi. Heyvanların dişləri və caynaqları
qırmızı rəng alırdı. Şirlər və canavarlar insanlara hücum edirdilər. Bitkilər tikan
böyüdürdülər ki, adamların bədənlərini cızsın, ona görə də meyvə yığmaq
çətinləşirdi və zəhərli bitkilər çoxalırdı.
Tarix göstərir ki, insanlar digər şüur formalarına malik olan adamları
xoşlamırdılar, buna görə də onlar tolerantlığa çətinliklə öyrəşirdilər. Biz bunu
müqayisə etdikdə, yalnız avropalıların attseklərə münasibəti, Avstraliyadakı
aborgenlərin az qala genosidə məruz qalması və ya naytsistlərin qaraçıları yer
üzündən bütünlüklə silmək cəhdi barədə düşünməyə ehtiyac duyuruq. Yəhudilərin
hələ Moisey zamanından çox hallarda şüurun yeni formaya salınması ilə üz-üzə
dayandığını görə bilərik.
İnsanlar bu vaxt səhv etməkdən, nəyisə seçməkdən və onunla əylənməkdən
xali deyildilər. Bu artıq belə bir hadisə deyildi ki, insanlar öz bütün ruhi
qidalanmasını Ana Yerin südlü, şirə ilə dolu olan döşlərindən alsın. Təbii hüquq və
əxlaqi hüquq artıq heç də eyni şey deyildi. Adamlar yaşamaq üçün mübarizə
aparırdılar və özlərini çox vaxt dözümlüyünün hədlərində uzanan kimi görürdülər.
Onlar kəşf etdilər ki, irəli aparan yol daim ölüm təhlükəsi törədə bilərdi, lakin əgər
bu yolu tutmasalar da, istənilən halda onlar öləcəkdilər. Bu vaxtdan onlar risqə
getməli oldular. Bu risq nəyisə qiymətləndirməkdən ibarət idi. Uzaqda müəyyən
nöqtə var idi, heç bir geri dönmə imkanı yox idi. Onlar kəşf etdilər ki, bu nöqtəyə
çatmalıdırlar. Dünya qaranlığa büründü, paradoks məkanına çevrildi, burada
əksliklər görüşürdü və bu insan üçün ağrılı idi, dünya isə qəhrəmanlığa çağırırdı.
Qədim yunan mifologiyasında əjdahanı öldürən qəhrəman Kadm öz bacısı
Yevropanı axtarırdı. Yevropanı isə, özünü ağ öküz maskası altında gizlədən Zevs
aparmışdı. Qəhrəman Kadm tütəyi götürüb çoban kimi maskalandı və yaralı Tifon
üçün tütək çalmağa yollandı. Bundan əvvəl heç vaxt musiqi eşitməmiş Tifon yeni
qəribə səsi eşitdikdə, trans vəziyyətinə düşdü. Kadma isə lirasının sınmış simi üçün
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vətər lazım idi. Tufan Zevsin vətərini ona verdi, axı o, ağzından od tüpürə bilirdi,
Zevs onu ildırımla vurmaq istəsə də, buna nail ola bilməmişdi. Kadm öz çoban
komasına geri qayıtmaq istədiyini dedi, orada o, öz lirasına sim çəkməli idi.
Beləliklə, Zevs öz vətərlərini geri aldı, monstru təəccübləndirə və ona qalib gələ
bildi. Mühüm cəhət orasındadır ki, Zevs yalnız qəhrəmanın köməyi ilə xilas oldu.
Allahlar artıq insanlara möhtac idi.
Bu gün əgər biz gözəl qadına vurulmuşuqsa, gözəlliyi, böyük ruhi
müdrikliyin əlaməti kimi yaxşı görə bilərik. Biz gözəl gözlərə baxanda, yəqin ki,
ümid edə bilərik ki, burada həyatın özünün ən vacib sirrini tapacağıq. Herkulesin
Deyaniraya, Ariadnanın Teseyə ya Yasonun Medeyaya məhəbbət əhvalatları
göstərir ki, adamlar arasında ruhi əlavə artıq dumana bürünmüşə çevrilmişdir. Bu
vaxt gözəlliyin gözlərinə baxmaq və orada gördüyümüzdən aldanmaq imkanı
mövcud oldu.
Qədim insanlara görə, yer üzərində baş verən hər bir sadə şey ulduzların və
planetlərin hərəkətləri ilə idarə olunur. Daha çox sayda hekayətlər bu «poetik»
nümunələri, həqiqi və daha realistik mətnləri əmələ gətirdi. Bu qəhrəmanlar isə
sadəcə metaforalar idi. Onlar monstrlarla və demonlarla vuruşanda, əks qüvvələr
öz şəxsi varlıqlarını, pozulmuş insan canını, bəşər beyninin qaranlıq labirintini
sirayətləndirirdilər. Lakin onlar həm də canı və qanı olan real monstrlarla
vuruşurdular.
«Köhnə Vəsiyyət»də İöv yaxşı adam kimi xarakterizə olunur, o, bütün
pullarını itirmişdi. Onun oğlanları və qızları öldü, o, tamamilə tənha qalmışdı.
Bədəni taun çibanları ilə örtülmüşdü. Bu qaydada zərərli olanlar artırdı.
O, ilk bəşər varlığı idi ki, hətta ən vacib və həqiqi dərin fikir barədə
düşünürdü. «Həyat ədalətsizdir» deyə düşünərək, İov itaətsizliklə, göylərə haray
çəkirdi.
Dil bizi dünyanı dolaşmağa sövq etməyə qadir idi. Dil bizə fiziki mövcudluq
adlandırandan geri çəkilməyə kömək etdi. Dil bizi üstünlüklərə apardıqca, dünyanı
daha soyuq, daha qaranlıq və daha hiylə yeri etdi. O, həmçinin bizi qeyri-sağlam,
az gümrah etdi. Beləliklə, dil özü ilə yeni növ şüur gətirdi. Bu vaxt dil İovu geri
addım atmağa qadir etdi,o, şüurlu olmayanları nəzərə almağa başladı. Həyat
ədalətsiz idi. Lakin Allah İovu belə az başa düşməyinə görə məzəmmət etdi: «Mən
Yerin əsasını qoyanda sən haradaydın? Bəs dan ulduzları birlikdə şərqi deyəndə və
bütün mələklər sevincdən qışqıranda? Dənizin mənşələrinə sən girmisənmi, yaxud
dərinliyin dərinliklərində gəzmisənmi? Sənə ölümün qapıları açılmışdımı? Günəşin
harada yaşadığını və qaranlığın haradan gəldiyini bilirsənmi?» İovu, biz gözəl
yuxudan ayılmaq vaxtı malik olduğumuz hiss xilas etdi.
Bu gün «apokrif» sözü alçaldıcı bir assosiasiya daşıyır, əslində, isə
gizlədilən – və ya ezoterik mənasını verir. (Apokrif Bibliya süjetli əsər olub,
məzmunu heç də bütünlüklə rəsmi din təlimi ilə üst-üstə düşmür, ona görə də
kimsə tərəfindən «müqəddəs» hesab edilmir və qadağan edilmişdir). Apokrif İov
Vəsiyyətində o, nəyi bilməməsi şüuruna görə, itirdikləri barədəki şüuruna görə
mükafatlanmışdı. İovun oğlanları və qızları ona qaytarıldı, qızları qızıl kəmər
taxırdılar. Bir kəmər İova mələklərin dilini, ikincisi, dünyanın yaranmasının sirrini
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və üçüncüsü, Xeruvimin dilini başa düşmək qabiliyyətini verdi.
Musiqi, matematika və dil qəhrəmanlar arasında icad edildi, astronomiya da
bu qəbildən idi. İlk daş dövrələr ulduzların və planetlərin mövqelərini nişan verirdi.
Beləliklə, gizli tarixdə ilk dəfə böyük hadisələrin tarixlərinin qeyd olunmasına
başlanması mümkün oldu. Gizadakı Şərq tərəfə baxan Sfinkin şir pəncələrinin
arasındakı iri bir daşın üzərində belə yazı vardır: «Bu İlk Zamanın Gözəl Yeridir».
Bu sehrli kəlməni misirlilər zamanın başlanğıcına işarə kimi istifadə edirlər. Sfinks
metamorfozalar erasının sonunu, bu gün bizim bildiyimiz bioloji formaların təbiət
qanunları kimi qeyd olunmasını nişan verir. Misirlilər Sfinski «Hu» adlandırırlar,
bu, ««himayə edən» mənasını verir. Bununla onlar demək istəyirlər ki, yaratmanın,
törətmənin geri, köhnə yoluna hansısa sürüşməsinə qarşı mühafizəni həyata
keçirirlər.
Gizli cəmiyyətlərin təlimində biz ideyaların və təxəyyülün geniş
okeanındakı materiyanın kiçik adasında yaşayırıq.
Platonun yazdığına görə Afinanın böyük dövlət xadimi və hüquqşünası
Solona Misir keşişləri, böyük Atlantida adası haqqında danışmışdılar. Bu ada
doqquz min əvvəl – b.e.ə.9600-cü ilə yaxın dağılmışdı. Atlantida həyat ümumən
idilliya xarakteri daşıyırdı. Fakt orasında idi ki, həyat o qədər yaxşı idi ki, əhali
uzun müddət ərzində buna dözə bilmədi və səbirsiz oldu, tənəzzülə uğradı və
pozuldu, yenilik və qüvvə axtarmağa başladı. Beləliklə, Zevs onları cəzalandırmağı
qərara aldı. Adalar daşqına məruz qaldı, o vaxta qədər ki, yalnız kiçik adalar
salamat qaldı, onlar da dənizə ilişib qalmış skeletə bənzəyirdi. Sonra nəticədə
böyük zəlzələ bütün adaları bir gün və bir gecə ərzində uddu. Aristotel demişdi ki,
«Platon təkbaşına Atlantidanı dənizdən yuxarı qaldırdı və sonra onu yenidən suya
qərq etdi». Atlantida bir neçə fəlakətli daşqınlarda əzab çəkdi, bir müddət sonra isə
suda batdı. Nuh da altı gün davam edən daşqından xilas olmaq üçün gəmisində
üzməyə məcbur olmuşdu.
Hindistan indiyədək spiritual biliyin, xüsusən də okkult psixologiyasına görə
dünyanın ən böyük anbarı olaraq qalır. Bu gün də Hindistana səfər edən adamlar
havanın indiyədək astrallıqdan (ulduz təsirindən) necə xışıldadığını hiss edəcəklər.
Hətta nüfuzlu Sufi ənənəsi də çakraları öyrənməkdə hinduizm müdrikliyinə tərəf
əyilir. Ramanın tacdan imtina etməsindən sonra, bu dövrdə heç bir böyük
şəxsiyyətin ağalığı mövcud olmadı. Əgər Rama fəaliyyətdə olan qəhrəman idisə, o,
monstrlarla vuruşmuşdu, uzun, təhlükəli macəralara yollanmış, şəhərlər salmışdı,
onun varisləri isə bəzi hallarda Yeddi Müdrik adam və ya Rişilər adlanır. Onlar heç
bir daş bina tikməmişdilər, palçıqdan olan binalarda yaşayırdılar. Rişiləri öz
bildiklərindən başqa heç nə şirnikləndirmirdi.
Belə bir Kabalistik deyim vardır: «Sənin gördüyün hər bir şey, hər bir çiçək,
hər bir quş, hər bir qaya öləcək və toza çevriləcəkdir, lakin sənin onları görməyin
ölməyəcəkdir». Bükülmüş ayaqlar üstündə oturan Rişilərin yalnız ayaqları yuxarı
baxırdı, onlar heç bir cazibəni, maddi dünyanın, kiçildilərək geri atılması şərti ilə
hiss etməyi arzu etmirdilər. Onlar bunun əvəzinə ruh dünyalarına
istiqamətlənirdilər. Onlar yer üzərindəki işdə ruhi varlıqları görmək qabiliyyətinə
malik idilər.
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Onlar yazda toxumların rüşeym verməsinə, cücərməsinə, yayda güllərin
çiçəklənməsinə, payızda ağacların meyvə gətirməsinə necə kömək etmələrini –
toxumların qış vaxtı eyni ruhi varlıqlar vasitəsilə özlərinin necə saxlanmasını görə
bilmirdilər. Rişilər nəhəng meh kimi ruhi təsirin qabarma və çəkilməsini
təcrübədən keçirirdilər. Qədim hind sivilizasiyası aşağı Göy səltənətinə bənzəyirdi.
İndi İran adlanan ərazidə vaxtilə yeni böyük liderin anadan olacağı barədə
söhbət gedirdi. Onun anası kiçik kənd təsərrüfatı icmasında yaşayırdı. Qış vaxtı
görünməmiş taun xəstəliyi yayılmağa başladı. Bəziləri gənc qadını cadugərlikdə
ittiham edirdi. Tufanların, taunun onun işi olduğunu iddia edirdilər. Hamiləliyinin
beşinci ayında o, dəhşətli yuxu gördü. Gördü ki, əjdahalar, canavarlar və ilanlar
nəhəng buluddan çıxıb, onun bətnindəki uşağı parçalamağa cəhd edirlər. Lakin
monstrlar gəlib çıxanda, uşaq ana bətnində danışmağa başladı, anasını
sakitləşdirdi. Sonra səs yoxa çıxdı və o, göydən enən işıq piramidasını gördü.
Piramidanın aşağısında sağ əlində bükülü kağız tutan uşaq gəlirdi. Onun gözləri
daxili alovla işıq saçırdı. Onun adı Zaratustra (Zərdüşt) idi.
Zaratustra. Krişna. Misir və Şumer sivilizasiyaları
Zaratustranın dövrü barədə müxtəlif fikir məktəbləri vardır. Bəzi qədim
dünya yazıçıları onu təqribən b.e.ə. 5000-ci ilə aid edirlər. Bu vaxtı Plutarx kimilər
isə b.e.ə. 6000-ci il tək göstərirlər. Bu yenə də bir neçə Zaratustranın olması faktı
ilə əlaqədardır. Zoroastrizm ənənəsinə görə İblis Əhrimən kimi şər qüvvələrə
başçılıq edirdi. Kosmosa demonların orduları hücum çəkmişdi, ona görə də göy
qaranlıqlaşmışdı. Demonlar özlərini insanların arasına və ruhi ierarxiyanın yüksək
eşolonlarına da soxmuşdular.
Biz yuxuya girəndə heyvan şüurunu itiririk. Gizli cəmiyyətlərin təlimində
heyvan şüuru – və ya ruh-yatandan sonra bədəndən çıxan kimi təsvir edilir. Bu iki
başlıca nəticəyə malikdir. Birincisi, heyvan elementi olmasa bizim bədənimiz bitki
vəziyyətinə qayıdardı. Biz möhkəmlənmiş kimi oyanırıq. İkincisi, bədənin sensor
(mərkəzə qaçan əsəb lifləri) qavramasını tərk edib, ruh şüurun alternativ
vəziyyətinə daxil olur. Yuxu görəndə bizə mələklər, şeytanlar və ölülərin ruhları
müraciət edir. Dərin yuxuda Üçüncü Göz açıla bilər və o ruh dünyalarının içərisinə
baxa bilər, lakin oyandıqda, biz bunu unuduruq.
Bir neçə illik sürgüngən sonra gənc Zaratustra İrana dönmək ehtiyacı hiss
etdi. Sərhəddə o, görünmə sezdi. Ruhun nəhəng parlayan varlığı onu qarşılamağa
gəlmişdi və ona, öz arxasınca getməyi tapşırdı. Zaratustra ruhun nəhəng doqquz
addımına görə doxsan addım atmalı idi. Bu vaxt ruh bütün daş yeri süpürürdü.
Zaratustranı təmiz, qayalar və ağaclarla örtülmüş yerə gətirdi. Burada bənzər
ruhların yerdən yuxarı pərvazlandığı digər altı dövrə var idi. Bu işıq verən məclis
Zaratustranı salamlağa döndü və onu özlərinə qoşulmaq üçün fiziki bədəni tərk
etməyə dəvət etdilər. Bunlar Günəş ruhları idi və bu vaxt Zaratustranı onun öz
missiyası üçün hazırlayırdılar. Birincisi, onlar dedilər ki, o, yanmadan alovun
içindən keçməlidir, ikincisi, onun döşünə əridilmiş qurğuşun tökdülər, bu
Əhrimənin metalı idi. O, sakitcə əzab çəkirdi. Zaratustra qurğuşunu öz sinəsindən
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götürdü və danışmadan bunu onlara verdi. Üçüncüsü, onlar onun bədənini yarıb, öz
daxili orqanlarının sirrlərini ona göstərdilər.
Zaratustra saraya döndü və böyük ruhların vəhylərini moizə etdi. O, çara
dedi ki, dünyanı yaradan Günəş ruhları onu dəyişdirmək üzərində işləyirlər və bir
gün dünya işığın geniş bədəni olacaqdır. Lakin əyanlar Zaratustranı dustaqxanaya
atdırdılar. O, zindandan qaça bildi, həm də qətlə yetirilməyindən xilas oldu. O, şər
qüvvələrə qarşı bir neçə döyüşdə vuruşdu. Sonra o, cadugərin arxitipinə çevrildi,
bu vaxt Zaratustra təhlükəli idi, bəzi vaxtlarda narazı adam olurdu, odu odla
vuruşdurmağa hazırlayırdı. O, öz ardıcıllarını Əhrimənin demonlarını qarşılamağa
hazırlayırdı. O, deyirdi ki, kimsə ölümdən qorxursa, o, artıq ölüdür. Qorxudan
çıxmaq hədlərini təcrübədən keçirməklə, özünü həsr etməyə hazırlayırdı, çünki ən
pis şey baş verə bilərdi, özü də həm həyatda, həm də ölümdən sonra. Bədəni tərk
etmə hərəkəti ilə həsr olunmağa namizəd, ölümün son olmadığının hansısa şübhə
mümkünlüyündən uzaqda olduğunu bilirdi.
«Pantancali Yoqa Sutranları»nda, (Yoqa qədim Hindistanın fəlsəfi-dini
təliminin tərkib hissəsi olmaqla, psixikanı və orqanizmin fizioloji proseslərini idarə
temək yolu ilə insanın, maddi mövcudluq buxovlarından azad olunmaq və özünü
dərk etmək vasitəsidir, metodlar məcmuudur. Sutra isə qədim hind fəlsəfəsi, dini,
elmi və hüquqi traktatlarıdır).
«Pantancali Yoqa Sutranları»nda, deyildiyi kimi dünya daha təhlükəli yerə
çevrildi, o həm müdafiə və həm də hücum üçün istifadə edilməli idi. İnsan
təbiətinin bitki hissəsi çox funksiyalı idi, bura yaddaşı saxlamaq da daxil idi. Bitki
hissəsi maddi qüvvədən ayrıldı, hər ikisi öz tərkib hissələrinə parçalanmağa
başladı.
Ay sferasından ayrılmış ruh Merkuri səltənətinə doğru yuxarı uçmağa
başlayır, oradan Veneraya tərəf, sonra isə Günəşə doğru gedir. Qədim mətnlərdə
özünü həsr etmişlərə, hər bir sferaya girişi mühafizə edən ruhların gizli adları, bəzi
hallarda isə əl verməklə salamlaşmaq barədə məsləhət, həmçinin başqa əlamətlər
də deyilirdi. Bütün qədim dinlərdə insan ruhuna yeraltı dünyada bələdçilik edən və
demon mühafizəçilərdən sonra yol barədə danışıq aparmağa kömək edən varlıq
Merkuri planetinin allahıdır. Ruhun sonrakı hissələri də göy sferasından keçib
yuxarı qalxdıqda yolu işıqlandıran bələdçi isə Lutsifer idi.
Bir çox əhvalatlar göstərir ki, həyat və həyatdan sonrakı aləm planetlər və
ulduzlar tərəfindən idarə olunur. Müxtəlif sferaların mühafizəçiləri yuxarıya və
aşağıya gedən yollarda dururlar. Əgər bu təlimlər fərdi ruha kifayət qədər həkk
olunmuşdursa, bu bütünlüklə ruhu, yeni inkarnasiya üçün yüksək ruhi varlıqlarla
birlikdə şüurlu iştiraka hazırlayacaqdır.
Krişnanın anası hələ bakirə qız olanda Günəş allahı insan şəklində saysızhesabsız işığın şəfəqlərində onun yanına gəlmişdi. Krişna doğulanda isə mələk
anaya demişdi ki, qardaşı Kansa onun uşağını öldürməyə cəhd edəcəkdir, ona görə
də qoy ana, saraydan qaçıb Meru dağının ətəyində çobanlar arasında yaşasın.
Dayısı uşağı öldürmək üçün qırmızı kəkilli ilan göndərdi və Krişina onu ayağı ilə
tapdalayıb öldürməyə qadir idi.
Krişinanın çox titulları arasında «İnək naxırçısı» və «Sağıcıların Sahibi» də
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var idi. O, sadə kəndli həyatı sürürdü. Yerli sağıcıların hamısı bu boylu-buxunlu
gəncə vurulmuşdu. O, fleyta çalmağı və sağıcılarla eşq rəqsini etməyi sevirdi. Ona
vurulmuş sağıcılarla rəqs edəndə, qızların hamısı onun əlindən tutmaq istəyirdi,
ona görə də o, özünü çox sayda olan formalara salırdı ki, hər qız əmin olsun ki,
həqiqi Krişinanın əlini məhz onun özü tutmuşdu. Krişna bir çolaq qızı sağaldıb,
onu gözəl etmişdi. Həm də o, özü kasıb kənd adamı kimi yaşayırdı.
Nəhayət Krişina bütün maskalarından imtina etməyi qərara aldı. O dayısının
şəhərinə yenidən girəndə, özünü əhalinin xilaskarı elan etdi. Kansa oxatanları onu
şəhid etdilər. Krişinanın ölümü ilə Qaranlıq Era başlandı. Frimasonlar Kali
Yuqanın – Qaranlıq Eranın sonunun yaxınlaşmasını Qərb dünyasının böyük
şəhərlərinin mərkəzində nəhəng abidələr dikəltməklə xatırlayırlar. Səpələnmiş
qaranlıqda işıq gəlib çıxdı. Krişina ölən kimi digər böyük şəxsiyyət yaşa doldu,
işıq gəzdirən doğuldu, necə ki, üç min il sonra İisus Xrist inkarnasiya edəcəkdi.
Bizim eradan əvvəl üçüncü minillikdə Çin xalqı tayfa qaydasında yaşayırdı,
köçəri mövcudluq keçirirdi. Onların düşərgələrindən birində qeyri-adi bir şəxs
doğuldu. Min illər sonra göyün digər yüksəltdiyi varlıq, yerə düşdü, bu İusus
Xrisitin inkarnasiyası üçün idi. Beləliklə, bu vaxt həmçinin Lutsifer də yenidən
doğuldu. Lutsiferin doğulması müdrikliyin başlanğıcı idi.
Orfey ədədləri icad etmişdi. Lakin Orfey erasında ədədlər barədə ruhi
mənanı nəzərə almadan düşünmək mümkün deyildi. Lutsiferə görə hansısa bir
simvolik əlaqə kimi mənasız düşünmək mümkün oldu. Adamlar bu vaxt ölçməkdə,
hesablamaqda və inşa etməkdə sərbəst idilər. Misir çarı Coserin vəziri İmhotep
«qurucu heykəltəraş və daş vazalar düzəldən» kimi tanınırdı. O, həmçinin «Baş
müşahidəçi» idi, bu isə Misirdə ən yüksək keşiş titulu idi. Bəzi hallarda bu,
ulduzları örtən örtüyü hörən kimi başa düşülürdü. İmhotep qədim dünyada həm
məşhur qurucu, həm də Pilləli piramidanın axtitektoru idi. Böyük Piramidanı
yaratmaq isə daha qeyri-adi, demək olar ki, möcuzəli bir iş idi. Gizli tarixə
müvafiq olaraq, bu, ilk Misir tikilisi idi. Şərti tarixçilər belə güman edirlər ki,
misirlilərin lövcalıqdan xəbər verən tikintisi «mastaba» adlanan sadə birmərtəbəli
sərdabələrdən başlayıb, Pilləli piramidadan keçərək öz kulminasiyasını mürəkkəb
Böyük Piramidada tapdı.
Gizli təlimdə Böyük Piramida b.e.ə. 3500-ci il illərdə Misirdə və Şumerdə
böyük sivilizasiyaların əsası qoyulduqdan əvvəl tikilmişdi. Bu elə vaxt idi ki,
əvvəllər də mövcud olmuş konstruksiyalar daş dövrələrdən və digər «dövrə şəkilli»
abidələrdən ibarət idi.
Böyük Piramida şərti olaraq sərdabə idi. Gizli tarix nöqteyi-nəzərindən bu
anaxronik izah idi. Bu həmin vaxt bir universal inam idi ki, bütün insan ruhları
ölümdən sonra planetar sferalardan keçərək ulduzlara doğru səyahət edirlər. Böyük
Piramida nəhəng yenidən doğulma maşını idi.
Misir sivilizasiyası bəşər təkamülündə yeni böyük impulsu təmsil edir, bu
materiyanın maya və ya illyuziya olduğunu öyrədən Şərq sivilizasiyasından
fərqlidir. Misirlilə Qərbin böyük spiritual missiyasının başlanğıcını qoydular,
bəzən bu əlkimya, Sufizm, Frimasonluq və digər hər yerdə olan gizli cəmiyyətlərdə
isə İş adlanır. Böyük Piramida bu sübutun ilk təzahürü idi.
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Misir sivilizasiyasının qalxması ilə eyni vaxtda Dəclə və Fərat çayları
arasında Şumer sivilizasiyası yüksəlməyə başladı. Şumerin ilk şəhərlərindəki ailə
evlərində əcdadların və aşağı allahların heykəlləri var idi. Kəllə bəzən kiçik ruhun
yaşaya biləcəyi «ev» kimi saxlanırdı. Bu vaxt daha böyük ruh şəhərin mənafelərini
himayə etməklə, «allah evində» yaşamaq üçün saxlanırdı. Bu, məbəd kompleksinin
mərkəzindəki tikili idi. Bu şəhərlər böyüdükcə allah evləri də böyüyürdü, o vaxta
qədər ki, onlar ziqquratlara, iri pilləli piramidalara çevrilirdi.
Bir qayda olaraq onlar saman( çiy) kərpicdən tikilirdi. Hər bir ziqquratın
mərkəzində iri otaq var idi və orada allahın heykəli məskunlaşırdı. Otağa qiymətli
metallar və daş-qaş qoyulurdu və o gözqamaşdırıcı parçalarla bəzədilirdi.
Mixi mətnlərə görə, Şumer allahları yeməyi, içməyi, musiqini və rəqs
etməyi sevirdilər. Yeməklər masa üzərində qoyulurdu, sonra allahlar tək buraxılırdı
ki, onları yesin. Bir müddət keçdikdən sonra keşişlər otağa gəlir və qalan hər şeyi
yeyirdilər. Allahlar həmçinin yatmaq üçün çarpayıya ehtiyac duyurdular. Bəzi
intim məqsədlər üçün onlar yuyunur, geyinir və ətirlənirdilər.
Şumer sivilizasiyasının böyük qəhrəmanı Qilqameş Uruk çarı idi. onun
əhvalatı səfehliklə dolu idi. O, müstəsna emosiyaya, narahat olmaqla dəlilik
xüsusiyyətlərinə malik idi. Gənc çar barədə əhvalatın başlanğıcında, o, «buynuzla
vuran öküz» adlanırdı. Dağ keçidlərini açır, quyular qazır, tədqiqat aparır, döyüşə
yollanırdı. O, digər adamların hamısından güclü idi, gözəl və igid olmaqla eşq
düşkünü idi, heç bir bakirə qız ondan yayına bilmirdi, – lakin tənha idi. O, hansısa
bir dosta malik olmağı ürəkdən arzu edirdi, elə biri ilə dost olmaq istəyirdi ki, ona
bərabər olsun.
Beləliklə, allahlar Enkidunu yaratdılar. O, Qilqameş kimi güclü idi, lakin
vəhşi idi, bütün bədəni tüklərlə örtülmüşdü. O, vəhşi heyvanların arasında yaşayır,
onların yediklərini yeyir, çaylardan su içirdi. Bir gün ovçu bu qəribə varlıqla
meşədə üz-üzə gəldi və bunu Qilqameşə çatdırdı.
Qilqameş ovçunun söylədiyi əhvalatı eşitdikdə, ürəyində bilirdi ki, bu adam
onun çoxdan gözlədiyi dostudur. O, əla plan tutdu. Məbəddəki fahişələrdən ən
gözəlini təlimatlandırdı ki, çılpaq şəkildə meşəyə getsin, vəhşi adamı tapıb, onu
əhlilləşdirsin. Qız onunla eşq macərasını yaşayanda, o, yaddan çıxardı ki,
Qilqameş bundan xəbər tutacaqdır, axı onun evi təpədə idi. Enkidu vəhşi
heyvanların yanına gələndə, onlar dəyişikliyi hiss etdilər və artıq onunla birlikdə
gəzmədilər, ondan uzaq qaçdılar.
Qilqameş və Enkidu Urukda bazar meydanında görüşəndə, burada
pəhləvanların güləş yarışı gedirdi. Bütün əhali tamaşaya baxmağa toplaşmışdı.
Qilqameş Enkidunun kürəyini yerə vuraraq, ona qalib gəldi. Beləliklə, məşhur
dostluq belə macarəlar seriyasından başladı. Onlar panterlər ovlayır, sirr
meşəsindən keçən yolu qoruyan monstru izləyirdilər. Onlar Göy öküzünü
öldürəndə, Qilqameş onun buynuzlarını öz yataq otağının divarından asdı.
Lakin sonra Enkidu özündə təhlükəli xəstəlik hiss etdi. Qilqameş isə
dünyanın qurtaracağındakı tavernada öz sonluğunu tapdı. Qilqameşin ölümü ilə
böyük ziqquratlar dövrü baş verdi. Babil qülləsi əhvalatı, göyə qədər qüllə tikmək
cəhdi bütün bəşəriyyəti birləşdirən vahid dilin itirilməsi ilə nəticələndi. Bütün
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xalqlar və tayfalar özlərinə məxsus olan ruha və bələdçi mələklərə bağlı oldular,
onlar yüksək allahları nəzərdən qaçırdılar. Bu yüksək allahlardan yuxarıda və
uzaqda isə böyük kosmos zəkası dururdu, oradan kainatın bütün müxtəlif
hissələrinə bir tale verirdi. Ziqquratlar maddi mənalarda ölçməyin səhv cəhdini
təmsil edirdi.
Babil qülləsini Ovçu Nimrod tikdirmişdi. Bibliyanın «Başlanğıc» kitabı
Nimrodu yer üzünün ilk hökmdarı adlandırır. Arxeoloqlar müəyyən etmişlər ki,
Nimrod Enmer-kar adlı tarixi şəxsiyyətdir, ona da Ovçu Enmer deyirdilər. O,
Urukun ilk çarı olmaqla, qonşuluqdakı Aratta çarına məktub göndərib, ondan
təzminat pulu tələb etmişdi. Qədim yəhudi ənənəsində Abrahamın hökmən
doğulacağı barədəki peyğəmbərlik, Nimrodu körpələr kütləsinin qırmağa sövq etdi.
Bununla o, körpə uşaqların qurban verilməsi qaydasını yaratdı, onların
bədənləri böyük tikililərin bünövrəsində basdırılırdı.
Abraham. Yunan sivilizasiyası
Abraham (İbrahim) b.e.ə. 2000-ci illərə yaxın bir dövrdə öz doğma Urunun
(Urununun) göydələnləri arasında gəzirdi. O, qonaq getməyi, səhra köçərisi
olmağı, itirilmə prosesində olan ilahi hissi yenidən açmağı qərara aldı.
O, Misirə gələndə fəraon öz qızlarından biri olan Həcəri Abrahamın arvadı
Saraya qulluqçu verdi. Həcər Abrahama onun ilk oğlu olan İşmayeli (İsmayılı)
doğdu və o, ərəb xalqlarının atasına çevrilməli idi. Abraham Misir keşişlərindən
özünü həsr etmə böyük biliyini öyrəndi. O vaxtlar evlənmə bir qayda olaraq tayfa
və ya geniş ailə içərisində baş verirdi. Fövqəltəbii qüvvələr qanla əlaqədə olurdu və
eyni qandan olan nikah, misal üçün, qaraçıların ənənəsində öyrədildiyi kimi,
qüvvələri möhkəmləndirdi. Müxtəlif tayfalardan olan nikahlara qüvvələrin və
birliyin dəyişilməsi də daxil idi. Bu isə arzuolunmayan idi.
Abraham Misirdə hansı müqəddəs sayma formasını qəbul etmişdi? Özünü
həsr etməyə namizəd olan adam qranit sərdabənin içərisində uzanmalı idi. Trans
vəziyyətində olanda öz bitki bədənini, öz ruhi və heyvani bədəni ilə birlikdə
qaldırmağa qadir olurdu, onun fiziki bədəni yuxarı qalxırdı. Beləliklə, o, fantom
kimi sərdabənin ağzında pərvaz edirdi. Özünü həsr etmə mərasiminin şahidi olan
irland şairi U.B.Yiits təsvir edir ki, mərasim kursu ərzində səhnəni bildirmək üçün
bir neçə zəng çalınır. Yiitsin ruhu müxtəlif səhnələrdə müxtəlif aydınlıq
dərəcəsində görünməli idi, onların hər biri həmçinin müxtəlif rəng nümunələri ilə
nişanələnirdi.
Ezoterik fəlsəfədə bitki bədəni xüsusilə vacib olan məsələlərdən biridir.
Beləliklə, bu bədən səmərəli qaydada fiziki dünya ilə ruhi dünya arasında baş giriş
qapısını formalaşdırır. Sirrli məktəblərdə iki min beş yüz il keçdikdən sonra özünü
həsr etmə yenə də tətbiq edilir və bu gün də bəzi gizli cəmiyyətlərdə bu həyata
keçirilir. Məbədlərdə yatmaq qaydası mövcuddur, bəzi xəstə adamlara məbəddə
yatmağa icazə verilir. Bu yuxu üç gün davam edir, bu dövrdə özünü həsr edənlər
öz bitki bədənləri üzərində işləyirlər ki, həsr etmə prosesinə uyğun olmayan heç bir
şey baş verməsin.
Misirdə qaldıqdan sonra Abraham qərbə doğru, bu gün Palestina (Fələstin)
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kimi tanınan regiona tərəf hərəkət etdi. O, silahlanmalı, öz nökərlərini məşq
etdirməli idi ki, yerli quldurlar tərəfindən əsir götürülmüş qardaşını xilas etsin.
Qəddar və qanlı döyüşdən sonra o, vadidən keçdikdə Melxizedek adlı bir qeyri-adi
şəxslə görüşdü. Salem çarı Melxizedek ən yüksək Allahın keşişi idi. O, çarları
öldürməkdən qayıtdıqda Abrahamı gördü və ona xeyir-dua verdi. Abraham özünün
malik olduqlarından onda birini bu möminlərin çarına verdi. Bundan sonra Salem
Çarı həm də Sülh Çarı oldu. O, özünü Allahın oğlu kimi aparırdı, ardıcıl olaraq
keşişlik edirdi.
Atası, anası, övladları olmadığına görə o, nə başlanğıc gününə, nə də həyatın
sonuna malik idi.
Kabalistik ənənədə Melxizedekin sirri Nuhunku kimi xarakterizə olunur,
Nuh isə böyük Atlantida lideri olmaqla bəşəriyyəti kənd təsərrüfatına, taxıl
becərməyə və şərab düzətməyə öyrətmişdi. O, əslində heç vaxt ölməmişdi, başqa
ölçülərdə hərəkət etmişdi. O, indi yenidən meydana çıxdı ki, Abrahamın mənəvi
müəllimi olsun, onu yüksək səviyyədə özünü həsr etməyə öyrətsin.
Atası İsaakı dağa, Melxizedekin səcdəgahında qurban verməyə gətirəndə,
onun iyirmi iki yaşı var idi. Abraham oğlu İsaakın boğazını kəsmək üçün bıçağını
çəkəndə, mələk, bu qurbanı buynuzu yaxındakı kola bağlanmış qoçla əvəz etdi.
İsaak Melkizedekin Sirrli məktəbində üç il yarım ərzində sirrləri öyrəndi. O, elə
səviyyədə özünü həsr etməyə yiyələndi ki, sonra nə lazım olacağını da, insan
inkişafının Ay səhnəsini də başa düşdü. Fərdi sərbəst düşünmənin təkamülü,
hökmən dəyişiləcək dünyada insanları şüurlu rol oynamağa qadir edəcəkdi.
Fikirin inkişafına digər böyük töhfə, əlbəttə ki, yunanlardan gəldi. Troyanın
mühasirəyə alınması yunan sivilizasiyasının olduqca böyük səviyyəyə qalxmasının
başlanğıcı idi, bu vaxt yunanlar Xaldeya-Misir sivilizasiyasından təşəbbüsü ələ
aldılar və öz ideallarında əritdilər.
Qədim dünyada müharibələr müqəddəs biliklərə sahib olmaq uğrunda
aparılırdı. Müəyyən mənada buna görə də fövqəltəbii qüvvələr müharibələri
müzakirə edirdilər. Yunanlar ona görə şəhəri mühasirəyə almışdılar ki, ilahə
Afinanın əli ilə düzəldilmiş Palladium adlanan heykəli oradan çıxartsınlar. Eyni
yolla biz bunu, Yelenaya sahib olmaq üçün onların apardıqları mübarizədə də görə
bilərik.
Bu gün biz gözəlliyin sifətində Stendalın ibarəsindən istifadə edərək
«xoşbəxtlik vədini» görə bilərik. Böyük gözəllik özlüyündə bizə mistik görünə
bilər, əgər güman edilsə ki, bu özündə bilavasitə həyatın sirrini daşıyır. Yelenaya
sahib olmaq yunanları sivilizasiyanın sonrakı səhnəsinə irəliləməyə qadir edəcəkdi.
Troyanın muhasirəsi əhvalatı həm də bütünlüklə Axillesin məşhur
deyimində öz ifadəsini tapır: «Kölgələrin çarı olmaqdansa, yaşayanların torpağında
qul olmaq yaxşıdır». Yunanıstanın və Troyanın qəhrəmanları günəşdə yaşamağı
sevirdilər, o qəflətən bağlananda, bu dəhşətli bir şey olurdu və onların
ruhu kölgələrin torpağına, Qərb qaranlığına göndərilirdi.
Yunanlara görə qəhrəmanlardan başqa, muhasirədə olan Troyanı bəs əsl
məğlub edənlər görən kimlər idi? Bu heç də igid, qüvvətli qəhrəman Axilles
deyildi. O, demək olar ki, məğlub edilməyən yarımallahlardan axırıncısı idi. Bu,
222

«fərasətli ağıllılardan» olan Odissey idi, o, taxta ağac at hədiyyəsini qəbul etmək
barədəki hiyləgərliyi ilə troyalıları məğlub etmişdi, bu əllə düzəldilən nəhəng atın
içərisində isə əskərlər gizlədilmişdi.
Troya müharibəsindən əvvəl hər kəs eyni fikir dünyasına şərik idi. Adamlar
dəhşətli səmimiyyətlə birgə hərəkət edirdilər. Onlar bizim itirdiyimiz hissə malik
idilər, həyata keçirdikləri hər şeydə onlar kosmik hadisələrdə iştirak edirdilər.
Qədim yəhudilərin əhvalatları. Budda
Yəhudilərin Misirdən çıxmasının, adətən Misirin ən məşhur və daha
ekspansiv hökmdarlarından biri olan ll Ramzesin hökmranlığı vaxtında baş verdiyi
guman edilir. Luksordakı və Əbu Simbeldəki böyük tikililər onun abidələri
olmaqla, indi Parisin Konkord meydanında yüksələn nəhəng obelisk də bu abidələr
sırasına daxildir. O, erkən hökmdarlığın arxitipinə çevrilməklə inanırdı ki, onun
nailiyyətləri əbədi olacaqdır- deyirdi ki, «Sən ey Qüdrətli, mənim işlərimə bax və
ümidini itirmə!» ll Ramzesin hökmranlığı dövründə yəhudilərin izi göründüyü
kimi, İerixonun və ya Solomon məbədinin dağılmasının izləri hələ də arxioloji
qatlarda yatır. Ona görə də akademiklər arasında belə razılaşma vardır ki,
yəhudilərin mənşəyi barədəki epik miflər «yalnız miflər» idi və bu düşüncədə,
onlar tarixi reallıqda heç bir əsasa malik deyildilər. Arxeoloqlar dörd əsr ərzində
sensasiyalı kəşflər etmişlər. Moisey heç də ll Ramzesin müasiri kimi b.e.ə. 1250-ci
illərə yaxın yaşamamışdır. Bunun əvəzinə məlum olmuşdur ki, o, b.e.ə. 1540-cı
ildə doğulmuşdur və Misirdən yəhudilərin çıxması təqribən b.e.ə. 1447-ci ildə baş
vermişdir. Köhnə astronomik hesablamalardan istifadə edildikdə bu tarix öz
təsdiqini tapır. Mesopotomiya mətnlərində Veneranın müşahidələri xəbər verilir və
bu Bibliya, həmçinin bizə gəlib çatmış Misir məlumatları ilə üst-üstə düşür.
Moisey b.e.ə. XVl əsrin ortalarındakı Misir hökmdarı l Neferhotepin hökmranlığı
dövrünə düşür.
Misir prinsi kimi Moisey özünü Misir sirrlərinə həsr etmişdi. Bu «İncil»in
«Aktlar» kitabında da (7.22) təsdiq olunur, orada apostol Stefen deyir ki, «Və
Moisey misirlilərin bütün müdrikliyi ilə təlimatlanmışdı». Moisey sürgünə, səhraya
qaçanda müdrik qoca müəllimlə görüşdü. O, afrikalı, həbəşistanlı yüksək keşiş
Cefro idi, daş lövhələrdən ibarət kitabxananın mühafizəçisi idi. Moisey onun
qızına evləndikdə, Cefro onu yüksək səviyyədə özünü həsr edənə çevirdi. Moisey
gördü ki, kol yansa da, alov onu məhv etmir. Bu özünü görmə idi ki, qəbirin başqa
tərəfində gözləyən təmizləyici alov tərəfindən o, məhv olmadı. Moiseyin yanan
kolu görməsindən missiya hissi qalxdı, bu məhz süd və bal axan xoşbəxt torpağa
apardığı üçün, bəşəriyyətin faydası naminə işləməli olan bir impuls idi.
Lakin Moisey onun qarşısında qoyulmış tapşırığın böyüklüyü müqabilində
tərəddüd etdikdə, Allah öz qərarını sərtləşdirdi: «Və sən bu çubuğu əlinə
götürməlisən, çünki sən əlamətlər nümayiş etdirməlisən». Moisey geri, Misirə
qayıdanda qərara aldı ki, «onun adamlarını azad etməyə» Faraonu (fironu)
inandırsın. Moisey və qardaşı Aaron saray otağında dayanmışdılar. Aaron qəflətən
öz çubuğunu yerə atdı; çubuq dəyişilib, sehrli qaydada ilana çevrildi. Faraon öz
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saray sehrbazlarına əmr etdi ki, onunla fərasətdə yarışsınlar, lakin onlar belə
etdikdə, Aaronun ilanı onlarınkını uddu.
Moiseylə faraon arasında iradə döyüşü böyüyürdü. Moisey öz çubuğundan
hadisələrin gedişi istiqamətində, göydən od ələmək və dolu yağdırmaq, çəyirkə
azarı gətirmək, Qırmızı dənizi yarmaq, qayadan güclü su axını gətirməkdən ötəri
ona zərbə vurmaq üçün istifadə etdi. Moisey Faraonu öz adamlarını azad
buraxmağa inandırmağa cəhd etdikdən sonra, onları Sinay səhrasına apardı və
dağdan daş lövhələr gətirdi. Allahın tapşırığını yerinə yetirmək Moisey üçün
Faraonu inandırmaqdan da çətin idi. Adamlar onun göstərişlərini dəfələrlə yerinə
yetirmirdilər.
Onlar odlu taunla və bürünc ilanla cəzalandırıldı. Moiseyin misirlilərə zərbə
vurmaq və öz xalqını intizama dəvət etmək üçün istifadə etdiyi çubuq isə heyvani
şüurun isə obrazı idi.
On ehkam və «Çıxış»ın digər qanunları və «İkinci qanun» kitabı Moiseyin
ictimai təlimini formalaşdırırdı. Onlar bütün xalq üçün idi. Ezoterik ənənədə o,
həmçinin yetmiş sayda yaşlı adama Kabalanı, eyni zamanda İudaizmin gizli mistik
təlimlərini öyrətdi. Kabala geniş kilsə kimi, böyük dünya dini kimi idi. Yenə də
bunun köhnə ənənədən, misirlilərin bir sıra mistisizmindən kənarda böyüməsi
düşüncəsi iddiası ilə Moiseyi və ya Kabalanı heç cür qaralamaq olmaz.
Riyazi hesablamalar da qədim Misirdən gəlmişdi, ancaq yüksək matematika
Misir rəssamlığında qalmışdı. Biz indi görürük ki, heroqlif ədədələr bölməni təmsil
edir, hansılar ki, 64-ün 63-ə bölünməsinin yekununa əlavə edilir. 64-ün 63-ə
bölünməsi rəqəmi misirlilərin ən böyük sirri, «Pifaqor Vergülü» adlanır.
Yüksək mürəkkəb rəqəmlər «Pifaqor Vergülünə» bənzəyirlər, «Pi» və «Fi»
(bu bəzən «Qızıl Mütənasiblik» adlanır) irrasianal rəqəmlər kimi tanınır. Onlar
fiziki kainatın quruluşunun dərinliyindədir və misirlilər onlara dünyanın
yaranmasına nəzarət edən prinsiplər kimi baxılırdı, bu prinsiplərə görə materiya
kosmos zəkasından düşmüşdü.
Misirlilərə görə bu rəqəmlər həmçinin kosmosun gizli harmoniyası idi və
ritmlər və mütənasibliklər kimi onları öz piramidalarının və məbədlərinin
tikintisində istifadə edirdilər. Bu yolla tikilən ideal olmalı idi. «Qızıl
Mütənasibliyin» istifadə edilməsi ilə tikilən dəhliz, qapı, pəncərə, ifadə olunmayan
bir qaydada insan ruhunu əyləndirməli idi. Misirin böyük məbədləri, əlbəttə ki,
bitki formaları ilə dolu idi. lakin bu, insanın bədən üzvlərinə mütənasiblik verən
bitki həyatı idi. Bitki həyatı qabırğalara çevrilirdi və onları riyazi formulaya xoş
gələn qaydada əyilən edirdi. Məbəd tikənlər xüsusilə bunu yenidən yaratmağa
həvəs göstərirdilər.
Misir məbədləri bu yolla tikilmişdi, çünki allahlar artıq can bədənində və
qanda məskunlaşmağa qadir deyildilər. Məbəd ancaq allahın bədəni olmaq üçün
tikilmişdi. Allahın ruhu bitkinin daxilində yaşayırdı və maddi bədənlər olan
məbədlər bəşər ruhu kimi bitkilərin və maddi bədənlərin daxilində yaşayırdı.
Qədim yəhudilər misirlilər kimi zəngin arxitektura irsi qoyub getməmişdilər.
Ədəd mistisizmi isə bizə Moiseyin kitablarının dilində, kodlaşdırılmış şəkildə gəlib
çatmışdır.
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Kabalanın böyük kitabı olan «Zohar» «Köhnə Vəsiyyət»in ilk beş kitabının
geniş təfsiri idi, bu kitabların müəllifliyi isə adətən Moiseyə aid edilir. Kabala
(yaxud Kaballa) yəhudi sözü olub, «ənənə», «vermə», «verilmə» deməkdir. XIX
əsrin böyük ruç tarixçisi H.T.Qranovski «vermə» mənasını vurğulayır.Həqiqətən
də yəhudilər bu ad altında allahın Adəmə və Abrahama verdiyi gizli olmayan bir
elmi düşünürdülər. İntibah erasının görkəmli nümayəndələri olan italyan
mütəfəkkiri Piko della Mirandola və alman humanisti İohann Reyxlin isə bütün
elmləri özündə birləşdirən vahid bir elmin yaranmasını arzulayırdılar və bu elmi
Kabalada tapmağı düşünürdülər. Onlar güman edirdilər ki, Kabalada ümumdünya
simvolikasının açarını tapmaq olar. Əgər dünya maddiləşmiş fikirdirsə, o vaxt
Kabalaya müvafiq olaraq, sözlər və hərflər bu prosesin baş verməsi deməkdir.
Allah dünyanı qədim yəhudi əlifbasının hərflərindən istifadə etməklə və
nümunələrini düzəltməklə yaratmışdır. Qədim yəhudi hərfləri ola görə də sehrli
proporsiyaya malik idi.
«Çıxış» kitabının 14-cü fəsili üç-19, 20 və 21 saylı bəndlərdən ibarətdir,
onların hər biri 72 hərfdən əmələ gəlib. Əgər bu bəndlər biri digərinin başına
yazılsa, sütunda 72 hərf üzə çıxacaqdır. Sonra oxunan sütun 72-nin sirrinin Allahın
adı olduğu kimi açılacaqdır.
Hər bir qədim yəhudi həmçinin ədəd idi. Yəhudilərin «A» hərfi «əlif» «bir» idi. «Bet» - «iki» demək idi və sonrakılar da bu qaydada gedirdi. Burada
həmçinin mürəkkəb əlaqələr vardır. Qədim yəhudi sözü «ata» 3-ün ədədi mənasını
verirdi, «ana» sözü «41» mənasında idi. Qədim yəhudilərdə «uşaq» sözü «44 idi,
Ata və Ananın birləşməsi»ndən əmələ gəlirdi.
Yəhudilərin «Ədəm bağı» kəlməsinin ədədi mənası144 idi. Bilik Ağacının
ədədi mənası isə 233 idi. Əgər 233-cü 144-ə bölsək, bu, «fi» qızıl prororsiyanın
qiymətinə yaxın olan rəqəmi ifadə edəcəkdir.
Ziqmund Freyd Kabala ilə dərindən maraqanırdı. O, sübut edirdi ki, Misir
faraonu Exnaton Moisey monoteizminin (təkallahlığının) mənbəyi idi.
Biz bilirik ki, Moisey birinci gəlmişidir. Exnatonun monoteizm ideyaları
hiyləgərcəsinə qurulmuşdu, həm də təhlükəli qaydada fərqli idi. Misir Yeni
çarlığının ən yüksək dövründə Exnatonun atası III Amenhotepin hökmranlığı
böyük sülh və çiçəklənmə vəd edən yeni eranın siqnalı kimi görünürdü. Hətta bu
dövr Böyük Piramidanın unikal nailiyyəti ilə müqayisə olunmasa belə, qədim
dünyanın çox gözəl məbədlərinin tikilməsini görmüşdü.
Exnaton xromosom qüsuru ilə doğulmuşdu, ona görə də qəribə görünüşə
malik idi. Qadın budları kimi iri budları var idi, uzun üzü onu yerə məxsus
olmayana bənzədirdi, hətta ruhi xarakter daşıyırdı. Bu qüsur həmçinin ruhi
tarazsızlıq simptomlarına, maniyaya, paranoyyaya və ilyuziyaya qapılmağa aparıb
çıxarırdı. Exnaton hökmranlığı Sotik siklinin başlanması ilə bir vaxta düşdü.
Keşişlərin ilahiyyatına görə bu, tarixin gördüyü ən böyük astronomik sikllərdən
biri idi. Misir mifologiyasında bu siklin hər yeni başlanğıcı Bennu quşunun
qayıtmasını görürdü, bu Feniks yeni eranın başlanmasının və yeni paylanmanın
rəmzi idi.
Exnatonun birinci işi günəş dairəsi allahı Atona Məbəd tikmək idi. Məbəd
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onun böyük saray həyətinin mərkəzində yerləşmişdi, obeliskin başındakı daşda
əfsanəvi Feniks dirilməli idi. Onun ikinci addımı yeni böyük paytaxt şəhərini
tikmək idi. O, istəyirdi ki, yeri öz oxu ətrafında fırlatsın. Sonra o, elan etdi ki,
bütün allahlar real olaraq mövcud olmamışlar və Aton bir, həqiqi və vahid
Allahdır. Bu müasir düşüncədəki monoteizmə çox oxşayırdı. İsidaya, Osirisə və
Amon – Raya sitayiş qadağan edildi, onların məbədləri ləğv edildi və bağlandı,
onların populyar bayramları cəhalət nişanəsi elan edildi.
Bu günkü monoteizmə oxşar şəkildə, Exnatonun monoteizmi də materialist
idi. Çünki monoteizm ruh təcrübələrini inkar etməyə meyl edir, bu təcrübə isə
həqiqətən spiritualizm qaydasında adi, Atona həsr edilən təriflər gözəl himinlər
şəklində bizə gəlib çatmışdır və onlar Davidin Zəburlarını qiymətləndirməyə
xidmət edə bilər: «Sən dünyanı öz arzuna uyğun olaraq yaratdın – bütün adamları,
«mal-qaranı» və vəhşi heyvanları» deyə Exnaton deklamasiya edirdi. David isə
oxuyurdu: «Sənin işlərin, necə saysız-hesabsızdır, sən onların hamısını belə
müdrikliklə gördün. Dünya sənin yaratdıqlarınla doludur».
Tənəzzül zəruri olaraq içəridən gəldi. Hökmranlığın on beşinci ilində Atona
olan bütün dualara baxmayaraq, onun çox sevdiyi qızı öldü. Sonra həmişə onu
dəstəkləyən anası Tiy öldü. Gözəl arvadı Nefertiti saray məlumatlarından qeybə
çəkildi. İki il sonra keşişlər Exnatonu öldürdülər və onlar taxt-taca gənc oğlanı
qoydular və o, dünyada Tutanxamon kimi tanındı. Keşişlər vaxt itirmədən Fivanın
bərpasına başladılar. Exnatonun paytaxtı tezliklə kabus şəhərə çevrildi və ona
qoyulmuş abidə, onu təsvir edən hər bir heykəl, Exnatonun adının hansısa bir
qaydada xatırlanması rəhmsiz şəkildə və ardıcıl olaraq yoxa çıxdı.
Sauldan sonra hakimiyyətə gələn David-Tadua ilk dəfə olaraq İsrail
tayfalarını bir çarlıqda birləşdirən ilk çar oldu. O, b.e.ə 1004-cü ildə Yerusəlim
çarına çevrilmişdi. David bu şəhərdə məbədin bünövrəsini qoydu, lakin onu tikdirə
bilmədən öldü, ona görə də bu işin başa çatdırılması onun oğlunun üzərinə düşdü.
Oğlu Solomon isə b.e.ə. 971-ci ildə Yerusəlim çarı oldu. Əgər o, ümumən real
tarixi şəxsiyyət idisə, Dəmir erasında yaşamışdı. Solomon öz sehirli biliyini gizli
kitabda bildirir, sonralar bu Yerusəlimdəki ikinci məbədin bünövrəsinə qoyuldu.
Qədim yəhudi folkorunda da deyilirdi ki, Solomonun hökmranlığı elə gözəl idi ki,
qızıl və gümüş, küçələrdəki daş kimi çox idi. Ona görə ki, yəhudilər həmin dövrdə
məbədlər tikmək ənənəsinə malik deyildilər. Onlar köçəri xalq idilər.
Solomon məbədin layihəsi üzərində işləmək üçün finiklyalı Hiram Abiffi
seçdi. Məbəd Mouseyin daş lövhələri yerləşdirilən Müqavilə Səyyar məbədinin
saxlandığı yer olmalı idi. Məbədin künclərində ayı təmsil edən dörd buynuz və
yeddi lampalı qızıl şamdan var idi. Əlbəttə ki, axırıncı günəşin, ayın və beş böyük
planetin təmsilçiləri idi. Cakim və Boaz pillələri kosmosun pulsunu ölçürdü.
Yonulmuş dekorativ narlar Bibliya hesabındakı müxtəlif faktları yada salırdı.
Keşişlərin xalatları günəşi, ayı, planetləri və bürcləri təmsil edən qiymətli daşlarla
bəzədilmişdi. Bu vaxt yeganə adi olan daş zümrüd idi. Məbədlərin qeyri-adi
xüsusiyyəti, əridilmiş sarı mis dənizi və ya Qurana görə, fəvvarəsi idi. Usta inşaatçı
Hiram öz layihəsini həyata keçirmək üçün sənətkarlıq qardaşlığını işlədirdi, onları
üç dərəcəyə-şagirdlərə, şəriklərə və ustalara bölmüşdü. Bu qardaşlıq ideyaları
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hökmən dar, ezoterik mühitdən uzağa yayılırdı ki, bütövlükdə cəmiyyətin təşkil
olunmasını dəyişdirsin. Lakin Hiram Abiffin qətli əhvalatında biz bütün bunların
necə əyri yolla getməsinin də şahidi oluruq.
Solomonla Hiram Abiffin arasındakı örtülü rəqabət müəyyən gizli
ənənələrdə mövcud idi. Şeba çariçası Solomona qonaq gəldi, lakin bu qadın həm
də belə möcüzəli məbədin layihəsini yaradanla görüşməyə maraq göstərdi. Hiram
Abiffona baxanda, çariça (Quranda o, Bilkis adı altında verilir) hiss etdi ki, onun
sinəsində əriyən metal kimi bir sensasiya qalxır. Qadın Hiramdan soruşdu ki,
göyün gözəlliyini məbədin arxitekturasında yerə gətirməyi necə bacarmışdır.
Memar cavab verdi ki, Tau xaçını yuxarıda tutmaqla. Bu xaç T hərfi ölçüsündə idi.
Qəflətən bütün fəhlələr məbədə qarışqa kimi axışdılar.
Yenidən həşərat obrazı. Bu ənənələr Talmudda və Quranda var idi. Beləki
məbəd Şamir adlanan və daş yonmağa qadir olan sirrli həşəratın köməyi ilə
tikilmişdi. Burada biz arı pətəyi obrazı kimi ruhi qüvvələrin obrazına malik oluruq,
ona Hiram göstəriş verə bilirdi. Hiramın fəhlələrindən üçü onun gizli qüvvələrinə
qısqanclıq göstərirdi. Onlar qərara aldılar ki, ərintidən tökülmüş dənizin sirrlərinə
bələd olsunlar. İş gününün axırında onlar Hirama məbədi tərk edəndə tələ qurdular.
O, öz sirrlərini təkrar-təkrar açmaq istəməyəndə , onlar memarın başına ağır
zərbələr vurmaqla onu öldürdülər. Onunla birlikdə müəyyən sirrlər də öldü və
indiyədək itirilmiş kimi qalmaqda davam edir. Sirrli məktəblərdə və gizli
cəmiyyətlərdə elan olunan sirrlər həmin vaxtdan etibarən aşağı sirrlər hesab olunur.
İki müstəqil zəkalı Mason tədqaqatçısı- Kristofer Nayt və Robert Lomas bu
istiqamətdə işləmişlər. Onlar Hiramın Finikiyadan gəlməsinin açarını tapmaq
cəhdindən başladılar. Həmin ölkədə əsas ilahə Astarta və ya Venera idi. Əlbəttə,
bu, həmçinin dekorativ detallarla, artıq xatırlanan narlarla bağlıdır. Bu Veneranın
meyvəsi idi, zümrüdlər isə Veneranın qiymətli daşları idi.
Beşguşəli ulduz da Veneranın simvolu idi. Çünki həmin nümunədə hər
səkkiz illik sikldə Venera ekliptik ətrafa iz qoyur-səhər göyündə beş dəfə və hər
axşam göyündə beş dəfə beş iti uclu formalı nümunələrlə çıxır. Bu yeganə
planetdir ki, tam müntəzəm qaydada həmin yolla diaqram çəkir. Bu diaqram bəzən
pentaqram kimi, bəzən beşguşəli ulduz kimi, beş ləçəkli qüzül gül kimi görünür.
Veneranın simvolu kimi pentaqram həndəsədə yüksək əhəmiyyət kəsb edir. Ona
görə də Leonardo da Vinçinin matematika müəllimi Luka Pasioli öz kitabında ilahi
pronporsiyanı açırdı, bu, onun hər bir hissəsində Qızıl Mütənasibliyi təcəssüm
etdirirdi. Bu müqəddəs həndəsə öz vaxtında məkan kimi fəaliyyət göstərirdi.
584 gündən ibarət olan 5 Venera sikli dəqiq günəş illərində baş verirdi, bu o
demək idi ki, Venera sikli günəş siklini 1,6-na bərabərdir. Biz əvvəlcə 1,6
rəqəminə rast gəlmişdik, bu Qızıl Mütənasibliyin başlanğıcında idi, irrasional və
sehirli rəqəmlərdən biri olmaqla, ağlın materiyaya keçməsi kimi təsvir edilirdi.
Solomondan sonra İsrail çarlığı yenidən parçalanmağa başladı.
Peyqəmbərlər quruluşu deyilən quruluş əmələ gəldi. Onların rolu camaata məsləhət
vermək idi. Onlar heç kəsin eşitmək istəmədiklərini, xoşa gəlməyən və populyar
olmayan şeyləri deyirdilər.
İliya vəhşi, qeyri adi və tənha adam idi, demək olar ki, avaralar kimi kəmər
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bağlayırdı və uzun plaşda gəzirdi. Zaratustra kimi o, odu odla vuruşdururdu. Allah
tərəfindən səhrada gizlənməsi tapşırılan İliya kiçik çaydan su içir, qarğa ovlamaqla
qidalanırdı. Qarğa göstərir ki, İliya Zaratustranın müdrikliyi kimi, bu yolla özünü
həsr edənə çevirmişdi. «Qarğa» bu sehrliyə həsr olunmağın bir dərəcəsi idi.
İliya bir peyğəmbər kimi dəlilik həddinə yaxın olan bir vəziyyətdə yaşayırdı.
O, zəhərlənmiş adamları sağalda bilirdi, cüzam xəstəliyi olanları müalicə edirdi. O,
ölmüş uşağın başı üzərində uzanmaqla ona öz ruhunu vermişdi. O, yenidən səhraya
qaçanda bunu öz həyatı üçün etmişdi- Allaha tərəf qaçmışdı. Sonra dağ başında
dəhşətlər yaşadı, tufana düşdü. Nəhayət o, taqətdən düşdü, ağacın altında yatanda
yuxuda mələyi gördü. Mələk ona nə etməli olduğunu dedi. Lakin güclü külək gəlib
dağı silkələdi. İliya bilirdi ki, Allah bu küləiyn içərisində deyildir və o, mağarada
təhlükəsiz qalmağı qərara aldı. Qəflətən mağaranın qarşısında ildırımın işığından
yaranan zolaq gördü. O, yenə bildi ki, Allah bu odun içəriçində deyildir.
Tufan yatdıqdan və od söndükdən sonra səhər açılanda hər şey sakit idi. Dan
ulduzu qalxmışdı, bu vaxt səhərin saf havasında İliya Allahın hələ də sakit olan
səsini eşitdi. Axı Moinsey də yanan kolda bu səsi eşitmişdi. İliya onun iradəsi ilə
necə öldürməyi və necə yenidən doğulmağı öyrənmişdi. Platon «Respublika»
kitabında yazırdı ki, «Kim ki bu həyatda yaxşılığın ideyasını dərk etməyə qadir
deyil, o, ölümündən sonra cəhənnəmə düşəcək və qaranlıq məskəndə yuxuya
dalacaqdır».
Ömrünün sonunda İliya od saçan arabada göylərə qalxdı. Ondan əvvəl Nuh
da belə etmişdi, o da adi qaydada ölməmişdi. Kabalistik düşüncədə İliyanı göylərə
qaldıran araba sehirli olmağın bir amili idi.
İki yüz il sonra İsayya peyğəmbərin vaxtında kainatı yeni, transtsedent
(təcrübə hədlərindən kənar olan) qaydada anlamaq işləri inkişaf etdirildi. Bizim
eradan əvvəl 550-ci ildə İsayya bəyan etmişdi: «Qaranlıqda gəzən adam böyük işıq
görəcəkdir… Çünki bu bizə uşaq doğulmasıdır, bizə oğul verilməsidir və idarəçilik
onun çiyinində dayanacaqdır və onu adı Gözəl, Məsləhətçi, Qüdrətli Allah, Əbədi
Ata, Sülh hökmdarı olacaqdır».
Mərhəmət kopsepsiyası tarixi peyğəmbər düşüncəsindəki öz anlayışından
böyüməyə başladı. İki çarlığın hökmdarları və xalqları onlara deyiləni həyata
keçirməkdə uğursuzluğa uğradılar. Onlar pozuldular və torpaq səhraya çevrildi.
Lakin bu vaxt, Allahın mərhəməti ilə səhra torpağından yaşamağa qadir olan kök
üzə çıxdı. Peyğəmbərlər mərhəmətin bu yolla baş verdiyini öz ömürləri dövründə
kiçik çarlıqların hərbi və siyasi səviyyədə yüksəlməsində, enməsində və yenidən
yüksəlməsində görmüşdülər.
İsayya İsrailin tarixi və gələcək taleyi barədə böyük hissə malik idi,
«Cessenin gövdəsindən irəli bir çubuq çıxacaqdır» deyirdi. O, həmçinin tarixin
sonunu yaxşıca görmək qabiliyyətinə malik idi: «Canavar və quzu birdikdə
qidalanacaq və leorard oğlan uşağı ilə bir yerdə uzanacaqdır».
Dünyanın digər hissələrində başqa özünü həsr etmələr də baş verirdi. Prins
Siddhartha indiki Nepalda, müharibə aparan kiçik dövlətlərlə tanınan bir ərazidə
doğulmuşdu. 29 yaşına qədər o, naz-nemətli dəbdəbə içərisində yaşamışdı. Onun
hər bir ehtiyacı hələ başlamamışdan ödənilirdi və onun həyatının hər anı sevinclə
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dolu idi. Bir gün o, çar sarayını tərk etdi və əvvəllər onun görməsinə icazə
verilmədiyi şeyi-qoca adamı gördü. Və qoca dəhşətli vəziyyətdə idi, lakin daha
sonra ona məlum oldu ki, öz xalqı xəstədir və ölür.
O, sarayı tərk etməyi qərara aldı – arvadını da, uşaqlarnı da, -bircə məqsədlə
ki, bu əzab çəkənləri hiss etməyə cəhd etsin. Yeddi il ərzində güşənişinlər arasında
yaşamaqla o, yoqa sutralarında və Rişi törəmələrinin təlimlərində axdardıqlarını
tapa bilmədi. Nəticədə onun artıq 35 yaşı olanda o, gedib çayın qırağında Bohdi
ağacının altında oturdu və qərara aldı ki, başa düşməyənə qədər hərəkət
etməyəcəkdir. Üç gün, üç gecədən sonra o, anladı ki, həyat əzabdır və əzab çəkmək
yerüstü şeyləri arzu eləmək nəticəsində yaranır. Lakin sən bütün bu arzulardan
azad ola bilərsən. Həqiqətən də, sən elə azadlığa və ruh dünyasına yaxınlığa nail
ola bilərsən ki, yenidən heç vaxt reinkarnasiyaya- yenidən doğulmağa ehtiyac
duymayasan. Və beləliklə sən, Siddhartha etdiyi kimi, Buddaya çevrilə bilərsən.
Anlamanın və ya işıqlanmanın cığırı Budda tərəfindən «səkkiz dolaşan
cığır» adlanmışdır.
Bura inam, inandırılma, öyrənmə, hərəkət, yaşamaq, niyyət, düşünmək, seyr
etmək daxil idi. Buddanın səkkiz dolaşan cığırı səkkiz praktikadan və tapşırıqdan
ibarət olmaqla Çakra boğazının 16 ləçəyindən canlanan səkkizi üçün mövcud idi.
Budda öləndə öz məqsədinə nail olmuşdu. Reinkarnasiya barədə ona heç bir tələb
olunmayacaqdı.
Pifaqor. Böyük Aleksandr. Brahminlər.
Pifaqor isə inkişaf edən yunan adası olan Samosda b.e.ə. 575-ci ildə anadan
olmuşdu,bu vaxt Afina Akropolunun yüksəkliyinə ilk mərmər lövhələr döşənmişdi.
Pifaqor öz ömründə yarımallah kimi sayılırdı. O, böyük təbib idi, bəzən böyük şair
bildiyi Homerdən xüsusi şer parçalarını əzbər söyləyirdi, necə ki, xristian mistiklər
«Zəburlar» dan və İoannın «İncil»indən bəndlər söyləyirdilər. O, xəstələri
sağaltmaq üçün musiqidən istifadə edirdi. Erkən Yunan filosofu Etnpodoke deyirdi
ki, Pifaqor xəstəni sağalda və qocanı cavanlaşdıra bilirdi. Budda kimi o, öz son
inkarnasiyasını xatırlaya bilərdi. Və hətta deyirlər ki, o, bütün dünyanın tarixini
başlanğıcından söyləyə bilərdi. Onun müdrikliyi Sirrli məktəblərdə illər boyu
tədqiqat aparmasına və müqəddəs saymağa dəfələrlə özünü həsr etməsi idi. O, 22 il
ərzində Misir müqəddəs sayma keşişlərinin sirrlərini öyrənmişdi. Pifaqor 532-ci
ildə Samosun diktator hökmdarının çirkin əməllərini hiss etməyə başladı və
sürgünə yollanmağa məcbur edildi. O, İtaliyanın cənubundakı Krotonada yaratdığı
bir neçə kiçik icmalarından birincisini təşkil etdi. İcmaya üzv olmağa namizədlər
bir neçə il məşq edirdi, bura qəribə xüsusiyyətli pəhriz də daxil idi. Bu pəhrizdə
istiotdan, küncütdən, xiyar toxumundan, yabanı baldan, çiçəklərdən və dəniz
soğanının dərisindən istifadə olunurdu, onların bütöv şirəsi çıxardılırdı. Bu
gimnastikanın ən yüksək fazası olmaqla, üç insan bədənini- maddi, bitki və heyvan
bədənlərini harmoniyaya gətirmək yolu idi və namizədlərdən tələb olunurdu ki,
illər ərzində axıra qədər dinməz qalsınlar.
Pifaqor öz şagirdlərinə ruhi dünyanı yaxşı görmək biliyi verməyə qadir idi,
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bunu onlara izah edirdi. Bunlardan əlavə ilk müzakirə olunan təlim matematika,
həndəsə, astronomiya və musiqi kimi meydana çıxdı. Öz dövründə Pifaqora
demişdilər ki, yalnız insan oğlu Yer kürəsinin musiqisini eşitməyə qadirdir, o
müxtəlif notların tərəzisi kimidir, onların hər birini isə məkanda hərəkət edən yeddi
planet düzəldir.
Bir dəfə Pifaqor şəhərdə gəzəndə o, metalın zindana döyüldüyünü eşitdi. O,
gördü ki, müxtəlif ölçülü çəkiclər müxtəlif səslər əmələ gətirir. Evə qayıdanda o,
otağının yanında ağac lövhə qurdu və ona artan çəkidə ağırlıqlar asdı. Sınaq və
səhv etmə prosesi vasitəsilə o, müəyyən etdi ki, insan qulağında səslənən gözəl
musiqi notları müxtəlif ağırlıqlardan asılıdır. Sonra o, hesabladı ki, onların biri
riyazi dəqiqlik qaydasında digərinə mütənasibdir. Pifaqorun həmin
hesablamalarından bu gün bizim başa düşdüyümüz və həzz aldığımız musiqi
oktavaları çıxarılırdı.
Sirrli məktəblərin təlimi şəhərləri tikməyə, elmin və texnologiyanın
inkişafına, zahiri Dünyanın quruluşuna və nizamlanmasına kömək etməli olan
rasional tərəflə əlaqədədir. Plutarx demişdi ki, kim yüksək həqiqətləri bilirsə, belə
nəticəyə gəlir ki, cəmiyyətin «ciddi» vəzifələrini ciddi qaydada qəbul etmək
çətindir. O, Heraklitdən «Əbədilik oynayan uşaqdır» sitatını gətirmişdi.
Pifaqorun şagirdləri cəmiyyətdən ayrı yaşamağa öyrədilirdi, musiqi ekstazı
ilə intellektual analizlər arasındakı alternativi seçirdilər. Pifaqor ilk adam idi ki,
özünü müdrikliyi sevən adlandırırdı, bu da yunanca «filosof» (hərfi mənada bu söz
«müdrikliyi sevən» deməkdir) adlanırdı. Onu təqlid edən Sokrat və Platon kimi o,
müasir universitet professorlarından daha çox maqlara yaxın idi. Onun şagirdləri
ondan qorxu hissi keçirirdilər. İnanırdılar ki, əgər, istəsə onları yatırtmaq gücünə
malikdir və onların oyaq şüurunu uzaq məsafədən də döndərə bilir. Pifaqoru
özünün daxili siklindən xaric edilənlərdən çıxan ölümcül qəzəb cəzb edirdi, buna
görə o, Siron adlı adamı öz Sirrli məktəbinə qəbul etməkdən imtina etdi, səbəbi isə
onun düşünülməmiş davranışı, özünü təkəbbürlü aparması idi. Siron kütləni
Pifaqora qarşı qaldırdı. Adamlar Pifaqorun öz ardıcılları ilə görüşdüyü binanı,
onun içərisinə girib yandırdılar. İçəridə olanların hamısı öldü.
Pifaqor erasında dünyanın iki müxtəlif tərəfində digər filosoflarYunanıstanda Heraklit və Çində Lao-Tszını qısa müddətdə tarixin səthinə çıxdılar.
Onlar rasionallığı, həyatın irriasional ölçüsünü müəyyən etməyə çalışırdılar.
Heraklit demişdi: Biz eyni axına iki dəfə girə bilmərik.
Belə bir əhvalat vardır ki, Könfutsi Lao Tszını görməyə yollandı və ondan
özünün həsr edilməsini xahiş etdi. Lao-Tszı isə qüruruna görə gənc Konfutsini
məzəmmət etdi. Onu geri qaytardı, ehtiramsız davranışı ilə həddən çıxan
ambisiyasının qarışığına görə onu ələ saldı. Bu yəqin ki, dəqiq olmayan əhvalatdır,
lakin vacib bir həqiqət kimi onu göstərir ki, Konfutsiçilik və Daosizm Çində
ekzoterik təlimləri təşkil edir.
Konfutsi ənənəvi sirr olmayan Çin müdrikliyini toplamağa uzun illər sərf
etmişdi və bu kolleksiyalar sonralar Çin liderləri tərəfindən hökumət üçün
rəhbərlik təlimatına çevrilmişdi. Konfutsinin sözləri yüksək dərəcədə müdrik idi.
Min millik səyahət bir addımdan başlayır. Tapşırığın qiyməti mükafatdan da
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artıqdır. Əgər sən öz məqsədinə çata bilmirsənsə, məqsədlərini qaydaya qoy. Belə
qaydada onun fikirləri davam edir.
Afinada biz azadlıq istedadını, fərdi fikiri görürüksə, Spartada fərdi iradənin
inkişafını, qəhrəmana sitayişin, güclü adamlar nöqteyi-nəzərindən rəqabət həddini
və məğrurluğu görürük.
Bütün yunan Sirrli məktəblərindən ən məşhuru Afinadan bir neçə mil
arasındakı Elios kəndində yerləşirdi. Romanın, özü də həsr olunmuş olan dövlət
xadimi Tsitseron deyəcəkdi ki, Eliosian Sirrləri və ondan çıxanlar Afinanın
sivilizasiyalı dünyaya verdiyi ən böyük fayda idi. Elios «Elauno» sözündən əmələ
gəlmişdi, «mən gəlirəm» mənasını verirdi, bu isə o demək idi ki, «Mən
yaranmışam» . Biz Pifaqordan da bilirik ki, Süd Yolu da nəhəng çay və ruhların
kütləsi kimi nəzərdə tutulur.
Dinin neqativ olması, hətta dünya tarixinə destruktiv təsir göstərməsi barədə
deyilən sözlər bayağı səslənir. Dini müharibələr, İnkvizisiya, elmi fikirin
boğulması və məhdud patriarxal münasibətlər dəfələrlə dilə gətirilir. Bunu
xatırlamaq yerinə düşər ki, bəşər mədəniyyətinin bəzən ən böyük şərəfli
şəxsiyyətləri məhz Sirrli məktəblərdən öz mənbəyini götürmüşdür, bunlar isə
qədim dünyadakı mütəşəkkil dinin mərkəzi hissəsi idi. Təkcə heykəltəraşlıq və
drama deyil, həmçinin fəlsəfə, matematika və astronomiya siyasi və tibbi ideyalar
kimi bu dini institutlardan yüksəlmişdi. Hər şeydən əlavə, Sirrli məktəblər şüurun
təkamülünə təsir göstərmişdi.
Yevripid öz pyesində yazırdı ki, «Burada yalnız bir şey vardır ki, o, bütün
həyat sınaqlarından çıxa bilər – bu gizli şüurdur».
Biz qədim yunan pyesinə baxanda katarsis (Aristotel tərəfindən faciə barədə
təlim termini kimi tətbiq edilmişdir: tamaşaçının hala acımaq prosesində keçirdiyi
ruhi cəhətdən boşalmasıdır) vasitəsilə təmizlənirik. Yunan dramaturqlar öz
auditoriyalarına elə təcrübə verirdilər ki, bu bəzi cəhətcə özünü həsr etmə
təcrübəsinə bənzəyirdi və onun işləmək qaydası insan təbiətini anlamağa
əsaslanırdı, bu isə mahiyyətcə müqəddəs sayma idi.
Sokrat öləndən sonra onun şagirdi Platon yunan fəlsəfəsində aparıcı şəxsə
çevrildi. Onun «Dialoqları» idealizm adlanan fəlsəfənin ən böyük ifadəsi oldu.
Gizli tarixdə isə hər kəs dünyanı idealistik qaydada öyrənir. Heç kəs soruşmur ki,
obyektlərə nisbətən reallıq formalarından ideyalar yüksəkdirmi?
Hər kəs düşünmədən, instinktiv olaraq buna inanır. Platonun şagirdi
Aristotel isə bu gün aparıcı rol oynayan materializmə aparan tərəfə fəlsəfi bir
sıçrayış etdi.
B.e.ə beşinci əsrdə Afina və Sparta arasında ağalıq etmək naminə müharibə
getdi. Dördüncü əsr onların hər ikisinə II Filippin hökmranlıq etdiyi Makedoniya
qalib gəldi. Plutarx qeyd edir ki, Filippini oğlu Aleksandr b.e.ə. 356-cı ildə, lunatik
Herostrat tərəfindən Efesdəki Artemida məbədi yandırılan gün anadan olmuşdu.
Sirrli məktəbin ruhu Aleksandr doğulanda ona daxil olmuşdu. Aleksandr bütün
həyatını öz daxilindəki bu ilahi elementi öyrənməyə, tanımağa həsr edəcəkdi.
Filipp həmin dövrün ən böyük zəkası olan adamı öz oğluna müəllim tutdu,
bu Platonun ən böyük şagirdi Aristotel idi. Aleksandr və bu yaşlı adam bir231

birlərində xoş ruhu gördülər. Aristotel maddi dünyanın məlumatlarını toplayıb,
təsnifləşdirmişdi. O, fiziki qanunlarla abstraksiya (Əşyaların bəzi xassələrindən və
onlar arasındakı münasibətdən fikrən uzaqlaşma) metodu qaydasında işləyirdi.
Buna görə də təbiətin ölçüsünün gizli qüvvələrini təsvir etdikdə, bütünlükdə yeni
və müasir yalanları icad etməyə qadir idi. Aleksandr dünyanın o vaxta qədər
görmədiyi ən iri imperiyanı yaratmışdı. Bu o vaxt Aristotel fəlsəfəsi üçün bir
vasitəyə çevrilmişdi.
Oğlunun iyirmi yaşı olanda Filipp qətlə yetirildi. Lakin tezliklə Aleksandr
özünü dahi hökmdar və məğlubedilməz hərbi sərkərdəyə çevirdi. B.e.ə. 334-cü ildə
o,ordusunu Asiyaya apardı, İss döyüşündə persiyalıları məğlub etdi, baxmayaraq
ki, axırıncıların döyüşçülərinin sayı onun birə nisbətində makedoniyalılarınkından
çox idi. Sonra o, Suriya və Finikiyadan keçməklə Cənubu tutdu, sonra isə Misir
işğal edildi. Burada o, Aleksandriya şəhərinin əsasını qoydu. Hər yerdə o, yunan
modelində şəhər-dövlətlər yaradırdı, yunan siyasəti ilə birlikdə yunan fəlsəfəsini də
yayırdı. Bu Aleksandrın yenicə inkişaf etmiş şüuru xilas etmək missiyasının bir
hissəsi idi.
B.e.ə. 331-ci ildə Aleksandr persiyalıları yenidən məğlub etdi, onların qədim
paytaxtı Persepolisi dağıtdı, sonra isə Əfqanıstana və axırda Hindistana atıldı.
Burada o, Brahmin filosofları və Rişilərin törəmələri ilə fikir mübadiləsi apardı.
Müqəddəsləri, Brahmin həsr edilmə mərasimlərini müşahidə etməyə gəldikdə,
Aleksandrın öz keşişləri bu mərasimlərin özlərininki ilə necə oxşar olduğuna
məəttəl qalmışdılar.
Belə bir əhvalat vardır ki, Aleksandr yunan filosofunu göndərdi ki, Brahmin
müəllimini onun yanına çağırsın, ona böyük ənamlar vəd etdi və əgər imtina etsə,
boynunu vuracağı ilə onu hədələdi. Filosof çox yol getdikdən sonra Brahmini
meşənin dərinliyində tapdı və ondan özünün gözlədiyindən də sərt cavab aldı:
«Brahminlər heç vaxt nə ölümdən qorxmurlar, nə də qızıla sahib olmağı arzu
etmirlər. Biz meşə yarpaqlarının üstündə dərin yuxu ilə dinc şəkildə yatırıq. Əgər
biz hansısa maddi mülkiyyətə sahib olsaydıq, bu bizim yuxumuzu yalnız narahat
edərdi. Biz yerin səthi ilə münaqişəsiz olaraq sərbəst hərəkət edirik və bizim bütün
ehtiyaclarımız, uşağını döşlə əmizdirən ana tərəfindən ödənilir.»
Bu cavab Aleksandr üçün kürəyindən vurulan zərbə xarakteri daşıyırdı. Öz
həyatının sonuna yaxına qədər elə görünürdü ki, heç kəs onun yolunu kəsə bilməz.
Tarixdə yalnız az halda baş verən kimi, fərdi olan şey bütün dünyanı onun
iradəsinə təslim etməyə qadir olan kimi görünürdü. Aleksandrın bütün həyatı onun
ilahi gücünün mənbələrini anlamağın axtarışı kimi görünürdü. Müxtəlif vaxtlarda
Perseyin və Herkulesini müxtəlif ənənələrə müvafiq olaraq onun əcdadları olduğu
iddia edilmişdi. Aristotel Aleksandra Homerin «İliadası»nın bir nüsxəsini
vermişdi. O, bu əsəri əzbər öyrənmişdi və özünü bəzən Axillesə bənzəyən
yarımallah kimi görürdü.
B.e.ə.322-ci ildə isə o, ekspedisiya ilə Siua səhra vahəsindəki Amon
məbədinə getdi. Bu, Misirdəki Memfisdən beş yüz mil aralı idi. Bu səfərində o, az
qala ölmüşdü, baxmayaraq ki, bu «mistik ölüm» barədə xatırlanma ola bilərdi.
Bircə şey dəqiq məlumdur ki, orada o keşişlər tərəfindən «etiraf edildi» və həsr
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olunmanı keçdi. Keşişlər ona deməli idilər ki, Aleksandr Amon-Zevsin oğludur.
Güman edilirdi ki, onun sonralar da geyindiyi mərasim buynuzları bunun
əlamətidir. Onun işğal etdiyi bəzi ölkələrdə o, buynuzlu adam kimi yada salınır.
Quranda o, Zül-Qərneyin kimi meydana çıxır, bu «İkibuynuzlu adam» demək idi.
Lakin gizli tarixə görə bu buynuzlar ovçu buynuzları idi. Belə görünür ki,
Aleksandr və Aristotel yenidən doğulduqda, ikinci dəfə birləşəcəklər.
Yalnız bir dəfə, otuz üç yaşında, Aleksandr Babil astroloqlarının şəhər
qapılarından girməmək barədə ona etdikləri xəbərdarlığa məhəl qoymamasından
iki həftə sonra qızdırma xəstəliyindən öldü. Tezliklə aydın oldu ki, Aleksandrın
imperiyası yalnız onun fərdi maqnetizminə görə öz birliyini saxlaya bilirdi.
Apuleyin «Qızıl eşşəyi» Roma dövrünün böyük həsr olunma əsərlərindən
biri idi. «Kuridon və Psixeya» əsəri də həmçinin ezoterik və tarixi cəhətə görə
əhəmiyyətə malik idi. Psixeya gözəl, günahsız gənc qız idi. Kuridon ona
vurulmuşdu və xəbərlər göndərirdi ki, gecə onun yanına, təpə üstündəki sarayına
gəlsin. O, allahla məhəbbət yaşamalı idi. Lakin burada bircə şərt ondan ibarət idi
ki, onların məhəbbətinin baş tutacağı yer tam qaranlıq olmalı idi. Psixeya onu da
qəbul etməlidir ki, məhz allahın sevgisindən həzz alır. Qızın böyük bacısı isə paxıl
idi. O, kiçik bacısına acı bir şəkildə deyirdi ki, onun sevdiyi heç də gözəl oğlan –
allah deyildir, bir eybəcər, nəhəng ilandır. Bir gecə Psixeya artıq müqavimət
göstərə bilmədi və şirin məhəbbət anlarından sonra Kuridon yuxuda olanda, qız
yağ lampasını onun üzünə tutdu. Gözəl, gənc allahı kəşf etdiyindən, çox sevindi,
lakin yanan yağın bir damcısı oğlanın üstünə düşdü və onu oyatdı. Psixeya əbədi
olaraq onun yanından qeybə çəkildi. Bu əhvalatda ikinci məna ondan ibarətdir ki,
allah həqiqətən də eybəcər ilan idi.
Tsitseron Roma imperiyasında islahat üçün böyük qüvvələrdən biri idi. O,
Eliosda öz həsr olunmasına həyatını formalaşdıran böyük təcrübə kimi baxırdı. O,
deyirdi ki, bu mərasim onu öyrətmişdir ki, «Şən yaşa və ümid edən kimi öl».
Kolizeydəki qan hamamları təkcə müqəddəslik istisna olmaqla, fərdi insan
həyatına heç bir qyimət vermirdi. Stoik filosof olan imperator Mark Avreli həyat
fəlsəfəsi şəklində təklif edəcəkdi: «Heç vaxt imkan vermə ki, gələcək səni narahat
etsin, gələcəyi görməli olsan, bu gün gerçəkliyə qarşı silahlandığın ağlının eyni
silahları ilə onu qarşılamalı olacaqsan». Bu sözlər üzüntü ilə dolu idi.
İoanın «İncil»ində deyilir: «Başlanğıcda söz var idi və Söz Allahla idi və
Söz Allah idi… Hər şey onun tərəfindən düzəldilirdi… Və işıq qaranlığı
işıqlandırırdı və qaranlıq onu dərk etmirdi… O, dünyada idi və dünya onun
tərəfindən düzəldilmişdi və dünya onu tanımırdı». «İncil»in yaranmasını İisus
Xristin missiyası ilə birlikdə sözlə müqayisə edir, bu inkarnasiya edilmiş söz idi.
İoann bununla ikinci yaranma növü kimi ikinci missiyanı təqdim edir. Buradakı
həlledici cəhət odur ki, İisus Xrist daxili həyatı yaratmışdır. O, məhəbbətin yeni
növünü irəli sürdü. Mərhəmətli məhəbbət başqasının dərdinə yanmaq vergisinə
əsaslanır. Xristdən əvvəl isə məhəbbət tayfa və ya ailə məhəbbəti idi. Heç bir fərd
qan bağlılığından yuxarı qalxıb, sevmək üçün sərbəst qaydada kimisə seçə bilməyə
qadir deyildi. Markın «İncil»ində (3.32) İisus öz anasının özü üçün əhəmiyyətini
inkar edir. Matfeyin «İncil»ində isə (10.37-8) o deyir: «Kim ki, atasının və anasını
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məndən artıq sevir, o mənə layiq deyildir».
Ezoterik təlim düz yolla bütün sevgiyə aid olanlardan da yuxarıda durur. Bu
təlim deyir ki, sən kosmosdan olan mərhəmətli qüvvələrlə əməkdaşlıq edirsən, güc
səndən elə yolla axır ki, sən onu anlayana çevrilə bilərsən. Bu proses möcuzə
yaradan və ya ilahi sehrlilik adlanır.
İisus Xrist təsdiq edirdi ki, «Ancaq mən sənə deyirəm ki, kim qadına
şəhvətlə baxırsa, öz ürəyində artıq onunla zinakarlıq etmiş olur». Bu vaxta qədər
heç kəsin demədiyini o dedi və bu mənanı verirdi ki, bizim dərin düşüncələrimiz
fiziki obyektlər kimi realdır.
Bizim «özəl» düşündüyümüz şey kosmos tarixinə birbaşa təsir göstərir.
«Ürəyində təmiz olanlar xoşbəxtdirlər, buna görə də onlar Allahı görəcəklər».
Filippin «İncil»ində İisus Xristin Mariya Maqdalina ilə münasibətinə dair
intriqa xarakterli bir işarə vardır: «İisus onu bütün şagirdlərindən artıq sevirdi və
onu tez-tez öpürdü». Bu, Bibliyanın «Şərqilər Şərqisi» kitabındakı şeiri yada salır:
«Qoy o, məni ağzının öpüşləri ilə öpsün» və ya «Məhəbbət ölümdən güclüdür».
Mariya Maqdalina adətən tövbə edən kimi təsvir edilir. Fra Bartolomeonun
tablosunda qız İisus Xristin ayaqlarını yumağa apardığı bitki yağı bardağı ilə təsvir
olunur. Bardaq daşın üzərinə qoyulmuşdur və daşın üstündə bu sözlər yazılmışdır:
«Mən könlüm sevdiyi adamı tapdım».
Xristianlıq və Şamanizm
Konstantin Roma imepriyasının yavaş-yavaş gedən tənəzzülünü
dayandırmaq üçün yeni qüdrətli dinə-xristian dininə ümid edirdi. Lakin Roma
yenidən canavarların və tülkülərin istirahət yerinə çevrildi. Konstantinin qohumu
Yulian 361-ci ildə hakimiyyətə gələndə, o, dini dözümsüzlük dalğasını dəyişdirdi.
Dar, doğmatik xristianlığa qarşı məşhur polemik əsərlər yazdı, axı məhz belə
xristianlıq yüksəlmişdi. Buna görə də sonralar xristian yazıçıları onu «Dönük»
deyə adlandırmağa başladılar. Bu o demək idi ki, o, inamı kənara tullamışdır.
Yulian Persiya ilə müharibə aparanda Persiyada yerləşən Manixey Sirrli
məktəbinin gizli biliyini anlamağı arzu edirdi. O, Günəş allahın missiyasının
təhlükədə olduğunu kifayət dərəcədə qiymətləndirməyi bacarırdı və bu
Manixeyizmin daxili sirrlərinin Günəş allahla Əhrimən və ya İblis materializminin
ruhu arasında gedən müharibəyə aid olduğunu bilirdi. Lakin o, öz missiyasına nail
olmamışdan əvvəl Konstantinin ardıcılları tərəfindən öldürüldü. Yeni imperator isə
«dinsizin» mülkiyyətini müsadirə etdi və onun məbədlərini tutdu. İsidanın
heykəlləri yenidən Mariyaya həsr olundu. Romadakı Panteon bütün allahlar üçün
məbəd olsa da, imperator Teodesi tərəfindən monoteizm məbədinə çevrildi.
Çində imperiyanın tədricən genişlənməsi Asiyada və Avropa daxilində
domino effekti yaratdı. Uzaq Şərqdə olanların təzyiqi altında qotlar, vestqotlar və
vandallar Avropanın bir sıra hissələrinə müdaxilə etdilər, hətta yenidən geri
çəkilməzdən əvvəl Roma kimi uzaq ərazilərə gəlib çatdılar. Köçəri monqol
tayfaları Hun lideri Attilanın başçılığı altında V əsrin ikinci rübündə birləşdirir.
Onlar əvvəllər qotların və vandalların müdaxilə etdikləri ərazilərdə at oynatdılar və
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imperiya Mərkəzi Asiya düzənliklərindən Şimali Qaliyaya qədər uzandı.
Avropalıların «Allahın bəlası» hesab etdikləri Attila barbarlığına görə dillərə
düşdü, yunan tarixçisi Priskus Attilanın düşərgəsinə səfər edib, bir şahid kimi
orada olanları təsvir etdi. O, gördü ki, Attila, döşəməsi yonulmuş taxtadan olan
sadə evdə yaşayır və bu ev taxta hasarla çəpərlənmişdir. Yun palazlar xalça rolunu
oynayırdı və hərfi mənada «kiçik ata» adlanan Attila öz qonaqlarını sadə kətan
paltarda qarşılayırdı. O, ağac fincandan qədərində içki içir və ağac boşqabdan
yemək yeyirdi.
Deyirdilər ki, Attila Xristian şəhəri Korinfi işğal edəndə, o küçənin hər
küncündə fahişə qadınları görüb qəzəblənmişdi. Həmin qadınlara ya adamlarından
birinə ərə getməyi, və ya sürgünə yollanmağı seçmək imkanını vermişdi.
Romanlar digər düşmənlərinə nisbətən Attiladan daha çox qorxurdu. O, öz
adamlarına Roma ərazisində yaşamağa və ya Roma mallarını almağa icazə
vermirdi.
O, Roma ərazilərinə müdaxilə edəndə, romanlaşmanı dəyişdi, Roma
tikililərini dağıtdı və həmçinin Romadan təzminat pulu kimi minlərlə funt qızıl
götürdü. 452-ci ildə o, nəhayət Romanı sıxışdırmağa başlayanda imperator,
yepiskop Leonu onunla görüşməyə göndərdi. Gələcək Papa Leo Attila ilə
sövdələşmə danışığı apardı, bu şərtlərə görə imperatorun qızı Honoriya onun
arvadı olmalı idi və minlərlə funt qızılı da cehiz kimi özü ilə götürəcəkdi. Bu
səbəbdən də Atilla Roma imperiyası üzərində ağalığa və dünyanı idarə etməyə nail
olduğuna inandı.
Attila və onun xalqı şamanizmi tətbiq edirdilər. Döyüşlərdə Attila özü
ordusuna başçılıq edirdi, ona bunu şaman keşişləri məsləhət görürdülər. Hun
ordusu döyüşə ulamaqla atılırdı, silahlarını cingildədirdi, buynuzlarla və zənglərlə
səs salırdı.
Bunların hamısından məqsəd ölülər batalyonunu, öz əcdadlarının kabuslarını
çağırmaq idi ki, onlar da əsgərlərlə birlikdə döyüşsünlər. Onlar həmçinin şaman
qaydasında ət yeyən heyvanların, canavarların və ayıların ruhlarını haraylayırdılar
ki, özlərinə daxil olmaqla, döyüşənlərə fövqəltəbii qüvvə versinlər.
«Şaman» sözü tunqus-monqol isimi olub «bilən adam» mənasını verir.
Şamanlar barbar müdaxilələri dövründən indiyədək müxtəlif texnikalardan istifadə
edirlər, bəziləri bunu «ekştazın arxaik texnikaları» adlandırır. Onlar trans
vəziyyətinə düşməklə işləyirlər Ritmik qaval vurmaqla və rəqs etməklə öz sehrli
əməllərini həyata keçirirlər. Bir çox tablolar şamanistik mədəniyyətləri, onların
translarının məlumatları kimi təsvir edirlər.
Müasir ezoterik təlimə görə bütün şamanizm, istər bu köhnə Hun və ya
Monqol Ordalarınınkı olsun, istər bu gün Cənubi Afrikada tətbiq edilən sanqoma
olsun, bunlar vaxtilə mövcud olmuş gözəl ilkin görünməni təmsil edir. Şərti tarixdə
(insanda, heyvanda, bitkilərdə, cisimlərdə müstəqil başlanğıc- ruhların olması
barədəki fantastik təsəvvürlər sistemi) dinlər əvvəlki səhnələrində animizm və
totemizm (müəyyən tayfa qrupunun hansısa bir totemlə fövqəltəbii əlaqəyə və qan
yaxınlığına olan inam. Totem ilahi deyil, nəslin başlanğıcı kimi qəbul olunur) kimi
tanınırdı. Bu bütün qədim sivilizasiyaların dolaşıq kosmologiyalarına doğru inkişaf
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etdi. Gizli tarixdə bəşəriyyətin ilk qarşılaşdığı görünmə dolaşıq, təhrif edilmiş və
gözəl idi, yalnız sonralar animizmə, totemizmə və şamanizmə doğru pozuldu.
Attilanın tayfa xalqı şamanizmi tətdiq edirdi, onlara bu ruh dünyalarına
girmək imkanı verirdi. Çox sayda kilsə xadimləri buna qısqanclıq edə bilərdilər,
lakin bu atavistik (yaşlı orqanizmlərdə onların keçmiş əcdadlarına xas olan
xüsusiyyətlərin və əlamətlərin meydana çıxması belə adlanır) vəziyyətdəki ruh
dünyasına girmək idi. Narkotiklərlə ruh dünyasına daxil olmaq, lazım olan hazırlıq
olmadan bunu etmək idi və demonik ölçüyə girmək üçün qapını aça bilərdi. 453-cü
ildə Attila yüksək silkdən olan ailədən olan gənc qızla evləndikdə öldü. Onun bu
vaxtı artıq yüzlərlə arvadı var idi və Roma imepriyasının sonunu müşahidə edirdi.
İnsan şüurunun yeni pilləsinin erkən böyüməsi qönçəni qopartmaq kimi bir
şey idi. Səhərisi gün Attilanın ölüm xəbəri yayıldı. O, əvvəllər də burnundan çox
miqdarda qan açılmasından əziyyət çəkmişdi.
Çoxları Persiyaya gəlirdi, burada Xosrov şah yunan sivilizasiyasını
ihamlandırana bənzəyən böyük akademiyanın əsasını qoymağı arzulayırdı.
Neoplatonizmin, Qnostisizmin və Hermetisizmin elementlərini özündə birləşdirən
intellektual fermentdə Aristotel metodologiyası maddi dünyanın və ruh
dünyalarının birləşdirməsi şəklində tətbiq olunurdu. Beləliklə Ərəb magiyasının
qızıl erası başlandı.
Burada heç də təəccüblü belə bir şey yoxdur. Bütün bizim uşaqlığımız sehrli
görmə tərəfindən – dühalardan, sehrli lampalardan yaranan işıq idi.
İslam peyğəmbəri və islam sivilizasiyası
İndi isə kitabın müəllifinin islam peyğəmbəri haqqındakı fikirləri ilə bir
qədər geniş şəkildə tanış olaq.
570-ci ildə Məkkədə Məhəmməd adlı uşaq anadan oldu. Altı yaşı olanda o,
hər iki valideynini itirmişdi və çoban kimi əmək fəaliyyətinə başladı. O,
enlikürəkli, qara qıvrım saçları olan və saqqalının arasından ağ dişləri görünən
gənc kimi böyüyürdü. Dəvə sürənə çevrildi, karvanla ədviyyat və ətirli maddələr
daşıyırdı, xüsusən Məkkədən Suriyaya səfərlər edirdi. İyirmi beş yaşında o,
Məkkənin varlı dul qadınına evləndi, şəhərin ən varlı və nüfuzlu vətəndaşlarıdan
birinə çevrildi.
Valideynlərini itirməsi hesabına o, itirdiklərinin hamısını sonralar geri
qaytarsa da, heç də məmnun deyildi. Məkkənin dini mərkəzində Kəbə adlanan qara
qranit daş var idi, bəzi ənənələrə görə bu daşın Sirius ulduz sistemindən yerə
düşməsi deyilirdi. Həmin vaxt Ərəbistan şamanistik tayfalar tərəfindən
məskunlaşmışdı, adamlar öz allahlarına və ruhlara sitayiş edirdi. Kəbədən kənarda
yüzlərlə bütün saxlandığı müqəddəs çadır var idi. Məkkə həmçinin müqəddəs suyu
satmaqla pozulmuşdu – bu su İsmayılın hesabına qumdan çıxan bulaqdan
götürülürdü. Məhəmmədin gözündə hər şey qeyri-müəyyənlikdə görünürdü. O,
gördü ki, adamlar yalnız pul qazanmağa, qumar oynamağa, at çapmağa və
sərxoşluğa maraq göstərir.
Dəvə karvanı ilə Suriyaya gedəndə o, İudaizm və İisus Xristin əhvalatları
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barədə eşitmişdi. Məbədin təmizlənmə əhvalatı onun həssas siminə təsir
etmişdimi? Məhəmməd belə bir inama yiyələnmişdi ki, Ərəbistan xalqı İisus Xrist
kimi bir peyğəmbərə möhtacdır, bu peyğəmbər xalqı cəhalətdən, pozulmadan
təmizləyə bilər və onları bir kosmik niyyətdə birləşdirə bilər.
Məhəmməd Məkkənin ətrafındakı dağların üstündə oturub bunların
hamısına necə nail olmaq barədə düşünəndə, mələk onun qabağında göründü və
dedi: «Mən mələk Cəbrayılam». Bu gözə görünmə sonra Məhəmmədə qızıl
lövhəni göstərib, onu oxumağı dedi. Məhəmməd etiraz etdi ki, o, savadsızdır, lakin
Cəbrayıl ikinci dəfə ona əmr etdikdə, Məhəmməd gördü ki, həqiqətən oxuya bilir.
Beləliklə, mələklə söhbətlər seriyası başlandı və bu Qurana çevrildi. Sonra
Məhəmməd şəhərə enib Cəbrayılın ona öyrətdiklərini parlaq səmimiyyətlə və
valehedici qüvvə ilə moizə etdi. O, öz kredosunu belə adi şərtlərdə cəmləşdirə
bilərdi:
Mənim təlimim sadədir.
Allah vahid allahdır.
Bütpərəstlikdən imtina et.
Oğurluq etmə
Yalan danışma.
Böhtan atma
Və heç vaxt sərxoş olma.
Əgər sən bu təlimləri qəbul etsən, sən İslamın yolu ilə gedəcəksən.
İlahi qüvvə tərəfindən ilhamlanmış öz mülahizələrini sübut etmək üçün
ondan möcüzə göstərmək tələb edildikdə, Məhəmməd bundan imtina etdi. O, dedi
ki, Allah göyləri dayaqların köməyi olmadan yüksəltmişdir, yeri, çayları, əncir,
xurma və zeytun ağaclarını yaratmışdır və bu şeylərin hamısı kifayət qədər
möcüzədir. Bu coşğun materializmdə müasir eranın ilkin pıçıltılarını eşidirik.
Mələklə olan söhbətlər ərzində böyük mələk Cəbrayıl sərinləmək üçün
Məhəmməddən nəyisə seçməyi xahiş etdi. Məhəmməd okkultistlərin «ay şirəsi»
adlandırdıqları südü seçdi. İslamda spirtli içki qadağan ediləcəkdi. Ezoterik
nöqteyi-nəzərdən yüksək əhəmiyyət daşıyan bu idi ki, Quranı diqtə edən mələk
Cəbrayıl, ənənəvi cəhətdən Ayın arximələyi idi. Cəbrayıl burada bəşər ehtiraslarına
nəzarət edən fikir qüvvəsinin və məhvedici fantaziyanın rəmzi kimi çıxış edir,
onun allahı isə böyük allah idi və müsəlman ikönorafiyasında hilal ay kimi təsvir
olunur.
Məhəmmədin Məkkənin bazar meydanında moizələri bəzilərini, onu
öldürmək qəsdini hazırlamağa həvəsləndirir. O, öz şagirdi, öz ardıcıllarının rəhbəri
olan Əbu Bəkrlə Mədinə şəhərinə mühacirət etdi. 629-cu ildə o, Məkkəyə qayıtdı,
öz ölümünə qədər qalan müddətdə (Məhəmməd peyğəmbər 632-ci ildə vəfat
etmişdir) Ərəbistanın qalan hissəsi üzərində öz nəzarətini qurdu. Əbu Bəkr onun
varisi və ya Xəlifə olduqda, işğallar təəccübə səbəb olan qaydada davam etdirildi.
Dini uğurlu edən şeylərdən biri, onun dünyada işləməsi, belə deyilsə, maddi
fayda gətirməsi idi, Məhəmmədin radikal monoteizmi, Aristotelin elmi
metodologiyası ilə birləşməklə, axırıncı həqiqətən də ərəb fikirinə nüfuz etmişdi,
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tezliklə İspaniyadan tutmuş Çinin sərhədlərinə qədər Yer kürəsini dolaşdı.
Ərəblər Zoroastrizmdən, Buddizmdən, Hinduizmdən və kağız istehsal etmək
də daxil olmaqla, Çin elmindən yeni ideyaları həzm etməklə, onları yayırdılar.
İslamda, onun zəfər dövründə ehkamçılığa və paternalizmə çevrilmək kimi
bir meyl var idisə, Sufizm əks impulsu təmsil edirdi, vaxtaşırı təhrif edilməyə və
bu yolla paradoksal fırlanmağa aludəçilik göstərən və ruha xas olan bir təlim idi.
Ezoterik islam ruhi həyatın tərəfində olmağını hiss edirdi. Bu, isə Sufi
poeziyasında geniş şəkildə öz ifadəsini tapırdı. Qurandakı ayəyə (50.16) müvafiq
olaraq «Allah adama onun şah damarından yaxındır» sözləri həm də yüksək
dərəcədə adamları özünəməxsusluqdan ayırırdı, kütlə artıq onun çağırışına
oyanırdı. Böyük Sufi yazıçısı İbn Ərəbi deyirdi ki, Sufi müəllimi o adamdır ki, öz
üzərindən pərdəni götürür. Sufi müəlliminin təlimatı altında keçirilən dərslərə
nəfəs almanın dəyişən təcrübələri və vəziyyətə nail olmaq üçün istifadə edilən
musiqi daxil ola bilərdi. Sufizm bəzən «yuxudan oyanma» kimi ağrılı prosesləri
öyrədirdi, bu özü barədə və bizdən keçən kosmik mistik axından agah olmağa
imkan verirdi.
Harun ər-Rəşid öz erasının qeyri-adi şəxsiyyətlərindən biri idi. O, iyrimi
yaşında xəlifə olmuşdu və Bağdadı dünyanın ən füsunkar şəhərlərindən birinə
çevirmişdi, saraylar tikdirmişdi. Ona yüzlərlə əyanlar, qullar və hərəmlər xidmət
edirdi. «Min bir gecə» nağılları onun hökmranlığının müxtəlif cəhətlərini təsvir
edir. O, sarayına dövrünün bütün böyük yazıçılarını, incəsənət xadimlərini,
mütəffəkirlərini cəlb etmişdi.
«Min bir gecə»də olduğu kimi belə şayiə gəzirdi ki, o, bəzən gizli qapıdan
maska altında sarayından çıxırdı ki, xalqın nə danışdığını eşitsin və onların real
olaraq nə düşündüklərindən hali olsun.
Ən məşhur hekayətlərdən birində dənizdəki balıqçının öz torunda iri dəmir
qazanı çıxardığı göstərilir. O, sahilə çıxdıqda gördü ki, qazanın metal səthinə
Solomonun möhürünün üçbucağı nəqş olunmuşdu. Təbii olaraq çox şeyə maraq
göstərən balıqçı qazanı açdı və birdən ondan qalxan qara buxar bütün göy üzünə
yayıldı. Beləliklə o, görünə bilənlərin hamısını qaranlığa qərq etdi. Buxar yenidən
cin formasındakı monstra çevrildi və balıqçıya dedi ki, o, Solomonun qazanında
dustaq edilmişdi. And içmişdi ki, kim onu azad etsə, onu varlandıracaqdır. Bez yüz
ildən sonra o, and içmişdi ki, öz xliaskarını hakimiyyətlə mükafatlandıracaqdır.
Min illərin əsirlindən sonra, o, and içmişdi ki, kim onu azad etsə, onu öldürəcəkdir.
Beləliklə, cin dedi ki, balıqçı ölməyə hazırlaşsın. Lakin balıqçı ona dedi ki,
inanmır ki, cin həqiqətən qazanın içindəydi və beləliklə ruh bunu sübut etmək üçün
özünü əvvəlki buxov vəziyyətinə çevirdi və yavaş-yavaş spiral qaydasında hərəkət
etməklə qazanın içinə girdi. Bu vaxt balıqçı qazanın qapağını bağladı. Bu uşaqlar
üçün səfeh bir nağıl kimi görünə bilər, okkultistlər üçün isə bu, ezoterik biliklərlə
bir yerdə qablaşdırılmışdır. «Cin» sözü «gizlətmək» demək idi və təfsilatına varan
nəzəriyyə və praktikada o demək idi ki, dağılmış evlərdə, quyularda, körpü altında
gizlənir. Cin alovdan və havadan ibarət olmaqla, mələklərdən və şeytanlardan
aşağıda dayanır. Cin barədəki rəvayətlər ərəb xalqları arasında fəal şəkildə
yayılırdı. Bundan əlavə amumetlərdə (həmayillərdə), üzüklərdə və daşlarda
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ruhların və demonların dustaq edilməsi, Solomonun möhürü kimi sehrli
cisimlərdən istifadə edilməsi də yaxşı məlum idi.
Orta əsrlərdən belə biliklər vasitəsilə, onların çoxu, əlbəttə ki, ərəb mənşəli
idi və xüsusən də astroloji mənasına görə talismanlara (tilsimlərə) aid olmaqla
məşhur kolleksiyalarda toplanmalı idi.
Cəlaləddin Rumi “Mövlanə” adlanırdı, bu isə “Bizim müəllim” mənasını
verir. O, islam mistitsizminin – böyük Sufinin fars dilində yazan şairi idi. Onun
məşhur lirik və didaktik poeması olan “Mənaveyi məsnəvi” (“Ruhi beytlər”) elə
populyarlıq qazanmışdı ki, onu “Persiyadakı Quran” adlandırırdılar. Müsəlman
mistik fikir və ədəbiyyatı isə bu dinə sitayiş edən müxtəlif xalqların dillərində
yazılmaqla, demək olar ki, saysız-hesabsız idi.
Rumi sarayın ən böyük şairlərindən birinə çevrilmişdi. O, hələ uşaq olarkən
biliyi ilə hamını təəccübləndirmişdi. Altı yaşında oruc tutmağa başladı və bu
vaxtda da həmçinin o, gözünə görünənləri seyr etməyi bacarırdı. Rumi daim
insanların heyvanlardan daha ambisiyalı olduğuna etiraz edərək, qeybə çəkildi.
Adamlar qorxudan qışqıran vaxt, o, qəflətən onların arxasından yenə üzə çıxdı.
Onun gözlərində qeyri-adi baxış var idi və dedi ki, yaşıl əbasi olan ruhlar onu
kənara, digər dünyalara apardılar. Yaşıl əbalılar Əl-Xıdırın kölgələri ola bilərdi,
yaşıl biri qüdrətli varlıq olmaqla, vaxt gələndə maddiləşməyə, həmçinin
maddiləşməni ləğv etməyə qadir olacaqdır.
37 yaşlı Ruminin həyatında mühüm rol oynayan həlledici bir hadisə baş
verdi, o, Konyanın küçələrində dolaşan dərviş, müqəddəs adam hesab edilən
Şəmsəddin (“Dinin günəşi”) Təbrizi ilə görüşdü. Şəmsəddinin heç bir ənənəvi
mistik qardaşlıq cəmiyyəti ilə əlaqəsi yox idi. Bu qəribə dərviş şeyxləri və digər
nüfuzlu din adamlarını təhqir etmək sahəsində özünəməxsus şəkildə ad
qazanmışdı, çünki onu Allahdan başqa heç kəs idarə etmirdi. Cəlaləddinə isə Şəms
Təbrizinin təsiri böyük oldu, ona ilahi aliliyin və gözəlliyin sirrlərini açdı. Bir və
ya iki ay onlar meditasiya etdilər (gərgin düşünmə ilə məşğul oldular). Rumi
şagirdlərindən və ailəsindən ayrı düşmüşdü, onlara laqeydlik göstərirdi. Buna görə
də onlar Şəmsini şəhəri tərk etməyə məcbur etdilər. Bu Cəlaləddini çox məyus etdi
və Şəmsi geri qaytarıldı. Lakin ailəsi Cəlaləddinin sevdiyi bu adamla yaxınlığına
dözə bilmirdi. Belə bir şəraitdə, ilk görüşlərindən üç il sonra Şəmsi həmişəlik
qeybə çəkildi, onu öldürmüşdülər. Rumi ağlayırdı, ağı deyirdi, bədəncə xeyli
zəifləmişdi. O, artıq sərgərdan idi.
Bir gün küçədə gəzəndə zərgər dükanının yanından keçirdi, bu vaxt çəkicin
qızıla vurulan ritmik zərbələrini eşitdi. Rumi Allahın adını təkrar edib, sonra
qəflətən ekstazda fırlanmağa başladı. Sufilərin Mövlanə və ya fırlanan dərvişlər
ordeni beləcə yarandı. Fırlanma rəqsi “Səma” rəqsi adlanır və bugünkü Türkiyədə
də rəmzi dərviş rəqsi kimi ifa edilir.
Məhəbbət təcrübəsi Rumini şairə çevirmişdi. O, təbiətdə “Dinin günəşinin”
şüalanan gözəlliyinin əksini tapırdı. O, çox vaxt öz şeirlərini rəqslə müşayiət
edirdi. Onun əsərləri mistiklər və öz şagirdləri tərəfindən geniş miqyasda
oxunurdu. “Məsnəvi” sufizmin bütün müxtəlif cəhətlərini açıb göstərirdi. Bu əsər
ilahi məhəbbət təcrübəsini ifadə edirdi. Ruminin poeziyasında hər kəs mistik
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təcrübələrin başlıca bəşəri ifadəsini tapa bilərdi.
Ərəblərin füsunkar sivilizasiyası orta əsrlər Avropasını həm valeh edir, həm
də dəhşətə gətirirdi. Səyyahların gətirdiyi təəccüblü xəbərlər ondan ibarət idi ki,
ərəblərin qiymətli metallardan düzəldilmiş möcüzəli mexaniki bağı vardır və orada
mexaniki quşlar uçur və oxuyurlar. Onların arasında böyük qızıl ağac durur,
təəccüblü qaydada qiymətli daşlardan olan meyvələr gətirir və onlar planetləri
təmsil edirlər.
Çoxlarına bu möcüzələr ölülər dünyası kimi görünürdü, onlar sehrin və
elmin arasındakı sərhədlərdə mövcud idi. Ən azı buna müəyyən izah 1936-cı ildə
Bağdadda edilən qəribə kəşf vaxtda verildi. Alman arxeoloqu Vilhelm Koeniq
qədim saray drenaj arxını qazanda bilavasitə elektrik batareyası kimi bir şey tapdı.
Bunun düzəldildiyi dövr erkən orta əsrlərə gedib çıxırdı. Kolleqası onun dəqiq
oxşarını yaradanda gördülər ki, bu qızılla gümüş qatından ibarət olsaydı, yarım saat
ərzində elektrik cərəyanı əmələ gətirməyə qadir olardı.
802-ci ildə Harun ər Rəşid Qərbin imperatoru Şarlemana (Böyük Karla)
ipəklər, sarı mis şamdanlar, ətirlər və fil sümüyündən düzəldilmiş şahmat
göndərmişdi. O, həmçinin hədiyyə kimi fil və su saatı göndərmişdi. Bürünc şarlar
vazanın irərisinə düşəndə saatları bildirirdi, bu vaxt kiçik mexaniki cəngavərlər isə
xırda qapılardan çıxırdı. Bu hədiyyələr Şarleman da ərəb elminin yüksək səviyyəsi
və öz imperiyasının da gələcəkdə buna nail olması bapədə təəssürat yaratmalı idi.
Əgər üç nəslə aid olan fransız kralları- Şarl Martel, Pipin və Şarleman
olmasaydı, islam, xristianlığı yer üzündən silib ata bilərdi. 742-ci ildə anadan olan
Şarleman Longinusun nizəsini miras kimi götürmüşdü, bu nizə İusus Xrist çarmıxa
çəkiləndə onun böyrünü deşmək üçün istifadə olnmuşdu. Şarleman bu nizə ilə
yaşayır və yatırdı, inanırdı ki, silah gələcəyi qabaqcadan görmək və öz taleyini həll
etmək üçün ona qüvvə verəcəkdir. lX əsrin birinci onilliyində o, müsəlmanlar
üzərində qələbə çaldı.
Şarleman aldadıcı fiziki görkəmə malik idi. Yeddi fut (213 sm)
hündürlüyündə olmaqla, parlayan mavi gözləri var idi, lakin o, sadə, mülayim
adətlərə malik adam idi, həm də öz iradəsini, taleyinin gedişi istiqamətinə yönəldə
bilirdi. İslam müdaxiləsi ilə üz-üzə gələndə o, Xristian düşüncəsini qorumaqla
yanaşı, həm də öz xalqını pozulmaqdan və tiran xasiyyətli kübarlardan mühafizə
edirdi. Şarl Monteskyo özünün «Qalunların ruhu haqqında» adlı məşhur əsərində
onun şəxsiyyətinə çox yüksək qiymət verir.
Şarlemanın 770-ci ildə əsasını qoyduğu «Müqəddəs Vehm» və ya «Azad
hakimlərin gizli tribunası» özünü həsr etməməyi istisna etmək üçün gizli
rəqəmlərdən və işarələrdən istifadə edirdi. Bəzən işığın gizli əsgərləri kimi maskalı
adamlar qanundan yuxarıda yaşayanların qəsrlərinin qapılarına çağırış mismarlaya
bilərdilər. Şarlemanın həsr etmə yollarının ən güclü sübutu bu gün də mövcud olan
Axen kilsəsidir. Bura qurd qapısından girilir- kilsəni şeytanın mülkiyyətindən
çıxarmaq üçün hiyləgərlik edən əfsanəvi cəngavərin adı ilə qapı belə adlanmışdı.
Bura gələn adam birinci mərtəbədəki qalereyadan Qərbin imperatorunun iri taxtını
görür. Kilsənin mərkəzində Şarlemanın sümükləri olan qalın qızıl tabut
qoyulmuşdur. Ondan yuxarıda «İşıq Tacı» - nəhəng araba təkəri ölçüsündə şamdan
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asılmışdı.
Şarlemanın xristian dünyasının alimlərini bir yerə yığması da daxil olmaqla
Harun ər -Rəşidin rəqib sarayına çatmaq cəhdindəki nailiyyətləri göz qabağında
idi. Ən böyük alim yəqin ki, Alkuin idi, o, İngiltərənin York şəhərindən idi.
Britaniyalıların bu əlaqəsi gizli tarixdə mühüm əhəmiyyət daşıyırdı.
Xristianlar Qraal kubokunu tapmağa çalışırdılar. Erkən alman versiyasına
görə Qraal daşdan idi. Əlbəttə bu, kubok ölçüsündə Lutsiferin alnına düşsəydi
onun dəydiyi də daşa çevriləcəkdi. Bu kubokda Xristin qanı saxlanırdı, çarmıxda
olanda onun bədənindən tökülən qanı yığmaq üçün istifadə edilmişdi. Müqəddəs
Qraalın sirri heç də qan xətti kimi təmsil olunmurdu, yəqin ki, reinkarnasiya
ezoterik təliminə qarşı idi.
Şarleman(Böyük Karl) 814-cü ildə öləndə onun imperiyası tezliklə
parçalandı. Lakin bu gün birləşmiş Avropanın yaşayan idealı kimi yenidən həyata
qayıtmışdır. Kral Artur kimi bəlkə də o, heç vaxt ölməmişdi, lakin vaxtında ehtiyac
olanda onun qayıtması gözlənilir. Bu necə də Şiələrin təlimində mövcud olan 12-ci
İmamın-Mehdinin, İmam Zamanın gələcəkdə zühur etməsi barədəki ümidlərə
bənzəyir.
Həmin dövrlərdə canlı islam təsiri, o cümlədən onun spiritual hissəsi
Toledodaki və Siciliyadakı elmi mərkəzlər vasitəsilə Avropaya axmaqda davam
edirdi. Matematikanın, həndəsənin və təbiət elmlərinin öyrənilməsi ərəb dilindən
olan tərcümələrdən və astronomiya və astrologiya ilə yanaşı Aristotelin əsərlərinin
saxlanılmasından və yayılmasından ilhamlanırdı. Şimala tərəf yayılaraq, Avropada
islam modelinə əsaslanan ilk universitetlərin formalaşmasına aparırdı. Bu həmçinin
Qotika arxitekturasında arabeskaların (həndəsi fiqurlardan və üslublaşdırılmış
yarpaqlardan, güllərdən və sair ibarət olan mürəkkəb ornament növü) yaranmasına
gətirib çıxardı, bu memarlıqda məsçid arxitekturasındakı dolaşıq bitki formalarının
təsiri aydın görünürdü.
Tampliyerlər. Fransisk. Janna D`Ark
Türk müsəlmanları 1076-cı ildə Yerusəlimə nəzarəti əldə etdilər və xristian
zəvvarları təqib etməyə başladılar. Səlibçilər Yerusəlimi azad etsələr də, sonra
yenidən itirdilər. 1-ci və 2-ci Səlib yürüşləri arasında yaranan tampliyerlər
xristianlığın səs-küy salan dəstələrinə çevrildilər. Tampliyer (Məbəd) Rıtsarları və
ya Xristin və Solomon məbədinin kasıb əsgərləri ordeni onların bütöv adı idi.
Onlar paltarlarının altından qoyun dərisindən tikilən şalvar geyinirdilər, bu onların
bəkarətinin rəmzi idi və onlara saqqallarını qırxdırmaq qadağan olunmuşdu.
Onların özlərinin qılıncdan savayı heç nəyi yox idi, bütün mülkiyyət ümumi
xarakter daşıyırdı. Onlar heç vaxt düşməndən mərhəmət gözləmirdilər, yalnız
üstünlük üçün birə nisbətində olduqda geri çəkilirdilər. Hətta geri çəkilsələr də,
onlar ölənə qədər daim döyüşməli idilər. Tampliyerliyə həsl olunma mərasimləri
aydın şəkildə Sufizm və Məbədin Solomon müdrikliyi daxil olmaqla, müxtəlif
ənənələrdən götürülmüşdü. Quzu öldürülürdü və onun bağırsağından kəndir
düzəldilirdi. Bu kəndir namizədin boğazına keçirilir, bu qaydada o, həsr olunma
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otağına aparılırdı. O, and içməli idi ki, ölüm ağrısı olsa da onun niyyətləri tam
təmizdir və bu vaxt namizəd bilmək istəyirdi ki, böyük müəllim okkultun başa
düşdüyü kimi onun ruhunu görə biləcəkdirmi- o, ölməyə yaxındırmı? Namizədlər
qorxulu əmrlərə dözürdülər, bura dəhşətli demonik qüvvələrlə qarşı-qarşıya
durmaq da daxil idi. Beləliklə, onlar ölümlə qarşılaşmağa hazırlaşırdılar və sonrakı
həyatlarında və ya ölümdən sonra hər gün dəhşətlərlə üz-üzə gəlməli idilər.
Çox sayda kübarlar ordenə qoşulduğuna görə öz mülkiyyət hüquqlarını da
ona verirdilər, ona görə də tampliyerlər müstəsna dərəcədə vahid olanlara
çevrilirdilər. Onlar kredit məktublarını icad etdilər, beləliklə pul, quldurlar
tərəfindən oğurlanmaq risqi olmadan başqasına ötürülə bilirdi. Onların Parisdəki
məbədi fransız maliyyəsinin mərkəzinə çevrildi. Müəyyən şəkildə onlar bankların
müjdəçiləri idilər, bu isə tacir siniflərinin yüksəlməsini hazırlamaqda səmərəli
vasitə rolunu oynayırdı. Tampliyerlər həmçinin ilk ticarət gildiyasının himayəçiləri
idilər. Bu isə kilsəni və kübarlığı müstəqil etməli idi.
Digər böyük ordenlərdən biri Fransisk ordeni idi. Fransisk dünyaya gələndə,
orada təhkimçi kəndlilər müstəsna yoxsulluqdan əziyyət çəkirdilər, eybəcərləşən,
hər şeydən məhrum olan cüzam xəstələrinə isə bütünlüklə nifrətlə yanaşılırdı. Varlı
din xadimləri təhkimçilər hesabına firavan yaşayırdılar və onlarla razılaşmayanları
təqib edirdilər.
1206-cı ildə Fransisk İtaliyanın Assizi şəhərində 20 yaşlı varlı gənc idi. O,
qayğısız və rəhmsiz həyat sürürdü, çətinliklərlə üzləşməkdən qaçırdı, cüzam
xəstəsini görəndə burnunu tuturdu. Burada prins Siddharthanın həyatı ilə müqayisə
də düzgün olmazdı.
Bir gün o, atını çapanda, atı qəflətən kişnədi və o, aşağı baxanda cüzamlı
adamı gördü. Atdan düşüb, qabaqcadan tanıdığı cüzamlının qanlı əlini qucaqladı
və onun irinli yanaqlarından və dodaqlarından öpdu. O, hiss etdi ki, cüzamlı öz
əlini geri çəkir, Fransisk ona baxanda, cüzamlının yoxa çıxdığını gördü. O, bilirdi
ki, Müqəddəs Pavel Dəməşqə gedəndə yolda gözlənilmədən qarşısına çıxan Xristlə
görüşmüşdü. Fransiskin həyatı və fəlsəfəsi aşağı tərəfə döndü və içinə nüfuz etdi.
O, aydınlaşdırmağa başladı ki, «İncil»lər yoxsul həyatını, başqalarına kömək
etməyə özünü həsr etməyi lazım bilir, «nə qızıla, nə gümüşə, nə kisəndəki pula,
səyahət edəndə nə çantaya, nə iki pencəyə, nə ayaqqabılara» malik olmağı əksinə
məsləhət görmür. O, görməli idi ki, yoxsulluq heç nəyin olmamasıdır, heç nəyi
arzu etməməkdir, həm də həqiqi azadlıq ruhunda olan bütün şeylərə malik
olmaqdır. O, bunu görməyə gəlib çıxmalı idi ki, cisimləri sınamaqdansa, özünü
sınamaq vacibdir. Bizim malik olduqlarımız adamı ondan yapışmağa məcbur edir
və həyatımızı idarə etmək təhlükəsi yaradır.
Kilsədə təsvir olunan çarmıxdan bir səs ona deyirdi: «Get, Fransisk mənim
evimi təmir et, gördüyün kimi o xaraba qalmışdır». Fransisk üçün bu sınaq nə
deyiləsi, nə də qarşısı alınası deyildi. O, öz təbiətinin, onun maddi ölçülərində
heyvan, bitki təbiətinə çevrildiyini gördü. Həmin heyvanlar ona qəribə şəkildə
cavab verdilər. O, xahiş edəndə sisəy oxuyurdu, quşlar onun möcüzələrini
dinləməyə yığışırdı. Bu vaxt quduz canavar dağdakı kiçik şəhərə ziyan vuranda,
Fransisk onunla görüşməyə getdi. Canavar Fransiskinin qabağına qaçdı, ona əmr
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edəndə ki, bir də heç kəsə zərər vurma, canavar onun ayaqları altına uzandı. Bir
neçə il sonra canavarın skeleti tapılanda, onu kilsənin döşəməsinin altında dəfn
etdilər.
Həyatının sonuna yaxın Fransisk La Verna dağı üzərində meditasiya edirdi,
özünün guşənişin zirzəmisindən kənarda dua edirdi. Qəflətən bütün göy üzü işıqla
parıldamağla başladı və altı qanadlı Serafim ona göründü. O, anladı ki, İisus Xrist
yeni missiya barədə ona xəbər göndərmişdir.
Müqəddəs Fransiskin ölümündən sonra onun yaratdığı ordendə,
fransiskanlarda narahatlıqlar başladı. Mülkiyyətə malik olmaq və pul ələ
keçirməyə görə Papa ordendən müstəsna məsuliyyət tələb etdi. Qardaşların çoxu
buna Müqəddəs Fransiskin görməsinə zorakılıq kimi baxdı və onlar spiritual
fransiskanlar adlanan parçalanmış qruplar yaratdılar. Beləliklə, Müqəddəs
Fransiskin ardıcılları təqib edilməli, ovlanmalı və dinsizlər kimi öldürülməli idi.
1193-cü ildə anadan olan Albertus bakirə Mariyanın onun gözünə
görünməsindən ilhamlanmasına qədər tənbəl və səfeh uşaq idi. Lakin o, öz
təhsilinə çox ciddi yanaşdığından tezliklə Avropanın ən məşhur filosofuna çevrildi.
O, Aristotelin elmini, fizikanı, təbabəti, arxitekturanı, astrologiyanı və əlkimyanı
öyrəndi. O, həmçinin okkultist texnikaların istifadə etdiyi yerin təkindəki
metalların ilahi təmsilinin metodlarından da faydalanırdı.
Belə deyirlər ki, o, Android adlandırdığı qəribə avtomat düzəltmişdi. Bu
avtomat danışmaq, güman ki, hətta düşünmək və öz sərbəst iradəsi ilə hərəkət
etmək qabiliyyətinə malik idi. O sarı misdən və digər metallardan hazırlanmışdı,
bu metallar isə göy cisimləri ilə öz sehrli əlaqələrinə görə seçilmişdi. Albertus onu
canlı olmaq üçün düzəltmişdi. Bu canlılıq sehrli inkarnasiyanın onun içərisinə
daxil olması və dualarla nəfəs alma yolu ilə meydana gəlməli idi.
Albertus özündən 33 yaş kiçik olan Tomas Akvinasın ruhi bələdçisi oldu. Bu
belə görünür ki, Tomas öz müəliminin Androidini qırıb dağıtmışdı. Akvinas Paris
universitetinə gəlmişdi ki, öz müəlliminin rəhbərliyi altında Aristoteli öyrənsin,
lakin o, kəşf etməli idi ki, böyük aristotelçi faktiki olaraq müsəlmandır. Averroes
(İbn Ruşd) sübut edirdi ki, Aristotel məntiqi, xristianlığı bir cəfəngiyyat kimi
göstərir.
Akvinas gizli tarixdə açar şəxsiyyət idi, çünki onun Averroes üzərində
böyük intellektual qələbəsi, Avropanın bir neçə yüz il bundan əvvəl elmi
materializmə düçar olmasının qarşısını almışdı. Akvinas ilk dəfə çörək və şərabın
bir substansiyadan (İisus Xrist axırıncı şam yeməyində şagirdlərinə çörəyin onun
bədəni, şərabın isə onun qanı olduğunu demişdi) digərinə keçməsi barədə
doktrinanı formalaşdırdı. Onun yazdığı kimi, bu əlkimyəvi proses olmaqla, onda
çörək substansiyaları dəyişilir və paralel substanisiya dəyişilməsi prosesi həm də
insan bədənində gedir. Messa heç də ağılı tam yeni çərçivəyə gətirmir, yeni tərif
bunu daha yaxşı edir, yalnız həyatı fizioloji dəyişmə kimi xarakterizə edir. Akvinas
bu doktrinanı irəli sürəndə, həmin dövrdə Qraal da geniş şəkildə dolaşırdı. Onlar
müxtəlif metodlarla eyni prosesi təsvir edirdilər.
Rocer Bekon Akvinasla düşmən olması ilə yanaşı, belə bir alimi Aristoteli
yalnız tərcümədə oxuya bildiyinə görə ələ salırdı. Onların hər ikisi Eranın böyük
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impulsunu təmsil edirdi.
Bekon deyirdi ki, «eksprimentsiz heç nəyi bilmək mümkün deyildir». 1250ci illərdə Oksforddakı gənc alim Rocer Bekon ondan xeyli əvvəl Pifaqorun etdiyi
kimi qərara aldı ki, bilməli olduğu hər şeyi o bilməlidir. O, istəyirdi ki, Harun ərRəşidin sarayında tanınan bütün alimlərin biliklərini bütünlüklə öz ağlına toplasın.
Bekon Fransiskan idi, bu ordenin yaradıcısı kimi o da kasıblar üçün, mülkiyyəti
olmayanlar üçün daha yaxşı, təmiz və rəhmdil bir dünya arzulayırdı.
Bekon «Əlkimyanın güzgüsü» adlanan traktatını yazmışdı, Kabalanın böyük
alimi Müqəddəs Ceromun dediyini yada salırdı: «Sən tam ağıla sığmayan, imkanın
bağladığı bağlardan uzaqda olan çox şeyi tapacaqsan, bu onların hamısı üçün düz
olandır».
1274-cü ildə Florensiyada yaşayan gənc Dante ilk dəfə gözəl Beatriçanı
gördü. Bu ilk baxışdan məhəbbət idi, həmçinin ilk vaxt idi ki, kimsə ilk görüşdən
vurulur. Gizli cəmiyyətlərin salnaməsində bu böyük və mühüm tarixi həqiqətdir.
Pindarin və Sapfonun (qədim yunan lirik şairi və şairəsi) odaları romantik sevginin
ifadələri idi.
Dante «Komediya»sında (ölümündən sonra bu poema «İlahi komediya»
kimi məşhurlaşdı) o qızın gözləri tərəfindən bu bütünlüklə udulan varlığın
sensasiyasını təsvir edir və deyir ki, o gözlərdən götürdüyü məhəbbət yükü onu
cənnətə apardı. Yenə də bu heç də sadəcə poetik təxəyyül deyildi. Dante və
Beatriça başqa adamlarla ailə qurdu və bu qız gənc yaşında həyatdan getdi. Biz bu
gün romantik məhəbbət barədə onun mistik kədər və tale hissi ilə düşünürük. Belə
hissiyatın bütünlüklə İslamın mistik qıcqırmasından çıxarıldığı güman edilə
bilərdi. Sufi təriqəti əvvəllər heç vaxt yaşanmayan hissiyatı ifadə edirdi və
beləliklə, hər kəs üçün şərait yaradırdı ki, bunu özü hiss etsin.
Avropada islam işğalı daha çox İspaniyada ömür sürdü. O vaxtlar Mavr
İspaniyasının parlaq sivilizasiyası (Əl-Əndəlus mədəniyyəti) Şimala doğru yayıldı,
dünyanın başqa hissələrinə, birinci növbədə Fransanın cənubuna yol aldı.
On ikinci əsrdə Provans və Lanqedon Avropada ən sivilizasiyalanmış
regionlara çevrildilər. Trubadurlar adlanan Provans şairləri ərəb-əndəlus poetik
formalarına uyğunlaşdılar, onların erotik şöhrətindən ilhama gəldilər. Trubadurlar
məhəbbəti daha açıq və daha çılğın şəkildə ifadə edir, əslində bu ilahi
vurğunluqdan cuşə gəlməyə həsr olunmuş himnlər yazırdılar. Bu yolla onlar dini
məhdudiyyətləri də nəzərə almırdılar. Əgər Sufi şairi Şeyx Abdulla Ənsari «Ey
Allah, sənin məhəbbətinin şərabı ilə mən sərxoş oldum”, yazırdısa, trubadur
şairləri məhəbbət səhnələrindən ağıllarını itirdiklərini etiraf etməkdən
çəkinmirdilər. Trabudur ədəbiyyatı həsr edilmə ilhamları ilə dolu idi. Məşhur
«Bülbül və Qızıl gül» əhvalatında quş ilahiliyi çox arzulayan insan ruhunu təmsil
edirdi.
Sonralar Dantenin də əsəri müxtəlif səviyyələrdə oxunmaq üçün yayılmışdı.
Bu səviyyələr astroloji, kosmoloji, əxlaq, hətta bəzən deyirdilər ki, əlkimyəvi
xarakter daşıyır.
On iki, on üç yaşında Fransada, sıx meşələri olan Luara vadisində sadə kənd
evində yaşayan bir qız uşağı səsləri eşitməyə və görmələri sezməyə başladı. Böyük
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mələk Mixail Jannaya göründü və ona dedi ki, ruhi bələdçilərə malik olacaqdır.
Qız onunla getməyə həvəs göstərmirdi, deyirdi ki, yaxşısı budur anası ilə parça
toxumaqla məşğul olsun. Lakin səslər təkidini artırırdı. Onlar qıza dedilər ki, bu
onun missiyasıdır. İngilis ordusu ölkəyə müdaxilə edib, Orlean şəhərini tuta
bilərlər. Onlar qıza dedilər ki, Şinon şəhərinin yaxınlığına getsin ki, orada Fransa
tax-tacının varisi olan Dofini (prinsi) tapsın və onu taclandırmaq üçün Reyms
kafedral kilsəsinə aparsın.
Janna Dofinin sarayına gələndə hələ də uşaqdan bir az böyük görünürdü.
Dofin ona hiylə qurdu, əyanlarından birinə icazə verdi ki, taxtda otursun, özünü
Dofin kimi qələmə versin. Lakin Janna oradan keçib, birbaşa Dofinə müraciət etdi.
Janna onu inandırdı ki, ona ağ at və ağ ziehli paltar versin. Qız bunu geyinib, altı
gün, altı gecə at belində fasiləsiz yol getdi.
Jannanın gözünə kilsədə gizlədilən qılınc göründü. Tarixdə bəzi hallarda
göründüyü kimi ruh dünyasından olan böyük varlıqlar öz qüvvələrini xüsusi
fərdlərə vermək üçün gətirirlər. Janna da bunu inkar edə bilməzdi. Heç nə onu
dayandıra bilməzdi, baxmayaraq ki, ona qarşı olan qəribəliklər bəzi hallarda hətta
məhvedici xarakter alırdı.
28 aprel 1429-cu ildə Janna Orleanın ətrafına gəldi, bu vaxt şəhər düşmən
tərəfindən mühasirə olunmuşdu. İngilis qoşunları gənc qız və onu dəstəkləyənlərin
kiçik qrupu qarşısında geri çəkildilər. Yalnız beş yüz fransız, sayı minlərlə ölçülən
ingilis ordusunu məğlub edə bildi. Bunu hətta ingilis zabitləri də bir möcüzə kimi
təsvir edirdilər.
Jannanın təkidi ilə Dofin Reymsdə Fransa kralı kimi taclandı. Bu gənc qızın
missiyası üç aydan az olan bir müddətə yerinə yetirildi. Ona öz adamları xəyanət
edib, ingilislərə satdılar. Jannaya ona gəlib çatan səslər barədə suallar verdilər.
Ruhi dünyası ilə belə dərin əlaqələr kilsəyə xoş gəlmirdi. Ona görə də kilsə onu
ifritə kimi ittiham etdi və 30 may 1931-ci ildə Janna Fransanın şimalındakı Ruan
şəhərinin bazar meyanında tonqalda yandırıldı. İngilis əsgərlərindən biri o birisinə
demişdi: «Biz müqəddəsi yandırırıq».
Onun haqqında ingilis fikri bu qızı düşmən hesab etməkdir. Lakin gizli
tarixin perspektivlərinə müvafiq olaraq Janna D`Arkın ilahi qaydada ilhamlanmış
fəaliyyətlərindən İngiltərə daha çox fayda götürmüşdü. Fransa və İngiltərə yüz
illərlə münaqişədə idi, baxmayaraq ki, Jannanın vaxtında İngiltərə hərbi cəhətdən
daha qüvvətli idi, lakin mədəni cəhətdən, dilində və ədəbiyyatında Fransa üstün
mövqedə idi.
Jannanın qəhrəmanlığı olmasaydı, Fransanın və İngiltərənin, xüsusən
ingilislərin dünya tarixinə töhfəsi, Şekspirin psixoloji realizmi və Frensis Bekonun
mahiyyətcə fərqli olan tolerant fəlsəfəsi baş verməzdi.
Ədəbiyyatın dirçəlişi. Konkistadorların vəhşiliyi.
Frimasonluğun gizli missiyası
1492-ci ildə Xristofor Kolumb Orinoko çayının mənsəbinə çatanda, o
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inanırdı ki, bu Ədəmdən axan dörd çaydan biridir. O, vətəninə yazırdı: «Bu böyük
əlamətlər buranın təqribən yerüstü cənnət olduğunu göstərir. Təkcə ona görə yox
ki, müqəddəs rəylərin və oxumuş ilahiyyatların riyazi mövqeyinə uyğun gəlir, həm
də ona görə ki, bütün digər müdriklər bunun mümkün olması ilə razılaşırlar».
Kolumb kraliça İzabellaya yazdığı məktubda belə bir ümid ifadə edirdi ki, o
«qızılla dolu çəllək» tapacaqdır, bu isə qadın və onun əri kral Ferdinand tərəfindən
Yerusəmimin yenidən işğal edilməsini maliyyələşdirəcəkdir.
Ferdinand yenicə Qranadanın Mavrlardan alınmasına başçılıq etmişdi.
Ərəbləri bütünlüklə qovmaqla İspaniyanı yenidən Kilsənin ağuşuna qaytarmışdı.
Kolumb bilirdi ki, qızıl, vətənin yaxınlığındakı və sürətlə güclənən düşmənə qarşı
müharibəni maliyyələşdirməyə sərf ediləcəkdir və əleyhinə böyük iddialar
qaldırılan düşmən isə Tampiliyerlər Rıtsarlarının ruhi varisi adlanacaqdır.
Servantes və Şekspir isə bir-birinə tam müasirlər kimi idilər. Yaşlı rıtsar olan
Don Kixot nizə ilə külək dəyirmanlarını məhv etmək stəyirdi. Dolu bədənli,
sarımsaq çeynəyən kənd qızını isə rıstar nağıllarından gələn Dulsineya adlı gözəl
kübar qızı kimi görürdü. O, ilk anda komediya qəhrəmanı kimi görünə bilərdi. Bir
cəhətdən Don Kixot ötüb keçmiş Orta əsrlər rıtsar ideallarına qayıtmağı təkid
etməyə çalışırdı. Digər tərəfdən o, özünün «ikinci uşaqlığına» daxil olurdu,
təxəyüllərin daha real göründüyü dövrlərə qayıdırdı.
Bəzi ispan alimləri sübut edirlər ki, Don Kixot kabalistik «Zöhar»ın (və ya
«Füsunkarlıq Kitabı»nın) alleqorik icmalıdır. Don Kixotun nökəri Sanço Pansaya
Merlin hiylə gələrək onu inandırmışdı ki, Dulsineya tilsimlənmişdir, məhz ona
görə də o, kök kənd qızlarına bənzəyir. Don Kixotun özü açıq ürəklilik nəticəsində
səhvlərə yol verirdi. O, ispan Xristi adlanırdı və əgər o, real olaraq yaşasaydı,,
dünya tarixinə onun səyahətinin təsiri daha böyük olardı.
Servantesin müasiri, dramaturq Ben Conson isə Uilyam Şekspir haqqında
deyirdi ki, o, «Latın dilini az bilirdi və yunan dilini bundan az bilirdi». Belə bir
adam olduqca mükəmməl olan bu əsərləri necə yarada bilərdi, öz dövrü üçün necə
erudit ola bilərdi? Böyük müasirlərindən çoxu Şekspirin pyeslərinin müəllifinin
Oksford qrafı Kristofer Marlou və sonradan şair Con Donn olduğunu deyirdilər.
Müəllifliyə daha populyar namizəd isə, əlbəttə ki, Frensis Bekon idi.
Əgər İisus Xrist iç həyata toxum səpmişdisə, Şekspir onun böyüməsinə
kömək etdi, onu məskunlaşdırdı və bizə bu düşüncəni verdi. Bizim hər birimiz onu
daxili kosmos kimi içimizdə gəzdiririk və o həm də zahiri kosmos kimi genişdir.
Hamlet yalnız ağlını itirmə vəziyyətində «olumun ya ölümün» yaxşı olduğuna
əmin deyildi. Bu Axillesin harayından gələn uzun yol idi, axı o, nəyin bahasına
olursa olsun, günəş işığında yaşamaq istəyirdi. Faciə aktyorlarının çoxu indiyədək
inanır ki, «Makbet»də təhlükəli okkult formulu vardır, pyes oynanılanda bu ona
sehrli mərasim gücü verir. «Yay gecəsi yuxusu» pyesində biz Yaşıl Meşəyə giririk,
digər komediyalarda da yenidən qədim meşələrə daxil oluruq. Biz şüurun arxaik
formalarına qayıdırıq, bunda bütün təbiət ruhlar tərəfindən canlanır. Bütün
rəssamlıqda və ədəbiyyatda fırlanan bitki adətən siqnal verir ki, biz ezoterik
səltənətə, efir ölçüsünə daxil oluruq. Şekspirin əsərləri, əlbəttə ki, çiçək obrazı ilə
dolu idi. Tənqidçilər isə çox vaxt qızıl güldən istifadə edilməsini okkult simvolu
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kimi izah edirlər.
Şekspir bir tapmacadır. İisus Xrist kimi o, insan şüurunu inqilabiləşdirir,
həm də əks tarixi məlumatın izlərini, demək olar ki, görünməz edir. Şekspirin
peyslərində Sufi məmnunluğunu bol şəkildə görürük. Sufizm, mistik rəmz kimi
qızıl gülün böyük mənbəyidir.
Harun ər- Rəşidin sarayında və sonralar ərəb xalqı arasında elmin, xüsusən
matematikanın, fizikanın və astronomiyanın irəliyə doğru böyük sıçrayışı baş
verdi. Bunu ərəb xalqı ilə ingilislər arasında olan bir dərin mistik əlaqə hesab
etmək olar ki, elmi tədqiqatın böyük ərəb ruhu yenidən Frensis Bekonla birlikdə
yaşamağa başladı. Axırıncı isə fərdi qaydada Şekspirlə yaxından eyniləşdirilmişdi.
Bekon böyük elmi inqilabı ilhamlandırmışdı.
Şekspir dünyası bəşər dəyərlərinin dünyası idi. Burada nə baş versə, bu,
insan xoşbəxtliyi və karta qoyulan insan həyatlarının ölçüsü idi. Bekon dünyası elə
idi ki, insan dəyərləri soyulub çıxarılmışdı.
İnsan təcrübəsi hiylə xüsusiyyətli, paradkosal, sirrli və bütövlükdə
əvvəlcədən bilinən şey idi, bunları isə Şekspir dramatikləşdirirdi. Bekon
bəşəriyyətə öyrədirdi ki, fiziki obyektlərə baxsın, onlar təcrübə ilə qənaətlənmişdir,
tabe olduqları və qabaqcadan məlum olan qanunları nəzərə alır. Ona görə də, elmi
fəlsəfə tarixində o, İnduksiyanın Atası kimi məşhurdur. Qısaca, Bekon belə qərara
gəldi ki, əgər obyektiv qaydada mümkün olan obyektləri müşahidə etməyi
bacarırsansa, müxtəlif nümunələr onun quruluşunun subyektiv təcrübəsini verir.
Bu planetin sifətinin dəyişilməsinin reallaşması idi.
1517-ci ildə Papa Romada yeni müqəddəs Pyotr bazilikasının inşaasına
çəkilən xərci ödəmək üçün bağışlanmanı - indulgensiyanı satmağı yenidən işə
saldı. Bu, dünyada ən füsunkar, həm də bədxərcliklə tikilən bina olmalı idi.
Vittenberqdəki müəllim Martin Lüter indulgensiya satılmasına qarşı olan öz
arqumentlərini yazıb, bu kağızı yerli kilsənin qapısına vurdu. Həmin vərəqə icma
üçün nəzərə çarpan mövqeyə çevrildi. Lüterin kilsədən kənarlaşdırılması barədə
Papa bullu çıxdından sonra o, bu sənədi ona valeh olan kütlə qarşısında yandırdı.
O, elan etdi: «Mən burda dayanmışam». Saatın qəhrəmanı olan Lüter yeni
hökmdarın himayəsi nəticəsində tonqalda yandırılmaqdan qaça bildi və Papalığın
bədxərcliyinə qarşı olan etirazlara başçılıq etdi. Protestanizm dünyaya gəldi.
Lüter mistik təlimdə sərt qaydada dəyişdi. Onun yaxın dostu və ədəbi
silahdaşı okkultist Filipp Malanxton idi. Axırınıcı astrologiyanı müdafiə edirdi və
Faustun tərcümeyi-halını yazmışdı. Lüterin özü də müəyyən şərtlərdə ruh dünyası
ilə əlaqədə idi, ona bələdçilik edən səsləri dinləyirdi. O, əlkimyaya rəğbətlə
yanaşırdı, onu «allerqoriyasına və gizli mənasına» görə tərifləyirdi, etiraf edirdi ki,
bəşəriyyətin dirilməsində müəyyən rol oynamışdır. Lüter qızıl gülü öz simvolu
kimi qəbul etmişdi. Buna baxmayaraq, Lüterin beş ləçəkli ağ qızıl gülü özündə
kiçik çarmıxı daşımaqla, heç də mistik qızıl gül deyildi.
Xristofor Kolumbun izi ilə az sayda idealist adamlar addımladı. 1519-cu ildə
Ernando Kortes Yukatan körfəzi sahilinə üzdü, orada o, Verakruz adlanan baza
yaratdı. O, və onun ispan ardıcılları attseklərin ağlasığmaz sərvəti barədə söhbətlər
eşitmişdilər, onların hökmdarı Moktesumanın səfirinin hədiyyələrlə bazaya
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gəldiyini gördükdə, məəttəl qaldılar. Hədiyyələrə araba təkəri boyda Günəşin
obrazı, həmçinin Ayı təmsil edən gümüş obraz daxil idi. Burada həmçinin qızıl
dənələri ilə dolu dəbilqə və «kettsal» quşunun lələklərindən düzəldilmiş baş bəzəyi
var idi. Attsek səfiri izah etdi ki, bu onun ağası Moktesumanın hədiyyələridir,
Kettsal Koutl böyük allahı tərəfindən verilmişdir. Səfir izah etdi ki, bu allah
çoxdan Yer üzünü tərk etmiş və Ayı öz vətəni etmişdir. Attsek astroloqları
peyğəmbərlik edirdilər ki, bu allah geri dönəcəkdir.
Kortesin ardıcılları attseklərin paytaxtı Tenoçtitlana (indiki Mexiko şəhəri)
gəlib çıxanda öyrəndilər ki, bu şəhər gölün ortasındakı adada salınmışdır, yalnız
əllə tikilmiş dar körpü hesabına asanlıqla müdafiə olunur.
Moktesuma onları qarşılamağa gəldi, Allah kimi baxdığı Kortesin qarşısında
əyildi və onları içəri keçməyə dəvət etdi. Kortesin planı Moktesumanı oğurlamaq
idi ki, onu girova çevirsin. Lakin adamları sarayadakı bütün qızılları görəndə, onlar
ləngimədən çarı öldürdülər. Bu səfehlikləri üzündən onlar yalnız uzun müddətli
döyüşdən sonra qaçıb aradan çıxa bildilər. Bu tarixdəki qanlı epizodlardan birinin
başlanğıcı idi.
Konkistadorlar (ispan işğalçıları) bütün qızılların gizli mənbəyi və qızılla
örtülmüş çar, El Dorado barədəki şayiələri eşitmişdilər. Çar hər səhər maye qızılda
çimirmiş. Bu əfsanəvi çar şəhərinə qonaq kimi gələn ingilis səyyahı Uolter Reli də
yazırdı: «İmperiya şəhərinin damları qızıldandır».
Kortesin rəqibi Fransisko Pisarro üzüb Peruya gəlmişdi, on min adamı
himayə etməklə, bütöv ölkəni talamaq niyyətində idi. Bunu o, yalnız iki min
nəfərdən ibarət tərkibi olan ordunun köməyi ilə edəcəkdi.
Kortes kimi o, silahsız görüşmək təklifindən sonra çarı oğurladı. Girovun
haqqı kimi o, otağın tavanına qədər qızıl verilməsini tələb etdi. Bir neçə həftə
ərzində yerlilər dəstəsi qızıl lövhələri, şamdanları və digər gözəl əl sənəti işləri
olan şeyləri gətirirdilər. Lakin otaq hələ də dolmamışdı. İspanlar tələb etdilər ki,
sövdələşmə yalnız otağın qızıl külçələrlə dolması ilə yerinə yetiriləcəkdir. Onlar
bütün sənət əsərlərini əritdilər ki, otağı doldurmaq üçün daha çox yer qalsın.
Kortesin etdiyini labüd olaraq təkrar edən Pisarronun adamları da səbirsizlik
göstərib, Peru çarını öldürdülər. Açıq düşmənçilik başlandı. Pisarronun kiçik
ordusu paytaxta hücum edəndə qızıl divarları olan sarayları, qızıl mətbəx
avadanlıqlarını, qızıldan olan heykəlləri, heyvanları və qızıl silahları gördülər.
Burada hətta ağacları, gülləri və heyvanları qızıldan düzəldilmiş süni bağ var
idi. Üç yüz fut uzunluğu və altı yüz fut eni olan sahədə qarğıdalının hər birinin
gövdəsi gümüşdən, qıçaları isə qızıldan düzəldilmişdi.
Yüz min attsekin Tenoçtitlan uğrunda döyüşdə öldürüldüyü güman edilir,
bunun müqabilində bir ovuc konkistador həyatını itirmişdi. Belə hesab edilir ki,
işğal dövründə iki milyona qədər yerli adam öldürülmüşdü. Yerlilər asan qaydada
ət yeyə bilmirdilər. Avropalıların mentallığı ilə vuruşanda yerlilər onların
xəyanətkarlığını öyrənib, buna uyğunlaşdılar. Ona görə də konkistadorlar da ağır
itkilər verməyə başladılar.
Konkistadorlar heç vaxt El Doradonu və paytaxtın ətrafında belə zənginlikdə
olan hansısa bir qızıl mənbəyi mədənini tapmadılar, Cənubi Amerikadakı qızıl
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ancaq Kontrreformasiyanı (XVI-XVII əsrlərdə Qərbi Avropada papalığın başçılıq
etdiyi və Reformasiyaya - katolik dininin eybəcərliklərinə qarşı mübarizə
hərəkatına qarşı olan dini-siyasi hərəkatı) maliyyələşdirmək üçün kifayət idi. Bu
İspan inkvizisiyasına böyük ölçüdə kömək göstərirdi.
Frensis Bekon yazırdı Ki, «Təbiət sənin tələsik hərəkət etdiyin labirintdir, o
səni öz yolunu itirməyə sövq edəcəkdir. Bekon, təbiətlə şahmat oynayan alim kimi
yazırdı. Cavab vermək üçün o, ilk dəfə təbiəti yaşamaq yolunu tuturdu. Əgər təbiət
öz sirrlərini kənara bölüşməyə, hiyləgərlik etməyə möhtacdırsa, ona görə də
təbiətin özü irsi olaraq aldadıcıdır, əgər bu aldatmaq deməkdirsə.
Bekon deyirdi ki, «Biliyin bu bənzər səltənətində, göylərin Allah səltənətinə
nisbətən əgər bu azacıq qaydada düzgün deyilsə, heç kəs ona «ilk dəfə kiçik uşağa
çevrilmək istisna olmaqla» daxil ola bilməyəcəkdir». Bu o demək idi ki, ağılın
müxtəlif və uşağabənzər vəziyyəti birincisinə çatmağa möhtacdır, bu qaydada
məhz yüksək biliyə çatılmalıdır.
Frimasonluq daim dünyanın düzgün sifətini təmsil etmişdir. Anqlo-sakson
lojaları öz ezoterik mənşələri barədə utancaq idilər. Frimasonluğun məqsədi həm
də həsr olunmağa hazır olduqda adamı öz inkişafı səhnəsinə gətirmək üçün olan
sosial şəraitlərin sürətlənməsinə kömək etməkdir. Frensis Bekon tərəfindən inkişaf
etdirilən adam iç kosmosu və fərqli zahiri kosmosu görməyə başladı.
Corc Vaşinqton 1752-ci ildə frimasonluğa həsr olundu. 1774-cü ildə
Bencamin Franklin Tomas Peynlə Londonda Lojada (Frimasonluq təşkilatının
şöbəsi, masonların toplaşma yeri) görüşdü və onu Amerikaya mühacirət etməyə
inandırdı. Peyn inqilabın böyük peyğəmbərinə çevrildi, ştatların federasiyasını
təklif edərək ilk dəfə «Amerika Birləşmiş Ştatları» terminini dilinə gətirmişdi. O,
quldarlığın ləğv edilməsini və yoxsulların təhsili üçün dövlət fondu yaradılmasını
təkid edirdi. Kolumbiya mahalındakı Vaşinqtonda tikilən Kapitolinin künc daşını
Corc Vaşinqton 1793-cü ildə qoyarkən, icra edilən mason mərasimi bu binanın
qapısında təsvir edilmişdir. Vaşinqton xristian dindarlığının modeli kimi astroloq
idi. Frimasonların astrologiyaya marağı Royal cəmiyyətinin bünövrəsində
köklərində çox güclü idi. Kristofer Ren və Corc Vaşinqton kimi ezoteriklərin künc
daşı qoyulanda astroloji proporsiyalara müraciət etməsi, göy cisimləri ierarxiyasını
həmin mərasimdə iştiraka dəvət etmək mənasını verirdi. Bu da xüsusi əhəmiyyət
kəsb edirdi ki, Corc Vaşinqton Kapitoli binasının binövrə daşını qoyanda Yupiter
Şərqdə yüksəlmişdi. Prezident Franklin Delano Ruzvelt 33-cü dərəcəli frimason
idi, ona öz vitse-prezidenti Henri Uolles tərəfindən okkult simvolizmi barədə
məsləhət verilirdi, axırıncı isə frimason və teosofizm ardıcılı olmaqla yanaşı,
rəssam Nikolay Rerixin şagirdi idi.
XVIII əsr tərəqqi etdikcə Fransada «naməlum filosof» Müqəddəs Martin
öyrədirdi ki, «hər adam kraldır». Şevalye (cəngavər) Ramsey 1730-cu ildə
Parisdəki Böyük Lojanın əsasını qoyan şotland mülkədarı idi. O, Parisdə yeddi il
sonra yeni həsr olunmalar vaxtı nitq söyləmişdi: «Bütün dünya böyük respublika
olmaqdan başqa bir şey deyildir. Biz işıqlanmış zəkası olan bütün adamları
yenidən birləşdirmək uğrunda mübarizə aparırıq… özü də təkcə gözəl incəsənətə
məhəbbətə görə deyil, həm də hətta daha çox ləyaqətin, elmin və dinin inkişaf edən
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prinsiplərindən keçməklə, haradakı qardaşlıq maraqları və bəşəriyyətin bütöv ailəsi
biri digəri ilə birləşə bilər... Və bundan irəli gələrək bütün səltənətlərin təbəələri
biri digərini sevməyi öyrənə bilər».
Frimasonluq bütün dünyaya yayıldı, çox tezliklə öz sıralarına minlərlə, daha
sonra isə yüz minlərlə adamı cəlb etdi. Frimasonlar müəyyən sosial və iqtisadi
azadlıq dərəcəsində tolerant çiçəklənən cəmiyyəti yaratmaq üzərində işləyirlər.
Şotlandiyada, Londonda və Parisdə ona lojalar qurulduqdan sonra, XVIII əsrdə,
1760-cı illərdə frimasonlar üçün böyük hadisə baş verdi. Bu Portuqaliya maqı
Martines de Paskuallinin yaratdığı «Elus Koenlər» (və ya «Seçilmiş keşişlər»)
ordeni idi. Müqəddəs Martin isə onun şagirdi və varisi idi. Martinist fəlsəfəsi bu
günə qədər fransız frimasonluğunda yüksək dərəcədə nüfuzlu bir təlim olaraq qalır.
Terror dövründə (1793-94-cü illər) Parisdə yaşayan Müqəddəs Martin adamlara öz
mənzilinə gəlməyə icazə verirdi, onları öz əlləri üzərində mistik qaydada
uzandırmaqla həsr olunmaya cəlb edirdi. Bu vaxt onlar təhlükəyə məruz qalırdılar,
maska geyinirdilər ki, görüş vaxtı kim olduqlarını digərlərindən gizlətsinlər.
Romantizm. «İşıqlananların» terroru
Kabalada isə bütün Romantizm ezoterik ənənələrdə olan kimi dünyanın
yaranması kosmik zəkadan çıxan müxtəlif mənşələr seriyasının şəraitlərində baş
verən kimi qəbul edilirdi. Kabalada yunan və Roma miflərində olan kimi, mənşələr
kişi və qadın kimi düşünülürdü.
Avropa imperatorlarının şərqə doğru genişlənməsi, digər istiqamətlərdə
keçmişi qazıb üzə çıxarmaq, Tankrit yoqa praktikaları barədə şayiələrin
yayılmasına səbəb oldu.
Romantizmdə isə fərdi daxili həyat nəticədə genişlənərək nəhayətsiz
variantlarda geniş kosmosa çevrildi. Məhəbbət bir kosmosun digərinə olan
məhəbbəti idi. Dərinin dərinliyə çağırırdı. Romantizmlə məhəbbət yeni dəbə keçdi
və simfonik olana çevrildi. Əgər adam sevirsə, beləliklə işıqlananana çevrilir,
dünya isə kölgələrin dünyasına çevriləcəkdir. Onlar yenidən ayrıldıqda, məna,
mahiyyət dünyada şeh kimi məskunlaşacaqdır.
Bethoven öz sənətini yeni musiqinin dilini eşitməklə tapdı, hiss edilən və
ifadə edilən şeylər heç vaxt belə şəkildə hiss və ifadə olunmamışdı. Böyük
Aleksandr ilahi qüvvə maniyası ilə idarə olunanda, onun dühasının dayanmaq
bilməyən mənbəyi Misir və Hind ezoterik mətnlərinin təkrar-təkrar oxumaq idi.
Bethovenin isə «de Minor Sonata»sı və «Apposionata»sı Şekspirin «Tufanı»na
bərabər bir sənət nümunələri idi. Şekspirin pyesində isə okkult idieyaların ən dəqiq
ifadəsi nəzərə çarpır.
Siyasət məsələlərinə gələndə, şevealye Ramsey 1730-cu ildə əsasını
qoyduğu lojalarda siyasətin müzakirəsini qadağan etmişdi, lakin frimasonlar
Avropada siyasi liderliyi əldə saxlamışdılar. Kim ki, siyasi təsir göstərmək istəyir,
bu yolunu azma şəkilində olmalıdır.
1789-cu ildə Fransada üç yüz loja var idi, onlardan altmış beşi Parisdə idi.
Bu günkü fransız frimasonlarının bəzilərinin qiymətinə görə Fransada o vaxtlar
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yetmiş mindən çox frimason var imiş. Danton, Demulen, Mirabo, Marat,
Robespyer, Gilyoten və digər liderlər «işıqlanmışdılar».
Terror vaxtı edam olunanların sayı barədə müxtəlif məlumatlar vardır. Sərt
təbiətli və pozulmamış hüquqşünas olan Maksimilian Robespyer İctimai
Təhlükəsizlik Komitəsinə başçılıq edəndə, o, həm də polis departamenti
səlahiyyətini daşıyırdı, gündə yüzlərlə adamı gilyotinaya göndərirdi, cəmi 2750
adam edam olunmuşdu. Onlardan yalnız 650-si kübar idi, qalanları isə adi
zəhmətkeş adamlar idi. Rebespyer hətta silahdaşı Dantonu da edam etdirmişdi.
Saturn öz uşaqlarını yeyirdi.
Necə olurdu ki, ən maariflənmiş və ağıllı adamlar, bu qan tökülməsinə
razılıq verirlər? İdealistik fəlsəfəyə görə sonluqlar heç də mahiyyətə haqq
qazandırmırdı. Motivlər nəticəni nə qədər gizlətsə də, ona təsir göstərməmiş
qalmırdı, Robesniyer guya vətəndaşların haqlarını və onların əmlakını mühafizə
etmək naminə öz mənfur vəzifəsini həyata keçirmək üçün qan tökürdü. Mehrab
qarşısında dayanan Robspyer 8 iyul 1794-cü ildəki çıxışında dedi: «Bütöv
universtitet bura toplaşmışdır… Sabah biz işə qayıdacağıq, biz yenidən şərə və
tiranlara qarşı vuruşacağıq»
Robespyer özünü allah elan etməyə cəhd etdiyinə görə ittiham olunmuşdu.
O, axırıncı küncə sıxılan idi, özünü güllə atəşi ilə öldürmək istəmişdi, ancaq zərbə
çənəsinin yarısını dağıtmışdı. O, gilyotina olunmağa yollananda çalışdı ki, çox
sayda toplaşanlara bəlağətli şəkildə müraciət etsin, lakin yalnız boğula-boğula
qışqıra bildi.
Napoleon yaxşı qaydada öz ulduzunun arxasınca gedirdi. Höte onun
haqqında demişdi: «Demon hər gün bizə bələdçilik etməyə borclu idi və hər bir
hadisə baş verəndə bizə nəyi etməyə borclu olduğumuzu deyirdi. Lakin yaxşı ruh
bizi dönməyə məcbur etdi və biz qaranlıqda əlimizlə yoxlaya-yoxlaya gedirik.
Napoleon insan idi. Demək olar ki, işıqlanmışdı, demək olar ki, təmiz və hər bir
saatda qərar verən və dözən idi, lazım bildiyi istənilən şeyi kifayət olan enerji ilə
yerinə yetirirdi. Onun həyatı döyüşdən döyüşə, qələbədən qələbəyə yarımallaha
məxsus olan geniş addımlar idi. Belə deyilməlidir ki, o, davam edən işıqlanma
vəziyyətində idi… Sonrakı illərdə bu işıqlanma onun taleyi və yaxşı ulduzu kimi
onu tərk etmək üçün meydana çıxdı».
Fransız qoşunları Misirə girdi, bu Napoleonun nöqteyi-nəzərinə görə vacib
bir iş idi. Fransız gizli polisinin başçısı Fuşeyə görə Napoleon Böyük Piramidanın
içərisində müqəddəs Jermen olmaq üçün bir adamla görüşməli idi. Bu hadisə dəqiq
şəkildə göstərir ki, Napoleon ezoterist və astroloq olan Fabre de Olivyeni öz
məsələhətçilərindən biri kimi seçmişdi və həmçinin işi elə qurmuşdu ki, Böyük
Piramidada bir gecə tək qalsın. Napoleon müqəddəs Jermeni bədəndə və ya ruh
şəklində gördümü?
Napoleon göstəriş verdi ki, Misir antik əşyalarının «Description de l` Egypt»
adlanan kataloqunu tutsunlar. Bu «Napaleon le Grand»a – «Böyük Napaleona»
həsr ediləcəkdi, onun Böyük Aleksandrla müqayisəsi üçün edilirdi. Günəş allah
kimi, kataloqu qarşısında onun portreti çəkildi.
Onun imperiyası genişlənərək təkcə İtaliya və Misiri deyil, Almaniyanı,
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Avstriyanı və İspaniyanı əhatə etdi. Şarlemandan başqa heç bir imperator Papa
tərəfindən taclanmamışdı, ancaq 1804-cü ildə Napoleon Şarlemanın tacını və
skipetrini ondan aldı. Papa Piyi parisə gəlməyə məcbur edərək, Napoleon simvolik
qaydada tacı onun əlindən tutub aldı və özünü imperator kimi taclandırdı.
Napoleon alimlər komandasını işlədirdi ki, onlar belə bir nəticəyə gəlsinlər
ki, İsida Parisin qədim ilahəsi olmuşdur və sonra belə dekret verdi ki, ilahə və onun
ulduzu, ordunun Paris pencəyinə nişan kimi daxil ediləcəkdir. Zəfər Tağının
üzərində Jozefina, İsidanın dəfnə çələngi ilə onun ayaqları qarşısında diz çökmüş
şəkildə təsvir edilmişdi.
Biz belə bir rəyə gələ bilmərik ki, Napoleon özünü Siriusla eyniləşdirmirdi,
özünü Orion göydə Siriusun arxasınca düşən kimi aparırdı. Müəyyən frimason həsr
etmə mərasimlərində namizədlər Osiris kimi yenidən doğulurlar, İsidanı təmsil
edən beşgünəşli ulduza baxırlar. Ovçu Osiris / Orion hakimiyyətə doğru kişi
impulsudur. İsidanı izləməklə məşğuldur, həyat sirrinin qapıçısıdır.
Bu, Napoleonun ezoterik frimasonluğa dərindən nüfuz etmiş ailədə doğulan
və onunla görüşdükdə artıq frimason olan Jozefina haqqında nə düşündüyünü
göstərir. Napoleon materik Avropasını fəth edə bilərdi, lakin heç vaxt yüksək
dərəcədə gözəl olan Jozefinanı fəth edə bilmədi. Dante Beatriçanı sevən kimi o, bu
qadına ürəkdən vurulmuşdu və bu məhəbbət onu yüksək dərəcədə coşdururdu.
Ezoterik təlimlə mürəkkəb bağlılıq Jozefinaya məhəbbətlə birlikdə tale
barədə Napoleon düşüncəsindən xəbər verir. Lakin 1813-cü ildə Napoleonu idarə
edən və ona səlahiyyət verən qüvvələr onu tərk etdi, necə ki, onlar daim istənilən
adamı tam qəflətən tərk edir və Hötenin yazdığı kimi, qitənin irtica qüvvələri onu
məhv etmək üçün hər tərəfdən hücum etməyə başladılar.
Erkən romantizm öz iradəsindən təbiət dünyasında diri olduğuna görə
təşvişə yol açan heyvan şənliyindən həzz alırdı. Hegel tarix qüvvəsini belə izah
edirdi: «Ruh bizi aldadır, ruh fitnə törədir, ruh yalan deyir, ruh zəfər çalır».
Höte Svedenborqun «Göy və Cəhənnəm» əsərini oxuyanda özünün şərə
nüfuz etmə düşüncəsini üzə çıxarmışdı, məhz fövqəltəbii qüvvələr Fausta əzab
vermişdi.
Svedenborq Dostoyevskiyə də çox güclü və uzağa gedən təsir göstərmişdi,
bu təsir bütöv eranın əhval-ruhiyyəsini qəmgin etmişdi.
Dostoyevski ruhi təcrübənin çıxış hədlərindən istifadə etməkdə sərbəst
olduğunu hiss edib, qaranlıq və işıq qüvvələri arasında çox adamın şüur
səltənətində olan döyüşləri təsvir edir. F.M.Dostoyevskinin Cəhənnəmə səyahəti
Danteninkinə bənzəyir, bu müəyyən dərəcədə ruhi səyahətdir, ancaq həm də
bəşəriyyətin yaratdığı Yerə cəhənnəmdən keçməklə olan səyahətdir. Cəhənnəm ilk
dəfə içərisində yaşadığımız dünyada heç bir fərq olmadan meydana çıxa bilər,
lakin sonra tədricən anomaliyalar özünü göstərir. «Cinayət və cəza» romanında
Dostoyevski yazır: «Mən gələcək həyata inanmıram».
Dostoyevskinin əsərlərində tarixin Rusiya düşüncəsi öz əksini tapırdı.
İspaniya güman ki, Avropada elə bir ölkədir ki, burada fövqəltəbii hər günün
səthinə daha yaxın yerləşir. Modernizmin böyük maq-rəssamı Pablo Pikasso daim
ruh dünyalarına müdaxilə etmək barədə güclü hisslərə malik idi. O, uşaq olarkən
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dostları onu fövqəltəbii qabiliyyətlərə yiyələnməli olacağına inandırmışdılar, bura
düşüncəni oxumaq və peyğəmbərlik etmək də daxil idi. O, Fransaya səfər edərkən
Apolliner, Jan Kokto və digərləri onu sofistik okkult ənənəsinə həsr etmişdilər.
Pikasso bəzən öz əsərində ezoterik mövzulardan istifadə edirdi.
O, bəstəkar Riçard Vaqnerin mistik cəhətlərini öyrənmək üçün yaradılmış
«Valqalla» adlanan qrupun bani-üzvü idi. Həsr olunmuş rəssam olan Pikasso
dünyanı yenidən düzəldə bilərdi, allah da yeni doğulmanı məhsuldar edə bilərdi.
Lakin bunları, gözəlliyin şərti qanunları şəraitində edə bilməzdi. O, kənara
atılmışdı, səpələnmişləri, eybəcərlikləri yeni gözəl qaydada yenidən
birləşdirəcəkdi.
1906-cı ildə Mahatma Qandı otuz altı yaşında öz arvadı ilə intim
yaxınlıqdan imtina etdi. Onun ruhi intizamına hər gün əl cəhrəsində parça toxumaq
işi də daxil idi. Əgər o, müxtəlif ölçülərdə öz bədəninə ağalıq edə bildirdisə,
özünün ruh gücü adlandırdığına yüksələ bilirdi. O, inanırdı ki, kosmos həqiqət
tərəfindən, həqiqət qanunları tərəfindən ifadə olunur və bu qanunlara müvafiq
olaraq hərəkət etdikdə fərdi olan Satyaqrahanı, həqiqət və məhəbbət gücünü qəbul
edəcəkdir. Sənin əleyhdarın hücum etdikdə, hirs və sənə həmlə edənə nifrət barədə
bütün fikirlərdən azad olmağa çalışmalısan. Qandi düşünürdü ki, bu fəlsəfəyə
boyun əysən «sən krallardan, xalqdan, ulduzlardan, pələnglərdən, hətta ölümdən
qorxmaqdan azad olacaqsan».
Hindistan pambığı Britaniyaya ixrac edilirdi ki, oradakı Lankaşir toxuculuq
fabriklərində emal edilsin, sonradan həmin parça satılmaq üçün geri Hindistana
qaytarılsın ki, bundan Britaniya fayda götürsün, Hindistan isə ziyan çəksin.
Cəhrənin arxasında oturan Qandi deyirdi: «Bu mənim müəyyən inamımdır ki,
çəkdiyim hər bir sapla mən Hindistanın taleyini toxuyuram». Gizli cəmiyyətlərə
xas olan tipik başayaq düşüncəsində Qandi Hindistanı işğal etdiyinə görə,
britaniyalıları deyil, hindliləri məzəmmət edirdi. Bu nöqteyi –nəzərdən ki, üç yüz
milyon hindistanlı buna dözməsə, 100 min britaniyalı Hindistana nəzarət edə
bilməzdi.
Qandinin ruh gücü elə idi ki, o, silahlı əsgərlərlə görüşəndə, onlar öz
silahlarından da aşağı görünürdülər. Hindlilər və müsəlmanlar onun yanında birbirlərini bağışlayırdılar. Qandinin dustaq edilməsi və aclıq keçirməsi Britaniya
hökumətinin əxlaqi iradəsinə güclü zərbə vurdu və 1947-ci ildə Hindistanın
müstəqilliyinə aparıb çıxardı. Dünyanın heç vaxt görmədiyi ən böyük imperiya
dağıldı.
Bu tarixdə Böyük Aleksandr və Napoleon kimi liderlərin həyatı ilə
müqayisədə, Qandi öz hissəsində onların hər birindən böyükdür. O, inanırdı ki, ruh
gücü ən böyük hərbi qüvvədən də imtina edə bilir, çünki hərəkətin arxasındakı
niyyət hərəkətin özünə daha böyük və daha geniş yayılan effektlər göstərə bilər.
Müqəddəs Fransisk kimi Qandi də bütün dünyanı sevirdi.
Günəş allah göstəriş verirdi ki, özünü tanı. Ezoterik fəlsəfə bizim ürəyimizdə
sıralanan ruhi ierarxiyaları yenidən kəşf etməyə çağırırdı və bizim içərimizdə
sıralanan ilahi qabiliyyətlərin kəşfi ilə yaxından əlaqədə idi. Bu Platon, Müqəddəs
Pavel, Leonordo, Şekspir və Nyuton kimi fərqli dahilərin qoruyub saxladığı və
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qidalandırdığı sirr deyil. Platon deyirdi ki, bütün fəlsəfə maraqdan başlayır. Belə
bir qədim ənənə vardır ki, iki min il bundan əvvəl Xrist inkarnasiya etmişdi,
beləliklə bizim dövrümüzdə də İblis inkarnasiya edəcəkdir.
Konkistadorların yerli dini məhv etmək cəhdlərindən salamat qalan az sayda
Mayya mətnləri indiki dövrümüzün, uzun tarixi siklin sonu kimi nişanələndiyini
qeyd edir. Mayyaların 21 dekabr 2012-ci ildə sonun baş verəcəyi barədə
əvvəlcədən verdikləri xəbər geniş qəbul olunmuşdur. Yüksək dərəcədə intriqa
xarakterli olan bu Mayya peyğəmbərliyi İudaizm-Xristian peyğəmbərliyi ənənəsi
ilə və son vaxtlarda bəzi çox nüfuzlu xristian mistiklərinin öncə görməsi ilə üstüstə düşür. Bu mistiklərin proqnozları belə bir köməklik göstərdi ki, 1980-cı ildən
2016-cı ilə qədər olan aşağıdakı dar pəncərədən indi ətrafa baxıla bilsin. Onlar
həmçinin mayyaların nəyi qabaqcadan görməyə cəhd etdiklərini daha aydın
sezməkdə bizə kömək edə bilər.
Dünyanın sonu, «apokalipsis» barədə öncədən xəbər vermələr az deyildir.
Hətta Birləşmiş Ştatların bəzi alimləri və elmi idarələri də belə qorxulu
proqnozlarla çıxış edirlər. Qədim mayyaların gələcəyi xəbər verməsinə gəldikdə,
onlara görə 21 dekabr 2012-ci ildə bizim sivilizasiyanın sonu baş verəcəkdir.
Qədim traktata uyğun olaraq həmin gün bizim Günəş sistemimizdə nəsə qeyri-adi
bir hadisə – «planetlərin paradı» baş verəcəkdir. Yer, Yupiter, Mars və Saturn bir
xəttə düzüləcəkdir, Günəş isə mərkəzdə olacaqdır. Yerin Günəşə qeyri-adi
yaxınlığından zəncirvari reaksiya baş verəcəkdir: atmosferə gur enerji axınları
gələcəkdir ki, bunlara yerin səthi dözə bilməyəcəkdir. Qədim şumerlər də 21
dekabr 2012-ci ildə dünyanın sonunun baş verəcəyini bildiriblər. Onların
mülahizəsinə görə Yerin yanından keçən Nibiru planeti maqnit qütblərinin
dəyişilməsinə səbəb olacaq və bizim planetin orbitini tam dəyişəcəkdir. Planetin
cazibə qüvvəsi Yerdən nəhəng su kütləsini qaldıracaq və endirəcəkdir. Bu bütün
canlıları məhv edəcəkdir. Maraqlı cəhət orasındadır ki, NASA (ABŞ-ın
Aeronavtika və kosmosun təriqəti üzrə Milli idarəsi) 1982-ci ildə Nibiru planetinin
mövcudluğunun mümkünlüyünü etiraf etmişdi.
Mayyaların 21 dekabr 2012-ci ildə sonun baş verəcəyi barədə əvvəlcədən
verdikləri xəbər geniş qəbul olunmuşdur. Yüksək dərəcədə intriqa xarakterli olan
bu Mayya peyğəmbərliyi İudaizm-Xristian peyğəmbərliyi ənənəsi ilə və son
vaxtlarda bəzi çox nüfuzlu xristian mistiklərinin öncə görməsi ilə üst-üstə düşür.
Bu mistkilərin proqnozları onda köməklik göstərdi ki, 1980-cı ildən 2016-cı ilə
qədər olan aşağıdakı dar pəncərədən indi ətrafımıza baxa bilək. Onlar həmçinin
mayyaların nəyi qabaqcadan görməyə cəhd etdiklərini daha aydın ayırd etməkdə
bizə kömək edə bilər. Müxtəlif mədəniyyətləri ümumi həqiqi ezoterik ənənəsi belə
bir inam irəli sürür ki, biz heç də dünyanın sonunun hansısa bir yaxınlığında
yaşamırıq. Ezoterik ənənələrin bəzilərinin inamı belədir ki, dünya tarixi bizim
yerdən gördüyümüz kimi ulduzların və planetlərin dövrə vurmasının təsirinə məruz
qalır. Mayyaların öncə görməsi daha çox ona bənzəyir ki, bir sikildə ulduzların və
planetlərin tədricən formalaşması başa çatacaq, digəri başlanacaqdır. Bu eranın
sonu radikal dəyişikliklərlə və böyük tərpətmələrlə əlamətlənəcəkdir. Sonra isə
ulduzlar və planetlər arxadan gələn dünya tarixində yeni nümunələr və yeni eralar
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əmələ gətirəcəkdir.
Kitabın yaratdığı təəssüratın epiloqu
Conatan Blekin kitabını oxuyub qurtardıqdan və səthi də olsa təhlilə məruz
qoyduqdan sonra dünyanın sirrli cəhətləri barədə çox qarışıq, mürəkkəb fikirlər
meydana gəlir. Axı gizli cəmiyyətlər barədə biz onlara tənqidi cəhətdən həsr
olunmuş, az qala ifşa xarakteri daşıyan əsərlərdən müəyyən məlumatlar almışdıq.
Müəllifin iyirmi illik zəhmətinin bəhrəsi olan «Dünyanın gizli tarixi» kitabında isə
Kainatın yaranmasının yeni versiyasını, Kabala, frimasonlar, astrologiya,
əlkimyaçılar barədə tam başqa ideyaları əhatə edən düşüncələrlə tanış oluruq.
Yaxşı cəhət orasındadır ki, müəllif heç də bu cərəyanlara xüsusi məhəbbət hiss
etdiyini göstərmir, ona görə də əsərdə şit tərif və sitayiş münasibətindən yaranan
mədh nişanələrinə də rast gəlinmir.
Materialist fəlsəfə, onun barışmaz kahinləri daim materiyanın birinciliyi
barədə kristallaşdırdıqları fikiri əsaslandırmaq üçün şüur, ideyalar dünyasının hər
cür təzahürlərinə qarşı aqressiv mübarizəni nümayiş etdirirlər. Şüurun, ideyaların
hakim kəsildiyi, aparıcılıq etdiyi aləm onlara görə maddi dünyanın kölgəsində
qaldığından, buna elə bir əhəmiyyət də vermirlər, kiçik xatırlanma cəhdinə qarşı
isə az qala səlib yürüşü elan edilir. İdeyanın boynunu vurmaq mümkün
olmadığından, ona qarşı çıxanlar öz cəbbəxanalarında olan maddi vasitələrdən
istifadə etmək imkanından məhrum olurlar, ona görə də əks cəbhəni anafemaya
məhkum etmək yolunu tuturlar. Çox hallarda elmi kəşflər də şüurun mühüm
rolunun inkar edilməsinə xidmətə cəlb edilir.
Qədim insanlardan bizə ötürülən ağıllı məsləhətlər belə unutqanlıq
tiraniyasına tabe edilərək, həyatın izah və tətbiq edilməsi dövrəsindən
uzaqlaşdırılır. Axı qədim müdriklər öz müşahidələri və düşüncələri ilə müxtəlif
elmlərin təşəkkül tapmasına əvəzsiz köməklik göstərmişdilər. Onlar hansısa hakim
ideyanın əsarətində olmadıqlarından, təbiəti, göy cisimlərini, həyatda baş verən
qəribə hadisələri seyr etməklə, müəyyən nəticələrə gələrək, onları sistemləşdirməyi
bacarmışdılar. Qədim şumerlərin bəşəriyyət üçün böyük ixtiralarından biri Səma
Ayı təqvimi idi, onlar əkinçilik üçün lazım olan vaxtın düzgün müəyyən
olunmasında Ayın dövr etməsindən istifadə edirdilər. Ay on iki dəfə bu dövrəni
başa vurub keçdikdə il qurtarırdı. Beləliklə şumerlərin təqvimi Göy cisimlərinin
hərəkətini böyük dəqiqliklə müşahidə etmək hesabına meydana gəldi, sonralar bu
kəşf nəinki öz qiymətini itirmədi, əksinə müasir yəhudi və islam təqvimlərində də
istifadə edilməsini davam etdirir. İl 12 aya bölündüyü kimi, şumerlərdə gün də hər
biri 12 saatdan ibarət olan iki hissəyə bölünürdü.
Köhnə Babilistanda da riyaziyyat Şumer bünövrəsinə əsaslanırdı. Onlar öz
arifmetikalarını 12-yə vurmaq əsasında qururdular, o vaxtlar hələ «sıfır» ədədi icad
edilməmişdi. Sonralar ingilislər pul vahidlərində 12 rəqəmindən istifadə etmişdilər.
12 penni bir şillinqə bərabər idi.
Qədim misirlilər də həyat və fəaliyyətlərinin Göy cisimlərinin hərəkətindən
və mövqeyindən asılı olduğu qənaətinə gəlmişdilər. Sirius ulduzu Nilin
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daşacağından xəbər verirdi. Bu isə çay ətrafındakı vadilərə, torpaqlara əslində
həyat bəxş edirdi. Əhali hər il bu qaydada münbitliyi artmış torpaqdan bol taxıl
məhsulu götürürdü. Ona görə də Yuli Sezar vaxtında da Misir Roma üçün taxıl
anbarı hesab olunurdu. Nil, təkcə torpağa bərəkət gətirmirdi, əhalini bol qida ilə,
ərzaqla təmin edirdi. Ona görə də tarixin atası Herodot Misiri «Nilin hədiyyəsi»
adlandırmışdı.
Bürclərin insanların taleyində, xarakterində oynadığı rolu qədim çinlilərdən,
yaponlardan əxz edilmiş biliklərə yiyələndikdən sonra, onların necə böyük
əhəmiyyətə malik olduğu qənaətinə gəldik. On iki bürc altında doğulan uşaqların
müxtəlif talelərə qismət olması, elə bil ki, ulduz topasının müəyyən etdiyi kodlarda
əvvəlcədən nişanələnmişdir və heç bir şey onu əsaslı qaydada dəyişdirə bilmir.
Yaponlar hər 60 ildən bir təkrar olunan «Odlu at» ilində doğulan uşaqlarının
gələcəkdə bədbəxt olmamaları üçün hətta onların anadan olma illərini
dəyişdirməklə, bu taleyi azacıq da olsa korrektə etməyə cəhd göstərirlər. Onlar
bürcün insan həyatı üçün belə sərt hakimiyyətinə az qala itaət qaydasında
yanaşırlar. Əgər ulduzlar, planetlər insan həyatına belə müdaxilə etmək
qabiliyyətinə malikdirlərsə, onda görən astrologiyaya niyə belə mənfi münasibət
qalmaqda davam edir.
Məgər XXl əsrdə də Yer həyatı hadisələrini göy cismlərinin tutduğu
mövqeyə görə qabaqcadan xəbər verilməsi qaydası tətbiq edilmirmi?
Əgər astrologiya qədim Xaldeyada yaranmışdısa və orta əsrlərdə geniş
yayılmışdısa, hökmən o təkzib edilməlidirmi? Axı elmlərin çoxunun vətəni qədim
Şərq ölkələri olmuşdur və bu bilik xəzinəsi indi də öz dəyərini itirməməlidir.
Kitabdan görünür ki, dahi şəxsiyyətlərin əksəriyyəti bu və ya digər dərəcədə
fövqəltəbii qüvvələrin təsirinə məruz qalmış, onların bələdçilikləri ilə tarixi
bəzəyən, naxışlandıran hadisələrin müəllifləri olmuş, əslində tarixi yaradanlara
çevrilmişlər. Onların dahiliyi həm də vergi xarakteri daşıyırdı və hələ gənc
yaşlarından onlarda olan fövqəladə qabiliyyətlər və istedad üzə çıxmağa
başlamışdı. Böyük Aleksandrın şücaəti çox erkən özünü biruzə vermişdi. Ram
olmayan Butsifalı çapıb qayıdanda, atası ll Filipp Aleksandra demişdi: «Oğul,
özünə başqa çarlıq axtar, Makedoniya sənin üçün çox kiçikdir». Bu belə də oldu,
Aleksandr tarixin ona qədər görmədiyi nəhəng bir imperiya yaratdı, ilk dəfə
Avropa ilə Asiyanın vəhdətini bərqərar etməyə uğurlu bir cəhd göstərdi. Bu o dövr
üçün dünya inqilabına bərabər bir hadisə idi.
Qalliyadan qayıdan Yuli Sezar b.e.ə. 49-cu ilin ilk günlərində Rubikonu
keçməklə qadağanı pozaraq öz ordusu ilə Roma ərazisinə daxil olanda, yəqin ki,
onu təkcə öz iradəsi və ağılı idarə etmirdi. Bu hərəkəti ilə o, ölkəsini vətəndaş
müharibəsinə cəlb etməklə yanaşı, həm də özünün gələcək faciəli qətli üçün
bünövrə daşını qoymuş oldu. Napoleon özü fövqəltəbii qüvvələrin təsiri altında
olduğunu etiraf etmişdi. Corc Vaşinqton əsl frimason kimi təkcə onun qaydalarına
deyil, həm də göy cismlərinin diqtəsinə boyun əyməkdən qaçmırdı.
İudaizm təlimi olan Kabala hər şeyin əsasını rəqəmlərdə və yəhudi
əlifbasının hərflərində axtarmağı təlqin etməklə, həm də sehrli hadisələri və
ibadətləri izah etməyə qadir idi. Kabalanı mistitsizmlə əlaqələndirmək, heç də onu
256

bütünlüklə inkar etmək dərəcəsinə çatmamalıdır, çünki bu ona sidq ürəklə
inananların hisslərinə toxunmamış qalmayacaqdır. Tədqiqatlar görkəmli
rəssamların əsərlərində təsvir olunanların kodlaşdırılmış mesaj olmasını göstərir.
Xristian kilsəsində həyəcanla qarşılanan yazıçı Den Braunun «Da Vinçi kodu» adlı
əsəri məşhur intibah rəssamı Leonarda Da Vinçinin Milan monastrında çəkdiyi
«Son şam yeməyi» freskasında İisus Xristi əhatə edən apostollardan birinin Mariya
Maqdalina olduğunu israr edir və uzağa gedərək birdirir ki, Mariya İisusun arvadı
olmuşdu. Den Branunun bu əsəri üçün axırıncı simvolun mənbəyi rolunu çox
guman ki, Conatan Blekin haqqında danışdığımız kitabı oynamışdır.
Digər rəssamlar da öz əsərlərində simvollardan, kodlardan istifadə
etmişdilər. Vinsent van Qoqun məşhur «Günəbaxanlar» seriyasına daxil olan
tablolarda rəssam günəşin enerjisinin təsirini bütünlüklə sarı, çəhrayı rənglərdə əks
etdirən və az qala alovlanıb yanan bu çiçəklərdə öz sakit olmayan ruhunu ifadə
etməklə, özünün maskalandırılmış portretini yaratmışdır. Yaxud, impressionizmin
görkəmli nümayəndəsi Eduard Manenin «İmperator Maksimilianın güllələnməsi»
əsərində Meksika imperatoru edam edildikdə, onun güllələyən yerli əsgərlər
arasında rəssam Maksimilianı bu bəlaya düçar etmiş Fransa imperatoru lll
Napolionun da şərti obrazını yaratmışdır.
Mistik vəhylərdən tutmuş ezoterik kodlara qədər olanların hamısı
bütövlükdə gizli cəmiyyətlərə inanc üzərində qurulan dünyanın tarixi olmaqla,
əslində bəşər mövcudluğunun radikal şəkildə yenidən izah olunmasıdır və dünyaya
əvvəllər bizdən gizlədilən baxışdır. Blekin kitabında ifadə olunanlar dünyanın
qəribə və sirrli olduğunu göstərir və həm də bildirir ki, bəşəriyyət kosmik
müəmmanın ürəyindədir. Böyük alimlərin, nadir dühaların əksəriyyəti
məxfiliklərə, sehrli olanlara, kodlara sönməyən maraq göstərmiş, bir çox kəşflər də
belə maraq hesabına mümkün olmuşdur. Ancaq sirrlərə bələd olanlar heç də daim
rəğbət ağuşları ilə qarşılanmırdılar, əksinə çox vaxt bünövrəsini dözümsüzlükdən
götürən qəddarlıqla üzləşirdilər. Konernikin heliosentrik kosmologiyasını inkişaf
etdirərək kainatın nəhayətsiz və saysız-hesabsız dünyalardan ibarət olduğunu irəli
sürdüyünə görə Cordano Bruno inkvizisiya tərəfindən 1600-cü ildə tonqalda
yandırılmışdı. Qalileo Qaliley isə dünyanın geosentrik sistemi (dünyanın Ptolomey
sistemi) ideyasının əleyhinə çıxaraq, dünyanın heliosentrik (Yerin və digər
planetlərin Günəş ətrafında fırlanması) sistemini müdafiə etdiyinə görə mühakimə
edilmişdi. İnkvizisiya o vaxt elmi kəşflərə görə alimləri təqib edirdi, indi onu fərqli
baxışları nümayiş etdirənlərə qarşı, başqa ad altında yaşadığımız dövrün səhnəsinə
gətirmək heç də böyük ağıldan xəbər vermir.
Blekin kitabı bir daha xatırladır ki, idrak məsələsində nəyəsə inhisar
qoymaq, düşüncəni tabu girovuna çevirmək əslində dünyanın geniş sürətdə dərk
edilməsi imkanlarını azaldır, xırda prizma tətbiq etməklə, kainatın seyr və dərk
etmə üfüqlərini xeyli daraltmış olur.
Tarix göstərir ki, Misir sivilizasiyasının iki min beş yüz yaşı olanda yunanlar
sadəcə yenicə öz sivilizasiyalarını yaradırdılar. Platon Misir kahininin qədim
yunan yeddi müdrikindən biri sayılan Solona dediyi sözləri qələmə almışdı: «Siz
yunanlar nə qədim dünya barədə heç bir biliyə və nə də heç bir biliyin qədimliyinə
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malik olmadığınıza görə həmişə uşaq olaraq qalacaqsınız».
Müasir insan da qədim dünyanın biliklərinə arxa çevirməklə, əslində
misirlilərin tənqid etdikləri qədim yunanlara bənzəmiş olur. Axı vaxtilə təkzib
olunanların çoxu sonradan öz təsdiqini tapdı. Ona görə də dünyanın gizli
cəhətlərinə aid olan biliklərə də hörmətlə yanaşmağı bacarmalıyıq.
Kitabda xırda da olsa müəyyən səhvlərə və qüsurlara yol verilmişdir.
Həcərin Misir faraonunun qızı olması da Bibliyaya uyğun gəlmir, orada onun
yalnız misirli qul qız olduğu göstərilir. Abrahamın arvadı Sara öz oğlu
doğulduqdan sonra faraonun qızını onun oğlu İşmayellə birlikdə qovması da heç
bir məntiqə sığmır. Məhəmməd peyğəmbərin Misirə səfər etdiyi qeyd olunur, bu
isə tarixi həqiqətə uyğun gəlmir. Böyük Karl heç də Müqəddəs Roma
imperiyasının imperatoru olmamışdı, o Qərbin imperatoru idi, kitabda adı çəkilən
imperiya isə onun ölümündən əsr yarım sonra meydana gəlmişdi. Qriqori
Rasputinin 1914-cü ildə öldürülməsi də səhvdir, o, 1916-cı ildə knyaz Feliks
Yusupov tərəfindən qətlə yetirilmişdir. Müəllif isə tarixi səhv salmaqla, həmçinin
Avstriya ershersoqu, imperiya taxt-tacının varisi olan Frants Ferdinandın
Sarayevoda öldürülməsi ilə birlikdə Birinci dünya müharibəsinin başlanmasında
Rasputinin də qətlinin bəhanə rolu oynaması kimi yanlışlığa yol verir. Bütün
bunlar kitabın qiymətini və ona olan marağın dərəcəsini azaltmaq gücündə
deyildir.
“525-ci qəzet”
Mariya Styuartın odisseyası: qanın xoşbəxtlik hədiyyəsi və sonrakı
bədbəxtliklər labirinti
Hələ qədim Misirdə faraonlar, Roma imperiyasında ali icra hakimiyyəti birbirini əsasən irsiyyət qaydasında əvəz edirdilər. Hökmranlığın irsən ötürülməsi
bəzən problemlərlə üzləşdiyindən, bunları həll etmək üçün qan tökmək də lazım
gəlirdi. Osmanlı imperiyasında çox saydakı qardaşlardan birinin varis olması
naminə digərləri qəddarlıqla qətlə yetirilirdi.Yulaf Hegel dialektikasının məşhur
üçlüyünə uygun olaraq boy atdığı kimi, Avstriya təbiətşünası Qreqor Mendel XIX
əsrdə irsiyyət qanununu kəşf etməmişdən çox-çox əvvəl monarxiyalar da məhz bu
qaydada ömürlərini uzadırdılar. Qan irsindən əmələ gələn hakimiyyət seriyası çox
vaxt «çarpaz tozlanma» hesabına şaxələnməyə başlayır, Avropa qitəsinin böyük
hissəsini əhatə edirdi. Matrimonial əlaqələr hələ qədim Roma siyasətində mühüm
amilə çevrilmişdi. Avstriya imperiyası isə özünü qoruyub saxlamaq üçün
imperatorun və ya imperatriçanın qızlarını başqa dövlətlərin prinslərinə və
imperatorlarına ərə verməklə, öz kövrək mənafelərinə dayaq tapmalı olurdular.
Ona görə də «Avstriya nigaha gir!» şüarı vaxtilə bütün Avropaya məlum idi. İki
Avstriya prinsessası Fransa kralı XVI Luinin və imperator Napoleonun arvadı
olmaqla bədbəxtliklərlə üzləşmiş, Mariya Antuanetta edam edilmiş, Mariya Luiza
isə ərinin sürgünə göndərilməsindən sonra ondan ayrılmışdı. Böyük Britaniya
kraliçası Viktoriya ilə qan qohumluğu olanlar qitənin əksər monarxiyalarında
özləri ilə doğduqları oğlan övladları üçün qorxulu xəstəlik olan hemofiliya bəlasını
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bəxş edirdilər.( Hemofiliya qanın koaqulyasiya etməsinin pozulması ilə müşayiət
olunan xəstəlikdir. Bu xəstəlik yalniz oğlan uşaqlarına keçir və ağır fəsad hesab
olunur.) Rus çarı II Nikolayın, devrilmə qorxusu altında ölkəsindən qaçmış
İspaniya kralı XIII Alfonsonun oğlanları bu xəstəlikdən əziyyət çəkirdilər.
Qana görə hakimiyyətin ötürülməsi prinsipi monarxiyaların əsrlərlə
yaşamasına şərait yaratmışdı. Platon yazırdı ki, «Zaman hər şeyi özü ilə aparır:
illərin uzun cərgəsi adı da, zahiri görünüşü də, xarakteri də, taleyi də dəyişdirə
bilir». Lakin monarxiyalar zamanın hökmünə tabe olmurdular, Şekspirin Kleopatra
barəsində yazdığı kimi, zaman onları soldura bilmirdi. Əsrlər belə onların həyatilik
qüvvəsini zəiflədə bilmirdi. Prinslər, şahzadələr hələ erkən yaşlarından, ayıq
olanların yuxusu sayılan ümidlə taxt- taca sahib olmaq arzusu ilə yaşayırdılar.
1936-cı ildə Böyük Britaniya kralı kimi ölən atasını əvəz edən VIII Eduarddan
başqa deyəsən heç bir taxt-tac sahibi ali kürsünü öz iradəsi ilə tərk etməmişdi.
İngiltərə kralı I Karl, Fransa kralı XVI Lui və Rusiya çarı II Nikolay inqilablar
yolu ilə devrilməklə, edam və qətlə yetirilmək faciəsi ilə həyatdan getmişdilər.
Taxt-tacı göydən düşən vergi kimi qəbul edib, hələ özü də bunu
anlamayanda onun şöhrətini dadan, lakin sonradan arası kəsilməyən
bədbəxtliklərlə üzləşən Şotlandiya kraliçası Mariya Styuartın həyatı əvvəlcə onu
haqlamış qeyri-adi dərəcədəki xoşbəxtliyə və sonralar taleyini qara rəngə bürümüş
acınacaqlı hadisələrə görə ibrətamizdir.
Bu körpə dünyaya gələndən sonra atası, Şotlandiya kralı V Ceyms həyatdan
getmiş və qızcığaz kraliça elan edilmişdi. Kralların birbaşa varisi olan Mariya
Styuartın alnında elə bil böyüküklük nəqş edilmişdi.
Atası tərəfdən nənəsi Marqaret Tudor vasitəsilə qohumu olan İngiltərə
kraliçası I Elizabet isə şotland kraliçasından fərqli olaraq yeniyetmə yaşlarında
ölüm təhlükəsi altında, həm də dustaq kimi yaşamış, hər şeyə qanı ilə yanaşı güclü
ağlı və iradəsi hesabına nail olmuşdu. Elizabetin anası Anna Boleyn iyrənc
zinakarlığa görə olan ittiham altında edam edildikdə, onun vur-tut üç yaşı var idi
və anasına görə bastard-haramzada hesab olunurdu.
Ögey qardaşı olan kral yeniyetmə yaşında öldükdən sonra taxt-taca gələn
ögey bacısı Mariya Tüdorun hakimiyyəti (onu, protestantlara qarşı qəddarlığına
görə həm də Qanlı Mariya adlandırırdılar) Elizabeti daha ağır sınaqlarla
üzləşdirmişdi. Lakin beş il sonra, 1558-ci ildə həmin kraliçanın ölümü ilə Elizabet
atasından qalmış İngiltərə taxt-tacına sahib oldu.
Mariya Styuart isə uşaqlığı və yeniyetməliyi dövründə həyatın belə sərt sifəti
ilə üzləşməmişdi. Görünür, doğulandan onu xoşbəxtlik ilahəsi öz himayəsinə
götürmüşdü. Axı bəzi körpələr qəşəng cizgiləri ilə seçilirlər, həyatda gözəllik
böyük əhəmiyyət daşıdığından, belələrini təbiət öz əliaçıqlığından da məhrum
etmir.
Taxt-taca gəlmək üçün Mariya Styuarta heç bir çətinliyi dəf etmək lazım
gəlmədiyi halda, Elizabet təmkini, özünü məharətlə idarə etməsi və cəsarəti
hesabına istənilən maneəni, hər cür əngəli ötüb keçməli olurdu. Elizabetin
hakimiyyətə yüksəlməsi yavaş, həm də enişli-yoxuşlu yollarla gedirdi, lakin hədəfə
düzgün istiqamətlənmişdi. Mariya Styuart isə qısa ömrünün ortasında bədbəxtlik
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simvoluna çevrildi, faciələrin qəhrəmanı kimi tanındı. Əgər Elizabet üçün
idarəetmə bacarığı şahmat partiyası idisə, Mariya Styuart üçün varlığın yüksək
sevinci idi. Roma Papası, onun qadın bədənində kişi ürəyi vardır, demişdi.. Əgər
Mariya Styuart özü üçün yaşayırdısa, Elizabet öz ölkəsi üçün yaşayırdı. Bu iki
böyük obrazda həm dünyaya, həm də tarixə məxsus olan antiteza gizlənmişdi.
Qohumu olan digər kraliçadan fərqli olaraq Mariya Styuart üçün məsələlərin həlli
impulsların diqtəsinə məruz qalırdı.
Mariya Styuartın həyatda keçirdiyi bədbəxtliklərin üzərinə, edamından
sonrakı rəylər də əlavə olunmaqla, bu qadın haqqında ziddiyyətli, bir-birindən
diametral qaydada fərqlənən fikirlər meydana gəldi. Onun həyatında baş verən
hadisələr müasirləri tərəfindən tam müxtəlif qaydada ifadə olunurdu və sonrakı
tarixçilər, müəlliflər də onları bir-birindən kəskin surətdə fərqlənən boyalarla təsvir
etməkdə davam edirdilər. Həqiqət yalanla, faktlar isə uydurmalarla elə sıx
qarşıdırılırdı ki, bunları arqument kimi götürməklə istənilən nöqteyi-nəzəri
əsaslandırmaq mümkün idi.
Bu qadın hər şeydən əvvəl ehtirasın hökmranlığı altında idi. O, elə nadir
qadın tipinə, qadınlar qrupuna mənsub idi ki, onlar yalnız ani gur çiçək açmasının
sehrini bilirlər və özlərini tədricən deyil, məhz bu ehtirasın kurəsində yandırmaqla
sərf etməyə üstünlük verirlər. İyirmi üç yaşına qədər onun hissləri sakit gölməçədə
mürgüləmişdi, ancaq qısa iki il ərzində tufan qaldıran stixiya səs salmağa başladı.
Beləliklə, adi, gündəlik tale antik miqyaslı faciəyə çevrildi. Bu iki il müddətində
Mariya Styuart əsl faciəvi fiquraya çevrildi. Yalnız bu təzyiqin altında olduqda, o,
özündən yuxarı qalxır, qızğın həvəsində öz həyatını dağıtmaqla, həm də onu
əbədiyyət üçün saxlayır. Yalnız insana xas olan, hər şeyi öldürən ehtiras hesabına
onun adı bu gün də şeirlərdə və sonsuz mübahisələrdə yaşayır. İki il, onun faciəvi
ehtirasını nişan verən zamana çevrilir. Yalnız qüssəli düşüncələrin tam şəkildə
olması könül üçün ölçü rolunu oynayır. Gününü sayan xəstələr kimi, bu qadın da
daxilində ötən saatların növbələşməsinin hesabını aparır. Ehtirasdan uzaqlaşdıqdan
sonra o, yenidən ardı kəsilməyən illərin, sürüşkən kölgələrin boşluğuna düşür.
Onun bəxtinə düşən gərgin, həyəcanlı anlar bəlkə də sayı onlarla ölçülən adamların
həyatına bəs edərdi.
İnsanın ruhu yanıb, dəmir kimi qızaranda və alovlananda, bu, görünən obraz
xarakteri alır. Hələ sevinməyin belə, nə olduğunu bilməyəndə Mariya Styuart
taleyin ən bədxərc hədiyyələrini qəbul edir, ölkəsinin, xalqının kraliçası kimi
yüksək və şərəfli adı daşımağa başlayır. Atası da körpəliyindən onunkuna bənzər
taleyi yaşamışdı , bir yaşı olanda Şotlandiya kralı olan atası IV Ceyms öldükdən
sonra V Ceyms adı altında taxt-taca sahiblik hüququna yiylənmişdi.
1542-ci ilin dekabrında onun qızı anadan olanda V Ceymsin viran qalmış
könlündə sevincə və ümidə artıq yer yox idi. O vəziyyətinin ağırlığını dərk
etdiyindən, bunu qismətin, fatumun adına yazmağa cəhd edərək demişdi ki, «Qadın
bizə tacı gətirmişdir, qadınla da biz onu itirəcəyik». Bu sözləri dedikdən az sonra
o, ölmüşdü. Bu vaxt qızcığazın dünyaya göz açmasından altı gün keçmişdi. Kralın,
elə bil ki, lənətlənmiş nəslindən heç kəsə qoca yaşa çatmaq nəsib olmamışdı,
onlardan heç birinə tale və ulduzlar uzun sürən əlverişli şərait yaratmamışdı.
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Mariya Styuart Elizabetdən fərqli olaraq daha sərt qaydaları olan və
çəkişmələrin fasilə vermədiyi bir ölkədə dünyaya göz açmışdı. Bu ölkə Şotlandiya
idi. Burada həmin vaxtlarda yaşayıb yaratmış fransız şairi Pyer də Ronsar sərt olsa
da, həqiqətə xilaf çıxmadan həmin məkanı və xalqı «barbar ölkəsi və qəddar tayfa»
adlandırmışdı. Şotland baronlarının təbiətini çəkişmələr, onların ilhamını isə
paxıllıq xarakterizə edirdi. Onların fikirlərinin hamısı hakimiyyət və ona yaxın
olmaq üzərində cəmləşirdi. Şotland ağalarını qızıl və təmənna daha çox cəzb
edirdi. Fransız səfiri yazırdı ki, onlara hökmdar qarşısında borcun, ədalətin, nəzib
əməllərin nə olduğunu öyrətmək istəyi, bu adamlarda sadəcə olaraq istehza
doğurur. Hətta Şotland milli poeziyasının banisi sayılan Robert Berns öz
həmvətənlərini «Bir ovuc əclaf» kimi damğalayırdı. Qılınc işə salınmayanda,
qatilin iti xəncəri onların sərəncamında olurdu.
Həmin dövrün Şotlandiyası İngiltərədən və Avropadan ən azı bir əsr geri
qalırdı.
Ölkədə tikilmiş qəsrlər, alınmaz qalalar dinc qonaqpərvərlik üçün deyil,
ancaq müharibə üçün nəzərdə tutulurdu. Avropanın şimal qurtaracağında yerləşən,
təcrid olunmuş və dənizlərlə əhatə olunmuş bu kiçik ölkə həm də yoxsul idi, çünki
onu ardı-arası kəsilməyən müharibələr taqətdən salırdı. Burada sərvət Bibiliyada
təsvir edilən dövrlərdə olduğu kimi torpağın sahəsi və qoyunların miqdarı ilə
ölçülürdü. Varlı Fransa və Roma Papası öz müttəfiqləri olan Şotland kralına çox
şey bəxş edirdilər, lakin onun aldığı hər şey alçalmaq hesabına başa gəlirdi.
Dözülməz yoxsulluq çirk verən xora kimi gözəl və nəzib ölkə olan
Şotlandiyanın siyasi qüvvələrini taqətdən salırdı. Yoxsulluq insan həyatının
qiymətini də aşağı endirirdi. Əcnəbi dövlətlər şotland qanını həvəslə alırdılar.
İngilis qoşunları Normandiyaya müdaxilə edən kimi, Fransa bu xəncəri
İngiltərənin kürəyinə sancırdı və döyüşkən skottlar (şotlandlar) ləngimədən sərhədi
keçib, özlərinin qatı düşmənlərini hədələyirdilər. Sülh dövründə də şotlandlar
İngiltərə üçün əbədi təhlükə hesab olunurdu. Ona görə də ingilislər Şotlandiyanı
Fransanın dal qapısı adlandırırdılar.
Mariya Styuartın elə beşiyi başında mübarizə başlandı. Bu, onun böyük
bədbəxtliyi idi, o, daim həmin qumar oyununa cəlb edilirdi. Siyasət heç də hisslərə
məhəl qoymur.
Bir dənizin himayəsi və təhlükəsi altında olan iki ölkə – Şotlandiya və
İngiltərə bir adada yaşadıqlarından, onların qarşısında vahid ölkədə birləşmək kimi
vacib vəzifə dururdu. Təbiət bu vaxt birmənalı qaydada öz iradəsini diqtə edirdi.
Şotlandlarla isə yalnız bir dildə – güc dilində danışmaq olardı. Bu, kraliça
qızcığazın taleyindən də yan keçmirdi. Mariya Styuartın hələ bir yaşı olmayanda,
onun üstündə qan artıq çay şəklində axırdı. Bu vaxt, həmçinin yad iradə onun
taleyini müəyyən edir və dəyişdirir. Yaxşı ki, bu kiçik yaşlı qız nələr baş verdiyini
yaxşı anlamırdı. Axı çox şeydən hali olmamaq uşaqlığın böyük üstünlüyü hesab
olunur. Bu yazıq qıza dəfələrlə bir taledən digərinə qaçmaq ehtiyacı yaranır. O,
anasının vətəni olan Fransaya, oradakı kral sarayına yollanır. Dofin II Fransisk
nişanlısı olacaq bu qızı Fransa torpağında salamlayır. Gənc oğlanın taleyinə isə
bədbəxtlikdən xəstəliklər və qəbirə erkən yollanmaq yazılmışdı. Çünki onun
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damarlarında zəhərlənmiş qan axırdı. Bu dövrün özünə məxsus qaydaları var idi.
Yeni ideal ondan ibarət idi ki, ölümə nifrət etmək, həm də həyatı ehtirasla sevmək
eliminə yiyələnməlisən. İnsan özündə qütbvari əkslikləri – qüvvəni və zərifliyi,
sərtliyi və nəzakətliliyi birləşdirməli idi, həm də döyüş üçün, bu mənəvi vuruş
üçün bərabər şəkildə hazır olmalı idi.
Mariya Styuart hələ kiçik yaşlarında gözəlliyin bəzi cizgilərinə malik idi,
sonralar isə bu lətafət daha cazibədar olmuşdu. İspan dramaturqu Lope de Veqa
Mariya Styuart barədə yazırdı: «Ulduzlar onun gözlərinə zərif parıltı, saçlarına isə
rənglər bəxş etmişdir, bunlar ona bu qədər təəccüblü gözəllik vermişdir». IX Karl
isə bu xoşbəxt nikaha malik olmuş böyük qardaşı II Fransisik barədə yazırdı:
«Kim ki, yataqda unudub yuxusunu, onun döşlərini əzizləyəndə
Təlaş keçirməzdi əsla hətta tacı verməyə bu gözəllik naminə ».
Qadın gözəlliyi yalnız məhəbbət haləsində parlamağa başlayır, sevgi gənc
qız üçün uçanda kəpənəyin qanadlarını cilvələndirən günəş rolunu oynayır. Yalnız
ehtiras qadın könlündən pərdəni dartıb qoparır, təkcə məhəbbət və əzab vasitəsilə
qadın özünün tam ucalığına yüksəlir.
15 yaşlı Mariya Styuartın toyunda da, öz həmyaşıdları ilə müqayisədə onun
ömür saatının əqrəbinin daha da tələsməsi hiss olunur. Toy günü bu qız xüsusi
məlahətə malik idi. Qonaqların gözündə, o, olduğundan da daha füsunkar
görünürdü.
Lakin təzə bəylə gəlinin ailəsində bədbəxtlik baş verir. Fransa kralı II Henrix
turnirdə məşq edərkən nizə onun gözünü yaralayır və atdan kral ölü kimi yerə
yıxılır. 1559-cu ilin iyulunda onun ürəyi öz döyünməsini dayandırır. Altı yaşında
Avropanın ən qüdrətli prinslərindən birinin nişanlısı olan qız, 17 yaşında artıq yeni
fransız kralının kraliçasına çevrilir. Elə bil ki, onun üçün hər şey Amalteya keçinin
tükənmək bilməyən bolluq buynuzundan tökülürdü. Lakin bu tez yetişən taledə,
torpağa səpilən dəndə olduğu kimi, onu rahat buraxmayan, onun narahatlığına
səbəb olan sirr gizlənirdi.
II Fransisk xəstə idi və anadan olan gündən erkən ölümə məhkum idi. Ona
görə də bu gənc qız üçün yenicə çalınan sevimli musiqi birdən kəsildi, toydan
sonrakı həyat rəqsi bir andaca yoxa çıxdı. Gənc dul qadın hisslərini ərinin ölümünə
həsr etdiyi qəmli şeirlərdə ifadə edirdi. Onun dəfn rekviyemi qısa olmaqla təsirli
idi:
«Yuxuda, həm də ayıqlıqda
Yaşayıram ancaq onunla».
Lakin həyat eşqi hələ güclü idi. Ərinin ölümündən bir qədər sonra Mariya
Styuart vətəninə dönməli oldu. Lakin öz ölkəsində o, artıq yad adam təsiri
bağışlayırdı.
Onun güclü xarakteri yalnız ehtiraslı məhəbbətdə üzə çıxırdı. Mariya Styuart
bu anda da kraliça istedadını deyil, özünün qadınlıq vergisini seçir. Bu məhəbbət
macəraları onu daha ağır sınaqlara çəkir, görünməmiş əzablara düçar edir. Həmin
tarixi anda göydəki ulduzların yerləşməsi qeyri-müəyyənliyi, yarımçıqlığı məqbul
saymır.
Elizabetlə müqayisə edildikdə, Mariya Styuartın başqa dünyagörüşə malik
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olduğu nəzərə çarpır. Mariya Styuart rıtsar orta əsrlərinin ölməkdə olan dünyasını,
Elizabet isə yaranmaqda olan yeni dünyanı təmsil edirdi. İngiltərə və Elizabet
hansısa gözəl bir vəhdətdə elə birləşmişdilər ki, Elizabet dəfələrlə öz şəxsi
arzularından, istəklərindən əl çəkməli olmuşdu.
Bu qadın İngltərənin gələcək böyüklüyünə bir göz qamaşdırıcı işıq saçmışdı.
O, bütün gücünü öz millətinin gələcəyinə verir. Elizabetlə məhz tarixin iradəsi
qalib gəldi. Mariya Styuart isə dövlətə, ölkəsinə, xalqına münasibətdə belə
mövqelərdən çox uşaq idi. Həm də bu uzaq qohum olan iki kraliça arasında məkrlə
yoğrulmuş bir mübarizə gedirdi. Bu, çaynaqlarını gizlədən iki pişiyin dalaşma
səhnəsini xatırladırdı. Onların hər iksii müəyyən məsafədə dolaşmaqla, bir-birinə
nəzarət edirdi. Məktublaşmalar, diplomatik əlaqələr də məkrin nə qədər məharətlə
gizlədildiyindən xəbər verir.
Elizabet dul qadın Mariya Styuartı öz təsiri atına almaq, onun İngiltərə taxttacına iddialarının puç olması üçün onu yenidən ailə qurmağa sövq edir, öz
məşuqu, ingilis Robert Dadleyə ərə getməsini təklif edir.
Axı Mariya Styuart ata nənəsi Marqaret Tüdor tərəfdən VIII Henrinin
övladlarından sonra ingilis taxt-tacının varisi hesab olunurdu. Mariya Styuart o
qədər də naşı siyasətçi, ən başlıcası naşı qadın deyildi. O, Elizabetin nimdaşına heç
vaxt yaxın düşməzdi.
Elizabet həm də gözəlliyinə görə Mariya Styuarta qarşı paxıllıq hissi ilə
alışıb yanırdı. Qısqanclığının nişanəsi kimi,Şotlandiya kraliçasının elçisindən
özünün ya Mariyanın saçlarınin daha yaxşı olduğunu soruşur. Həmsöhbəti
kraliçanın kövrək cəhətini yaxşı bildiyindən, diplomatik qaydada cavab verir ki,
İngiltərədə heç bir qadın Elizabetlə müqayisə edilə bilməz, Şotlandiyada isə heç
kəs gözəllikdə Mariya Stuartı ötüb keçə bilməz. Elizabet cavabın Solomon
müdrikliyi səviyyəsində olduğunu anlayıb, özünü elə göstərir ki, bu sözlərdən razı
qaldı. Axı yaxşı deyirlər ki, o diplomat pisdir ki, çətin anda üzü qızarmadan yalan
deməyi bacarmasın.
Mariya Styuartın qadın ehtirası güclü olduğuna görə öz gözəllik bağının
hansısa kişi tərəfindən becərilməmiş qalmasına dözə bilməzdi. Axı təbiəti hansı bir
vasitə ilə əzmək, yolundan döndərmək mümkün deyildir. Ehtirası yalnız hansısa
bir müddətə cilovda saxlamaq mümkündür. Kraliça olan qadında belə, o özünün
müqəddəs hüququnu-sevmək və sevilmək istəyini qoruyub saxlayır. Sirakuza tiranı
Dionisiyə əyanları qorxa-qorxa bir məsələni çatırmaq istəyirlər. Diktatora
bildirirlər ki, anası yenidən ərə getmək istəyir. Tiran onlara belə cavab verir: Mən
dövlətin qanunlarını dəyişə bilərəm, təbiət qanunlarını dəyişməyə isə mənim
qüdrətim çatmır.
Mariya Styuart da təbiətin ona təklif etdiyi ehtiras şərabının təsirindən heç
vaxt ayıla bilmir. Hansısa illyuziyalardan azad olduqdan sonra onun başqa
növlərinə boyun əyməli olur, çünki bu qadının real həyatı da gerçəklikdə deyil,
illyuziyalarda keçirdi.
Ona görə də 23 yaşlı bu dul qadın Darnleyə ərə gedir. Əvvəlki xəstə əri ilə
intim həyatdan o qədər də həzz almayan, bu yaxınlıq sevincinin şərbətini doyunca
içə bilməyən kraliçanın indiki hədəfi də o qədər uğurlu deyildi. Ehtirasla kişiyə
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vurulan qadından hansısa məntiqi hərəkət gözləmək də ağılsızlıqdır. Bu cavan
oğlan başqa xoşagələn xüsusiyyətlərdən xali olsa da, nəzakətli və qəşəng idi.
Mariya bu vaxt məhəbbət barədə mürgüləyən iradəsini oyatmalı olur.
Lakin çox keçmir ki, Mariya Styuart səhv etdiyini anlayır, məhəbbətinə
layiq olmayan adama ərə getdiyinin peşmançılığının hücumuna məruz qalır. Bu isə
qadın üçün ən böyük alçalma mənbəyidir. Heç vaxt qadın bu səhvə görə nə özünü,
nə də təqsirkarı bağışlaya bilmir. Çox vaxt ağıllı adamları məhz ağılsızlıqları pis
vəziyyətə salır. Çoxları Darneylə nikahda olduğu vaxt hamilə olduğu, gələcək kral
VI Ceymsi heç də Darnleyin deyil, kraliçanın katibi, italyan David Riççonun
övladı olduğunu güman edir. Hətta sonralar Fransa kralı IV Henrix VI Ceymsi ələ
salmaq qaydasında demişdi ki, yaxşı olardı ki, onu Solomon adlandıraydılar. Axı o
da «Davidin oğludur». Kral bu ad altında David Riççonu nəzərdə tuturdu.
Tale yenə də bu qadına ağır zərbə vurdu. Darnley David Riççonun kraliçaya
yaxnlığına paxıllıq etdiyinə görə (bu paxıllığın digər səbəbi həm də onunla
Riççonun əvvəllər homoseksual əlaqədə olması barədəki şübhələr ola bilərdi), onu
aradan götürməyi planlaşdırır və italyanı öldürmək üçün sui-qəsd təşkil edir və bu
qərarının icrasına nail olur. Qadın bu hadisədən, sevimli katibinin qətlindən sonra
özünü təhqir olunmuş hesab edir və ərinə nifrəti daha da artır. Öz mövqeyini ifadə
etmək üçün deyir ki, hər şeyi bağışlasa da, ancaq yaddan çıxarmaq gücündə
deyildir.
Şotlandiyada olduğu bir il əzində Mariya Styuartın həyatı bütünlüklə
dəyişdi, əslində bu iş onun həyatını dağıtdı, məhv etdi.Onun məhəbbət alovu bir
andaca hansı yüksəkliyə qalxmışdısa, eləcə də tezliklə söndü. Artıq Darnley ölümə
məhkum edilmişdi.
Bosuel tərəfindən başçılıq edilən qatillər bu işi həyata keçirdi. Bundan sonra
o, öz imkanlarını həyata keçirməyə başlayır. Bosuel kraliçanın köməyinə gəlməklə,
bu yaralı ov quşunu ələ keçirmək fürsətini də buraxmadı. Yenə də ehtiras bu
qadının taleyində öz acı rolunu oynadı. Axı ehtiras xəstəliyə bənzəyir, onu nə
pisləmək, nə də ona haqq qazandırmaq olmur. Ərinin onun yaxın sirdaşını qətlə
yetirməsi qadına ayıldıcı təsir göstərdi. Axı o, belə bədbəxtliklər sınağından heç də
bir dəfə keçməmişdi. Ehtiras kürəsində isə bütün canlılar külə dönür. Bu qadın isə
özünü tamamilə əriməkdən, məhv olmaqdan qorumalı idi.
Yeni xilaskarı Bosuel bu dul qadınla ilk dəfə intim yaxınlıq etmişdi, Mariya
Styuartın özünün dediyi kimi, Bosuel yalnız onun bədənini ələ keçirmişdi, ürəyini
isə onun qarşısında açmaq istəməmişdi. Lakin Bosuellə yaxınlıq indiyədək
ərlərindən intim məmnunluq duymayan qadına ehtirasın və həzzin vulkana bənzər
dünyasını açdı. Ehtiras alovu bürümüş bu qadın gözə görünməyən odda yanmaqla,
külə dönürdü. O, yeni məşuqundan vəcdə gəlir. Bu dramatik varlığın ağuşunda
qadın kimi tamamilə əriyir.Həmin həftələrdə bir qadın kimi onun bədəni və ruhu
olduqca məmnun idi. Mənliyindən yuxarıda dayanan bu dəhşətli qüvvə onu öz
arxasınca aparırdı. Bu yolla getməklə Mariya Styuart özünü uçuruma itələyəcəkdi.
Ərinin öldürülməsində Mariya Styuartın əli olduğu tezliklə İngiltərə
kraliçası Elizabetə də çatdı. Bu isə şotland krlaiçasını məyus etməyə bilməzdi. Ona
görə də Elizabeti inandırmağa çalışırdı, təkid edirdi ki, saxta kağız parçalarını
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oxumaqdansa, öz qohumuna, yəni onun özünə inansın. Lakin həqiqəti gizlətmək də
asan məsələ deyildi. Makbet, cadugər qadınların qabaqcadan söylədiklərini icra
edərək, yalnız qan hesabına, bütün kral nəslini məhv etmək hesabına taxt-taca
sahib ola bilərdi. Şotlandiyada isə tökülən qanlar Mariya Styuart ətrafında baş
verməklə, onun taxt-tacdan uzaqlaşmasını sürətləndirirdi. İtaliyadakı Borcia ailəsi
öz biabırçı şöhrətlərinə görə məşhur zəhərlərə borclu olduğu kimi,Mariya Styuart
da ehtirasının yaratdığı problemlər hesabına özünün taxt-tacdan uzaqlaşdırılması
yoluna daş döşəyirdi.
Mariya Styuartın Bosuelə ərə getmək istəyi,onun öz ərinin qətlində
bilavasitə iştirak etməsi iddiasına əlavə dəlillər verirdi. Onun ingiltərəli kolleqası
Elizabet isə məşuqu Lesterə, onun arvadı öldürüldükdən sonra ərə getməkdən
imtina etməklə, bu barədə yayılan şayiələrə ağır zərbə vurdu, onların ən azı
qanadlarını sındırdı. Elizabet Mariya Styuarta yazdığı məktubda ərinin
öldürülməsində onun əli olması barədəki dəhşətli fikirə ürəyində qətiyyən
inanmadığını bildirir. Elizabet bununla əslində öz məkrini gizlətməyə çalışır, lakin
Mariyanın Bosuelə biabırçı qaydada vurulduğu bütünlüklə onun xeyrinə işləyir.
Mariya Styuartın cinayətkar ehtirasına görə iki ölkə xalqı arasında mənfi rəyə
yiyələnməsi, onun İngiltərə taxt-tacına sahib olmaq iddialarının üstündən
bütünlüklə xətt çəkməsə də, müəyyən hədd çəkirdi. Şekspirin «Hamlet» pyesində
kraliça ərinin tabutunu müşayiət etdikdə geyindiyi başmaqları köhnəlməmişdən,
ona xəyanət etdiyi kimi, Mariya Styuart da ərinin qətlindən az sonra birbaşa qatilin
ağuşuna atılmaq kimi ağılsız və xəyanətdən xəbər verən bir iş görmüşdü. Ledi
Makbet əlindəki görünməyən qan ləkələrini təmizləməyə cəhd etdiyi kimi, Mariya
Styuartın da, ərinin qanına bulaşmış bir əli sevinclə sıxmasını gizlətməsi olduqca
çətin idi.
Darnley elə bil ki, sədaqətsiz arvadını da özü ilə qəbirə çəkib aparırdı. Axı
Mariya Styuart da ledi Makbet kimi hərəkət etmişdi. Axırıncı, Dunkanı öz yatağına
çağırmışdı, orada isə onu qılıncın bəxş etdiyi ölüm qarşılamışdı.
Mariya Styuart də ərini Kerk o’Fild qəsrinə göndərməklə, əslində onun
qətlinin icrasına şərait yaratmışdı. Bu qadın ağlını itirməsə, yəqin ki, belə ağılsız
qərar verməzdi. Onun utancaqlıq pərdəsi bu hadisə ilə parça-parça olmuşdu.
Bu açıq qətldən sonra bu qadın hökmən taxt-tacı və namusu itirəcəkdi. Digər
tərəfdən qətlin motivləri açıldıqca o, bütün dünya qarşısında nifrət edilən və
biabırçı bir şəxsə çevriləcəkdi. Özünü məhvə düçar edənlərə kömək etmək vasitəsi
də yoxdur. Allahlar da mənasız qurbanları qəbul etmir.
Nəhayət Mariya Styuart tabuta bənzəyən bir kiçik kilsədə Bosuellə kəbin
kəsdirir. Elə bil ki, bir sınma baş verir. Təcrübəli dənizçi olan Bosuel bu qorxulu
sakitlikdə tufanın müjdəsini hiss edir. Onu da yaddan çıxarmır ki, batan gəmidən
axırıncı sıçovul da qaçmağa başlayır. Bosuel ölkəni tərk etdikdən sonra Mariya
Styuart müdafiəsiz qalır, elə bil ki, Şotlandiyada hamı ona qarşı çıxmışdır. Lakin
bu məgrur qadın yenə də özünü itirmir, axı belələrini alçaltmaq mümkün olsa da,
əymək qeyri-mümkündür.
Mariya Styuart özünün cinayətkar nikahı ilə dünyanı tam yeni olan bir
məsələ qarşısında qoydu. Onun xoşbəxt günləri bütünlüklə arxada qalmışdı,
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bədbəxtliklər isə qapısını deyil, darvazasını açmışdı. Yaxşı məlumdur ki,
xoşbəxtlik dostlar bəxş edir, bədbəxtlik isə onları sınayır.
Onun qohumu Merrey isə hökmranlıq etmək üçün doğulmuşdu, çünki o, özü
üzərində də hökmranlıq etməyi bacarırdı. Merrey İngiltərə ilə danışıqlarda heç də
Mariya Styuartı müdafiə etmir, onu bu qorxu cəhənnəmində olmasa da, onun
ətrafında saxlamağı vacib sayır. Axı bu qadının alnına artıq birabçırçılıq damğası
vurulmuşdu. Yalnız ölum onu bu buxovlardan azad edə bilərdi. Onun həyat
enerjisinin nəhəng ərintisi diri-diri toza dönüb, dağılırdı.
Bu qadın yenə də şirnikləndirmə və həyəcan şüaları buraxır. Bununla yanaşı
ondan ətrafa hansısa xüsusi qadınlıq lətafəti yayılırdı. Elə bil ki, haqqında
yaradılan əfsanəni gözəl hesab etdiyindən, onu qoruyub saxlamağa çalışırdı. Bu
istəyində o, mifik igid amazonkanı xatırladırdı. Lakin təhlükənin artdığını, daha
qorxulu olduğunu görməmiş deyildi. Ona görə də yaralanmış cüyür kimi qaçmağı
qərara aldı. Bu qadın ancaq unudurdu ki, kimin əlinə bir dəfə bədbəxtlik
toxunmuşdursa, o, həmişə uğur gətirməyən püşkü çəkəcəkdir.
Mariya Styuart qaçıb İngiltərə torpağına ayaq basanda, onun heç 25 yaşı yox
idi. Bu vaxt onun üçün əslində həyat artıq qurtarmışdı. Tale ona bolluqla
xoşbxətlik bəxş etmişdi, bütün yer zirvələrini fəth etmişdi, bütün dərinlikləri ölçə
bilmişdi. İki ərini dəfn etmiş, iki krallığı itirmiş, başqa birisini ələ keçirməyə hələ
də ümid etməklə, cinayətin qaranlıq yollarında azmış və yeni qürurdan
vəcdlənərək, yenidən taxt-tac pilləsinə, mehrab pilləsinə qalxmışdı. Bütün bu illər
ərzində odda, hər şeyi məhv edən parlaq alovda yaşamışdı, yüz illər keçsə də bu
alovun işığı hələ də sönmək bilmir. Lakin artıq tonqal şiddətini zəiflədir və sönür.
Onda nə yaxşı cəhətlər var idisə bu odda yandı, bir vaxtlar gözləri qamaşdıran,
cəzbediciliyi ilə seçilən parıltıdan yalnız kül qaldı. Keçmiş Mariya Styuartın
kölgəsi öz mövcudluğunun alatoranlığına daxil oldu.
Qohumu olan Elizabet ona təskinlik verən məktublarını kəsmir, əslində isə
bu canıyanmanın özündə bir məkr gizlənir. Axı kağız o qədər də baha deyildir, ona
görə də onu hətta israfçılıqla işlətmək olar. Mariya Styuart İngiltərəyə qaçmaqla öz
həyatını xilas etmişdi, lakin bu xilasın özünün nə qədər sürəcəyindən hali deyildi.
Bir az dərindən düşünüb, götür-qoy etsəydi, ümidsizliyin və təqsirin məhvedici
cəngəlliklərinə düşdüyünü anlamamış olmazdı. Siyasət ona qədəm basanların
hamısını heç də onların çatmaq istədikləri zirvəyə aparmır. Bu alpinistlərin
ayağının altından bir daş qaçdıqda, onlar ən azı siyasətdəki həyatlarını itirmiş
olurlar. Çünki siyasətdə yalan yalanı qovur, ehtirasın məngənəsində olan səmimi
adamlar özlərinin sadəlövhlüyü hesabına tezliklə qurbana çevrildiklərinin şahidi
olurlar. Elə orta əsrlərdən iki dibli çemodanlardan siyasətdə geniş istifadə
olunurdu. Siyasətdə səriştəliliyi ilə seçilənlər isə öz iti caynaqlarını patka örtüyü
altında gizlədirlər, polad yumruqlarına nazik dəri əlcək geyinirlər.
Elizabetin guya hər şeyin üzə çıxması, Mariya Styuartın bütün ittihamlardan
azad olması üçün onun İngiltərə məhkəməsində mühakimə edilməsinə razılıq
verməsi barədə məkrli təklifi və bunda təkid etməsi öz bəhrəsini verir və
Şotlandiya eks-kraliçası ağılsız səhvə yol verərək bu təkliflə razılaşır.
Elizabet artıq özünü qalib kimi aparırdı, qaliblərin isə öz hüququ vardır, bu
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isə məğlub olan adam üçün hüquqsuzluğa çevrilir. Qədim romalılar demişkən, Vae
victis! – Məğlublara dərd olsun! Elizabet əlinə keçmiş faktlarla öz rəqibini məhv
etmək istəyirdi.
Elizabetin casusları da olduqca uğurla işləyirdi. Ona görə də İngiltərə
kraliçası öyünürdü ki, hökmdarların böyük qulaqları vardır, onlar yaxında və
uzaqda olan hər şeyi eşidirlər. Kraliçanın ətrafı da Mariya Styuartı tələyə
saldıqlarına görə sevinirdi. Arxiyepiskop Parker iftixarla deyirdi ki, nəhayət ki,
bizim xeyirxah kraliça canavarın qulağından yapışmışdır.
Qanunsuzluq harada baş verməsindən asılı olmayaraq həmişə narahatlıq
əmələ gətirir. Elizabet Mariya Styuartın azadlığını əlindən aldığı gündən, özünü də
azadlıqdan məhrum etmiş kimi görünürdü. Həm də məhz elə bil ki, buna qəsdən
qayğı göstərirdi ki, Mariya Styuartın ulduzu keçmiş şöhrətində olduğu kimi
parlasın. Qəribə görünsə də, Mariya Styuartın işlərindən heç biri, barəsində görülən
ədalətsizlik qədər onu belə əfsanəvi bir şəxsiyyətə çevirməmişdi.
Mariya Styuartın İngiltərədəki məhbus həyatı olduqca qüssəli keçirdi, bir
ulduzsuz gecəyə bənzəyirdi. Yaxşı deyirlər ki, nə tam xoşbəxtlik, nə də keçirdiyi
əzab adama ayrıca şəkildə verilmir. Bu illər ərzində nələrsə dəyişmişdi. Lakin
əsasən kiçik məsələlərə, boş şeylərə görə belə dəyişiklik baş vermişdi. Mariya
Styuart əvvəlcə Bolton şəhərindəki qəsrdə dustaq kimi saxlanırdı. Onun həyatı bu
kölgəli şəraitdə solurdu. Öz kökündən kəsilmiş gövdə bir daha çiçəkləmir və bar
vermir. Bu qadına guya çox nəzakətlə yanaşılırdı, onunla ehtiramla davranırdılar.
Lakin rəsmi nəzakət qaydasında lağa qoyma digər bütün ələ salmalardan daha ağır
şəkildə adamı yaralayır.
Müəyyən məsələlərdə ona səprbəstlik verilirdi, çoxlu qulluqçuların
xidmətindən istifadə edirdi, lakin həyat üçün daha vacib olan böyük azadlıqdan o,
məhrum edilmişdi. Quş qızıl qəfəsdə saxlansa da, azad, sərbəst uçmağa həsrətdir.
Mariya Syuart da elə bil ki, qızıl zəncirlə qanadallanmışdı. Onu 50 nəfərdən az
olmayan adam müşayiət edirdi. Formal olaraq o, qonaq hesab olunurdu,
mahiyyətcə dustaq idi. Mariya Styuartın dustaqxana nəzarətçisi olan qraf Şrüsberi
bu vəzifəni icra etdiyi 15 il ərzində heç də təkcə nəzarətçi deyildi, daha çox onun
bədbəxtlik sirdaşı idi. O da elə bil ki, Mariya Styuartın özü kimi məhbus idi. Axı
zindan nəzarətçiləri dustaqlardan heç də fərqlənmirlər, oradakı atmosfer dustaqlar
kimi onları da zəhərləməmiş qalmır.
Mariya Styuart düşdüyü şəraitlə, üstünə hücum çəkən hər şeylə razılaşdığını
bildirmək üçün yazırdı:
Mən nəyə çevrilmişəm. Niyə nəfəs alıram?
Bədənim könülsüzdür, keçmişin kölgəsiyəm.
Bəd külək sərt qaydada hey qovur məni.
Həyatdan diləyirəm yalnız öz ölümümü.
Belə etirafına baxmayaraq, o, öz püşkünü sakitçə qəbul etmək istəmir.
Mariya Styuart İspan Məğlubedilməz Armadasının və ordularını gözləyirdi ki, onu
xilas etsin. Çünki möhkəm iradəyə malik olan bu qadın bir damcı ümid belə,
qalırdıça, mübarizə aparmaq əzmində idi. Bu vaxt Lepanto döyüşündə (1571-ci il)
Osmanlı dəniz donanması üzərində qələbə çalmış, İspaniya kralı V Karlın
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haramzada oğlu, həmin dövrdəki kral II Filippin ögey qardaşı Xuan Avstriyalı
meydana çıxdı. O, özünə Tunisdə krallıq düzəltməyə can atırdı, həm də birdən belə
bir eşqə düşdü ki, Mariya Styuarta evlənib, Şotalndiya tacına da sahib ola bilsin.
Bu vaxt da Mariya Styuartın bəxti gətirmir, Xuyan Avstriyalı qəflətən vəfat edir.
Bu qadın nə edirdisə, hər şeydə uğursuzluğa düçar olurdu. Məhəbbət dövrü, həyat
zamanı artıq geridə qalmışdı. Onda ölümə münasibətdə mistik bir iradə
yaranmışdı.
Bu boşluğa son qoymaq üçün o, ölməyə razı idi. Bu qeyri-müəyyənlik,
daimi gözləmə, ümid, qəm və hər şeyin boşa çıxması başqa hansı bir düşüncə
yarada bilərdi. Elizabetin Mariya Styuart ətrafında hördüyü intriqa toru isə
getdikcə daralırdı. Təəssüf ki, bu qadın öz düşmənlərinin silah kimi istifadə etdiyi
intriqalara nüfuz edə bilmirdi. Lakin onun özü də sakit dayanmırdı, xarici dünya ilə
əlaqə yaratmaq üçün hər cür hiylələrə əl atırdı.Bu isə ona fayda vermək əvəzinə,
daha böyük ziyan gətirirdi.
Onun gur fəaliyyəti onsuz da çətin olan vəziyyətini bir qədər də ağırlaşdırdı.
Elizabetə sui-əqsd təşkil etməkdə Mariya Styuartın iştirak etməsi üzə çıxdı. Suiqəsdçi Babinqton Londondan qaçmalı oldu, lakin savannadakı antilop hansısa
hissin altında özünü şirin üstünə atan kimi, dönüb paytaxta qayıtdıqda,özünün
işgəncələrlə müşayiət olunan sonluğunu tapmalı oldu.
Sui-qəsdin ifşa edilməsi hesabına Elizabetin ölümdən xilas olması Londonda
az qala bayram şənliyinə çevrildi, bu vaxt adamlar yalnız sui-qəsd və həm də
Mariya Styuartın məhv ediləcəyi barədə danışırdılar. Mariya Styuartın özü qurbana
çevrilməli idi. Elizabetin ətrafı Şotlandiya kraliçasının öldürülməsini qəti şəkildə
tələb edirdi. Ölüm yatağında olan Con Noks Elizabetə demişdi ki, əgər ağac
kökündən kəsilməmişdirsə, o, yenidən yaşamağa başlayacaqdır, özü də
gözlənildiyindən xeyli əvvəl. Görünür, insan yırtıcılardan da betərdir, axı ölüm
ərəfəsində olan şir artıq ov barədə düşünmür, öz acı taleyinə göz yaşları axıdır.
Ölümün kandarında olan insan isə öz həyatını dəyəcək son zərbəni də unudub,
başqasının ölümünü sürətləndirməyi israr etməyə girişir. Ölümlə son mübarizəsini
aparan adam ağılsızcasına, başqasının məhv edilməsi hesabına özü barəsində təbiət
tərəfindən verilən hökmün icrasının az da olsa ləngidilməsinə çalışır. Digər
tərəfdən ölən insan özü üçün olmasa da, övladlarının, yaxınlarının hökmdarlardan
ənam payı alması naminə ona axırıncı xidmətini göstərməyə çalışır ki, bəlkə də bu
xidmət qiymətini və müvafq olaraq mükfatını almamış qalmadı.
Elizabet isə rəqibini edam etmək barədəki təkidli təkliflərə daim belə cavab
verirdi ki, o, quzgundan müdafiə olunmaq üçün onun yanına uçub gələn quşu
ödürə bilməz. Bəlkə də Mariya Styuart ölümdən o qədər də qorxmurdu, nə qədər
ki, Elizabet bu qadını öldürməkdən qorxurdu. Böyük alman şairi Höte demişkən,
«qorxu və ümid, bəşər nəslinin ən mənfur düşmənləridir». Mariya Styuart üçün isə
yeganə mümkün olan qələbə ləyaqətli ölüm idi. Elizabet isə gecə və gündüz daha
güclü qorxunun - öz vicdanının sərt hakimiyyəti altında idi.
Həqiqətən də Mariya Styuartın faciəli ölümü onun şöhrətinin həqiqi
başlanğıcı olacaqdı.Nəhayət məhkəmə onu ölüm cəzasına məhkum etdi. Mariya
Styuart tac qoyulmuş krallardan ilk edam olunanı olacaqdı.
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Tarixdə düşmən tərəfindən əsir götürüldükdən sonra qətlə yetirilən
hökmdarlar heç də az olmamışdı.Öz ölkəsində isə belə tale ilə üzləşmək az sayda
hökmdara nəsib olur. Edam edilən kraliçanın nəvəsi, İngiltərə kralı I Karl da həmin
taleyi yaşayacaq, Oliver Kromvel tərəfindən dar ağacından asılacaqdı. Fransada isə
Mariya Styuartdan bir əsr sonra ölkənin kralı XVI Lui və onun kraliçası Mariya
Antuanetta gilyotina bıçağının zərbəsi ilə həyatla vidalaşacaqdılar.
Ölümü yaxınlaşan adamlara nədənsə daim vaxt çatmamış kimi görünür.
Edam günündən əvvəlki gecə Mariya Stuyart yatmışdı. Onun qulluqçu qızları isə
yatmamışdılar, bir küncə çəkilib düa edirdilər ki, yatan kraliçanı narahat
etəmsinlər. Səhər tezdən Mariya Stuyart saçlarını qaydaya saldı, xüsusi zövqlə
geyindi. Böyük kraliça həqiqi böyüklüyə məxsus olan qaydada ölmək istəyirdi.
Belə münasibətdə o, özünü intihar etməklə həyatdan getməyə qərar vermiş Misirin
son krilçası Kleopatranı xatırladırdı. Eyni taleyi yaşayan bu qadınları həmyaşıd da
saymaq oalrdı.
Öləndə Kleopatranın 39 yaşı var idi. O, ölüm ərəfəsində özünü necə bir
mərdlik və nəcabətlə aparmışdısa, Mariya Styuart da özünü belə aparırdı. Qulluqçu
qızlar da hər iki kraliçaya son ana qədər sədaqətli olaraq qalmışdılar.
Mariya Sutyartın edama yollanarkən geyindiyi paltar dəbdəbəli və gözəl idi.
Çünki bu qadın gözəlliyin yer üzündə necə bir hakimiyyətə malik olduğunu yaxşı
bilirdi. O, istəyirdi ki, adamların xatirəsində müti bir qurban kimi deyil, cəsarət
simvolu kimi qalsın. Ona görə də öz taleyinin ən böyük saatına, həyatın son
nöqtəsinə, ölümə belə ciddi –cəhdlə hazırlaşmışdı. Taleyin müəmmalarını başa
düşmək olmur, əgər digər ulduzlar onun taleyini idarə etsəydilər, Mariya Styuart
İngiltərə taxt-tacında əyləşmiş olardı. Eşafota qalxdıqda Mariya Styuart hamının
eşitməsi üçün dedi ki, öz düşmənlərini ürəyinin hökmü ilə bağışlayır.
Elizabetin anası Anna Boleyn də edam kötüyü qarşısında onu ölümə
məhkum etdirmiş əri, kral VIII Henrini ən mərhəmətli hökmdar adlandırmışdı.
Yəqin ki, bu qadınların hər ikisi özlərindən daha çox, yeganə övladlarının talelərini
mümkün zərbələrdən qoruyub, hifz etmək üçün qatillərinə qarşı belə barışdırıcı
mövqe tutmuşdular.
Mariya Styuartın başını qara mahud örtdülər və cəllad öz işini gördü.
Elizabet isə guya heç nədən xəbəri olmamasını andıran plaşa bürünmüşdü.
O, ətrafındakıları söyürdü ki, niyə onun göstərişi olmadan edam hökmü icra
edilmişdir. O, bu davranışı ilə təkcə başqalarını deyil, özünü də aldatmağa çalışırdı.
Öldürülümüş kraliçanın oğlu, Şotlandiya kralı VI Ceymsə yazırdı ki, faciəvi səhv
onun xəbəri, razılığı olmadan baş vermişdir. Kral isə cavabında yazırdı ki, beləliklə
siz özünüzü bu bədbəxt hadisələrin təqsirindən təmizləyirsiniz.
Elizabet görkəmli siyasətçi hesab olunurdu. Siyasətdə isə meyar rolunu haqq
deyil, uğur oynayır. İngiltərə kraliçası yaxşı başa düşürdü ki, bu edama görə dünya
heç də təşviş hissləri keçirməyəcəkdir. Elizabet rəqibini aradan götürdükdən bir il
sornra İspan Məğlubedilməz Armadası təbiətin ingilislərə göstərdiyi böyük kömək
hesabına dənizdə qalxan sərt tufan nəticəsində Britaniya adaları ətrafında
darmadağın edildi. Elizabetin donanması okeanları dolaşaraq, uzaq torpaqlara
istiqamət götürdü və onları dünya imperiyasında birləşdirməyə başladı.
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Mariya Sutyart taleyində, bütün ziddiyyətləri ilə yanaşı təəccüb doğuran elə
bir şey yoxdur. Qəddarlıq və ədalətsizlik qranitindən bütün dövlət binaları tikilir və
onların bünövrəsi hökmən qanla bərkidilir. Siyasətdə yalnız məğlublar haqlı
olmurlar, tarix də onların cəsədləri üzərində addımlamaqda davam edir.
Mariya Sutyart 45 yaşında həyatdan getdi. Bu qısa ömrünün 20 ilini o,
dustaqlıqda keçirmişdi. Onun qohumu və rəqibi Elizabet isə onun yaşadığı illərin
sayına bərabər bir müddətdə İngiltərənin kraliça kimi idarə etdi və ömrünün
yetmişinci ilində həyatla vidalaşdı.
Elizabet, hökmranlıq müddətinin uzunluğuna görə qədim dünyadakı Misir
faraonu II Ramses və Yeni Babilistan çarı Nabuhodonosorla müqayisə edilə
bilər.Bu sələfləri müharibə aparmağa böyük diqqət verirdilər. Müharibə şöhrəti
artırmaq vasitəsi hesab olunurdu,həm də daxili ziddiyyətləri müvəqqəti də olsa örtbasdır etməyə kömək edirdi. Onlardan fərqli olaraq Elizabet işğal müharibələri
aparmamışdı. Sonra onun taxt-tacda olmaq rekordunu Fransa kralı XIV Lui, Böyük
Britaniya kraliçası Viktoriya, Avstriya imperatoru Frans İosif və hazırkı ingilis
kraliçası II Elizabet ötüb keçdilər.XİV Lui də müharibələrdən doymurdu,ardı-arası
kəsilməyən müharibəlrlə Fransanı taqətdən salmışdı.Viktoriya imperialist siyasətin
uğuru üçün bütün vasitələrə,o cümlədən müharibələrə əl atırdı.Frans İosif Birinci
dünya müharibəsinə start verən hökmdarlardan biri olmuşdu.İİ Elizabet Folklend
adaları üstündə Argentina ilə qısa müddətli müharibə aparmışdı.Kraliça Mariya
Styart isə digər problemlərlə üzləşdiyindən müharibə barədə düşünməyə onun
vaxtı da olmamışdı.
Elizabetin vəfatından sonra nəsldə başqa varis olmadığından (Kral VIII
Henrinin oğlu 16 yaşında ölmüş, qızı Mariyanın övladı olmamış, digər qızı
Elizabet isə heç ərə getmədiyindən «Bakirə» ləqəbinə layiq görülmüşdü), Mariya
Styuartın oğlu VI Ceyms I Ceyms adı altında İngiltərə kralı oldu və onun anasına
olan ehtiramı, cəsədinin köçürülüb Vestminister abbatlığında dəfn edilməsində
ifadə olundu.
Mariya Sutyartın xoşbəxtlik gəmisi gənc yaşlarında sualtı qayaya dəyib,
zədələndi və məhvə sürüklənmək şəklində quduz dalğaların ixtiyarına buraxıldı.
Bu dalğalar isə artıq onun üstünü alan bədbəxtliklərin nişanəsi idi.Belə acınacaqlı
mövcudluq Londondakı edam kötüyündə başa çatmaqla, onun sehrli və qəmli
odisseyasına son nöqtəsini qoydu.
Odisseyin Troya müharibəsində iştirək etməsi və vətəni İtakaya dönməsi
ölümcül sınaqlarla müşayiət olunan iyirmi illik bir müddəti əhatə etdi. Mariya
Styuart da iyirmi il ərzində yer üzərindəki cəhənnəmin doqquz dövrəsini dolaşmalı
oldu. İtaka çarı böyük əziyətlərdən sonra doğma məkanına, vəfalı arvadı
Penelopanın yanına qayıtdısa, Mariya Styuart öz qohumu olan kraliçanın fəal
iştirakı ilə özü üçün çıxışı olmayan labirint sayılacaq İngiltərədə uzun illər dustaq
həyatı sürdü. O, Elizabeti Ariadna hesab etsə də, onu xilas edəcək sapı tapa
bilmədi, əksinə burada mühakimə adlanan Minotavrın qurbanına çevrildi. Qədim
yunan mifəloqiyasına görə gənc afinalılar labirintdə belə məhvə məruz qalırdılar.
Yalnız Tesey Minotavra qalib gəlib, bu təhlükəni yoxa çıxarmışdısa, Mariya
Styuart isə həmin mostrla bacarmıyıb, onun hökmü ilə həyatla vidalaşmalı oldu.
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Başqa finalı da gözləmək olmazdı. Elə bil ki, bu qadına Atridlər lənəti tuş
qəlmişdi. Bu lənət onun sonraskı nəslinə də sirayət etdi, Styuartlar sülaləsinin ömrü
yalnız daha bir əsrə qədər davam edə bildi.
Mariya Styuart əgər Horatsinin zərb-məsələ çevrilmiş “Non uno luna nitet
vultu” – “Xoşbəxtlik heç də həmişə adama gülümsəmir” sözlərinə lazımınca
əhəmiyyət versəydi, bəzi çətinliklərinə baxmıyaraq Fransa kral sarayındakı
nisbətən yerüstü cənnəti andıran bir şərayitdən Şotlandiyadakı və İngiltərədəki onu
məhvə aparan bir mühütə düşməzdi və həyatını belə vaxtınnan əvvəl qurban
verməzdi.
“525-ci qəzet”.
Terrorizmin bəlası və orta əsrlərdən islama atılan daşın yenidən meydana
çıxarılması
Bəşəriyyət XXI əsrə insan dühasının daha da çiçəkləndiyi, elmin yeni
nailiyyətlərinin sel kimi axdığı bir dövrdə qələm qoydu. Lakin bu yüzillik həm də
tarix səhnəsində ilk addımlarını atandan özündən əvvəlki dövrlərin acı
miraslarından xilas ola bilmədiyini, bəzi hallarda isə onları bərpa etmək,
canlandırmaq meyllərini nümayiş etdirdi, yeni bəlaların qarşısını almaqda
çətinliklərlə üzləşdikdə, keçmişin pas atmış silahlarına, vasitələrinə əl atmaqdan da
çəkinmədi. Bu bəlalardan ən böyüyü isə latın dilindən tərcümədə “qorxu, dəhşət”
mənasını verən terror idi. Terrorizm ümumən bir ovuc adamın əməlindən uzağa
gedə bilməsə də, bəzən xalqları, dövlətləri üz-üzə qoyur, onları qanlı toqquşmalara
cəlb edir. Terrorizm hadisələri bir qayda olaraq ağır yaralar vurduğundan, ən
başlıcası insan həyatlarının qurban getməsi ilə nəticələndiyindən ona qarşı
mübarizədə səmərəli üsullar tapılmayanda, çaşqınlıq, qəfil və ağır zərbədən
yaranan ümidsizlik, anlaşılmazlıq dumanı yaradır, əsassız ittihamlar meydana
çıxarır və qəribə görünsə də, hədəfin düzgün müəyyən edilməməsi yeni
münaqişələrin yaranmasına, yeni müharibə tonqallarının alovlanmasına səbəb olur.
Terroru törədənlərə əl çatmayanda ümumi vahimə xofu daha da böyüyür,
bütövlükdə günahsız xalqlar təhlükə mənbəyi hesab edilir, ümumi etimadsızlıq
şəraiti və şübhələr qorxu hissini daha geniş yaymaqdan qalmır.
Bu sətirləri oxuyarkən elə təsəvvür yaranmasın ki, terror elə ümumbəşəri
problemə çevrilib, elə miqyas alıb ki, onun varlığı Qiyamət günündən əvvəl gələn
qoqların və maqoqların basqınını xatırladır. Onun təhlükəsini şişirtmək əslində
terrorun qanlı dişlərini itiləməyə, ona qarşı mübarizə aparanların iradəsini isə
zəiflətməyə xidmət edir. Lakin bu təhlükəni dağıdıcı və məhvedici gücü qədər
qiymətləndirməmək də qorxuludur və azacıq arxayınçılıq daha böyük faciələrin
baş verməsinə şərait yarada bilər.
Yaşadığımız əsrin başlanğıcı bəşər tarixinin tükürpərdici səhnələrindən biri
ilə yaddaşlara hopdu. 2001-ci ilin 11 sentyabr günü bütün dünya, olduqca xırda
qrup istisnalar nəzərə alınmasa terrorizmin ən ağır zərbəsindən sarsıldı. Yer
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üzünün yeganə fövqəldövləti sayılan ABŞ öz ürəyindən, onun qüdrət simvollarını
hədəf seçmiş terroristlərin əli ilə ağır yaralar aldı. İki Dünya müharibəsindən qalib,
həm də daha da varlanmış və güclənmiş çıxan bu dövlət başqalarının
təhlükəsizliyinə qarant və əlində silah mühafizəçi rolunda çıxış etdiyi halda, öz
sarsılmaz təhlükəsizlik mifinin bir andaca dağıldığının, bütövlükdə təhlükəsizlik
sisteminin fiaskoya uğradığının şahidi oldu. Onun strateji obyektləri bıçaqlarla
silahlanmış bir neçə terroristin vəhşicəsinə cəhdləri nəticəsində elə bil ki, qeybə
çəkildi. Dünya hadisələrində özünü arbitr kimi aparan bir dövlət terroristlərin
məkr, hiylə və dəhşət dayaqları üzərində qurduğu mühakimənin acı hökmünü
dadmalı oldu.
Nyu-Yorkda əkiz göydələnlərin – Dünya Ticarət Mərkəzi qüllələrinin məhv
edilməsi dəhşətindən sonra insanlar cavabı çətin tapılan suallar dənizində üzməyə
başladılar. Terrorizmin mənbəyi, onun hərəkətverici qüvvələri lazımınca
öyrənilmədiyindən və tədqiq edilmədiyindən şübhələr kompası öz əqrəbini
sonuncu vəhşilik aktını törədənlərin dini mənsubiyyəti tərəfə döndərməyə üz
qoydu. Dəhşətin təsirinin və yaratdığı əhval-ruhiyyənin nəticəsi kimi çoxları
bütövlükdə islam dünyasına inamsızlıqla yanaşmağa başladı. Terrorizmin vahid
simvoluna çevrilmiş insanı canavar yuvasında bəsləyib boya-başa yetirənlər, ona
yol göstərənlər hansısa sehrli çubuğun təsiri altında büsbütün yaddan çıxarıldı, ön
plana onun antropoloji xüsusiyyətləri və geyimi qaldırıldı. Bir ovuc adamın
hesabına günahsız yüz milyonları birləşdirən bir dinə xor baxma halları çoxaldı.
Müsəlmanların daha kompakt yaşadığı regionlar təhlükə mənbəyi adı altında
hədəfə çevrildi. Nifrət ünvanına çevrilmiş diktatorları aradan götürmək vəzifəsi
gündəliyə daxil edildi. Bu zaman münasibətlərdəki ikili standartın gözəçarpan
nümunəsi kimi, loyallıq bəslənən və qoltuq altında saxlanan diktatorlara və
teokratlara himayə daha da gücləndi. Terrorizm və onun başçısı ilə əlaqə saxlamaq
kimi saxta arqument, digər bu qəbildən olan səbəblərə haqq qazandırırdı. Öz
xalqına qarşı soyqırımdan dəfələrlə istifadə etmiş Səddam Hüseyni devirmək üçün
başqa vasitələr köməyə gəlmədiyindən, məhz yuxarıdakı ittihamlarla böyük bir
ölkə müharibə qasırğasına büründü. Sentyabr hadisələrindən beş il sonra əvvəllər
səslənən eyhamlar və qızışan ehtirasları söndürmək üçün edilən cəhdlər artıq
kənara atıldı, bu müasir bəla, şər timsalı din donuna geyindirilərək, “islam
terrorizmi”, “islam faşizmi” kim ifadələr müraciətlərdə yer tutmağa başladı, daha
uzağa gedilərək, müsəlmanlar vahid totalitar imperiya yaratmaq cəhdlərində
ittiham edildi.
Terrorizmin ümumbəşəri bəla olduğu hamıya aydındır və ona görə də ona
qarşı mübarizədə qüvvələri parçalamaq, perspektiv ittifaqdakıları rəqib düşərgələrə
bölmək yalnız terrorist yuvalarında gizlənənlərə fayda gətirir. Belə cəhdlər həm də
terrorizmlə mübarizəni özünün düzgün yollarından azdırır, onun sivilizasiyalar
arasındakı münaqişə fövqünə qaldırılması müsəlman dünyasında ciddi etirazla
qarşılanmaqla yanaşı, əsassız ittihamlardan qorunmaq üçün obyektiv olaraq bu
ümumi cəbhədən ayrılmaq, kənarda dayanmaq istəyi yaradır. Terroristlər bir qayda
olaraq fanatiklərdən yetişdirilir, fanatizm isə zəkanı, ağılı kənara atır. Ona görə də
şüurlu və səmimi imandan, sitayişdən çox uzaqdır. Terrorizm ən qatı şər
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qüvvəsidir, sülh təbliğ edən din isə öz nəcib idealları ilə heç vaxt şər doğura
bilməz. İslam dünyası digər xalqlar üçün heç də yad deyil, çünki onun çoxəsrlik
tarixi və mədəniyyəti bütün bəşəriyyət üçün ruhi zənginliyin mənbələrindən biri
olub. Bir fanatik terroristin vəhşiliyi ilə islama bütövlükdə qiymət vermək nə qədər
düzgündürsə, onda qatı katolik Torkvemadaya və lüteran Hitlerə görə bütün
xristianlığa ciddi ittihamlar irəli sürmək olardı. Bu anlaşılmazlıqlardan uzaqlaşıb,
nə qədər ki, terrorizmi yaradan səbəb və şərait, onu rəğbəti ilə həvəsləndirən mühit
lazımınca öyrənilməyib, indiki mübarizə tədbirləri də istənilən səmərəyə malik
olmayacaq, terrorizmi zəiflətmək və aradan qaldırmaq vəzifəsi müşkül bir işə
çevriləcəkdir.
Təəssüf ki, bu gün biz artıq bu prosesin real nümunələri ilə üzləşirik.
Terrorla müharibə əslində terrorizmin mühüm mənbələrinə çevrildi. Özü də bu
fikir kiminsə uydurması olmayıb, ABŞ-ın bütün 16 xüsusi xidmət orqanlarının
tədqiqatının bilavasitə nəticəsidir. Onlar etiraf etməli oldular ki, “İraqda müharibə
qlobal terror təhlükəsini dərinləşdirmişdir”. Bu müharibə terrorizmlə mübarizədə
öz töhfəsini daha çox onu qidalandırmağa verir. ABŞ-ın tarixində ilk dəfədir ki,
ölkənin xüsusi xidmət orqanları addımbaşı terrorla öz müharibəsinin uğurunu
tərifləyən prezidentlərini belə yekdilliklə təkzib edirlər. Terrorla müharibə olduqca
ciddi işdir və iki böyük dövlətin – Rusiyanın və Birləşmiş Ştatların acı təcrübəsi
göstərdi ki, bunu hərbçilərin öhdəsinə buraxmaq ağır nəticələrə gətirib çıxarır.
Çünki bu müharibədə cəbhə yoxdur, burada ordularla deyil, tək-tək adamlarla
vuruşmaq lazım gəlir. Bu müharibə milyonlarla insanın ağılları uğrunda aparılır,
onları fəth etmək isə hər şeydən əvvəl arqumentlər və nümunələr hesabına
mümkündür.
Əlbəttə, 11 sentyabr dəhşətli cinayət idi və belə cinayətlə adətən
antikriminal metodlarla mübarizə aparılır. Ancaq bu hadisənin bəzi qüvvələrin
xeyir-duası və bilavasitə iştirakı ilə dini-fəlsəfi münaqişə səviyyəsinə şişirdilməsi
nəticəsində mübarizə əsas hədəfdən yayındırıldı. Digər tərəfdən faciəyə münasibət
daha çox demaqogiya xarakteri daşıdı. Hadisənin yaratdığı əhval-ruhiyyə bir
tərəfdən narahatlıq hissini, digər tərəfdən islam dünyasına qarşı artan kini və hətta
nifrəti şişirtməyə yönəldildi. Bu kontekstdə islamofobiya şüarları təkcə
məsuliyyətsizliyin ifadəsi olmayıb, həm də tarix və perspektiv baxımından olduqca
zərərli idi.
İslama qarşı hücumlar kəskin cavab reaksiyası doğurmaya bilməzdi. Bütün
bunlar isə dünyadakı mövcud kövrək sabitliyi və zahiri harmoniyanı pozur, dünya
xaosunun böyüməsinə yol açır.
Hər bir dünya dini yüz milyonlarla insanın mənəvi sığınacağına
çevrildiyindən, olduqca möhkəm sipərlərə malikdir və ona olan hücumlar bu
zirehin möhkəmliyini daha da artırır. Dinə qarşı atılan nizələr qayaya dəyən daş
kimi eyni sürətlə geri qayıdacaq, özü də çox vaxt bumeranq trayektoriyasını
seçəcəkdir.
Biz bunun günəş şəfəqləri kimi aydın nümunəsini bu ilin əvvəlində
Danimarka qəzetlərinin birində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasının dərc
edilməsi vaxtı gördük. Bir sərsəmin dərin quyuya atdığı daşı çıxarmaq, onun
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izlərini yox etmək böyük səylər göstərmək, təhlükəli qarşıdurma hallarının
qarşısını almaq üçün əlavə tədbirlər görmək lazım gəldi. Karikaturaçı rəssam və
qəzetin naşiri ya sadəlövhlükdən öz əməllərinin hansı miqyasda problemlər
yaradacağını görməmişdilər, yaxud da öz məkrlərinin bəhrəsindən böyük sevinc
duyacaqlarını düşünərək nəticənin hansı rənglər alacağını güman etməmişdilər.
Nəhayət, müsəlmanları bürüyən nifrət dalğasını çətinliklə də olsa yatırtmaq
mümkün oldu. Bircə onu demək kifayətdir ki, bu biabırçı işə girişənlər hansı
məqsədi güdsələr də, siyasi cəhətdən piqmey olduqlarından uzağa baxa bilməzdilər
və onların mənəvi üfüqləri də özləri kimi kiçik və dar idi.
Belə xoşagəlməz, hiddət doğuran halların qarşısını almaq əvəzinə, biz daha
qorxulu retsidivlərlə qarşılaşdıq. Dünya siyasətinə təsir etmək imkanına malik olan
adamlar belə bu “fəaliyyət dairəsində” bulunmaqdan yan keçmirlər. İisus Xristosun
sülhə səsləyən çıxışlarına uyğun olaraq, islamofobiya isterikasını yatırtmaq
vəzifəsini öz üzərinə götürməli olan Dünya Katolik dininin başçısından bu
yaxınlarda əksinə yeni münaqişə yaratmağa xidmət edən bəyanat eşidildi. Sonrakı
izahatlar və diplomatik jestlər nəzərə alınsa belə, bu bəyanat əslində heç də
sivilizasiyalar arasındakı etimadsızlığı və kini zəiflətməyə istiqamətlənməmişdi.
Roma Papası XVI Benedikt öz vətəni olan Almaniyada, bir vaxtlar
ilahiyyatdan dərs dediyi Bavariyadakı Regensburq universitetində katolik dininin
problemlərinə həsr olunmuş elmi mühazirə ilə çıxış edəndə, anlaşılmayan bir
şəraitdə problemlərin həlli yollarından danışarkən islam dininin banisinin
xatirəsinə daş atmaqdan çəkinmədi. Pontifik XIV əsrin sonu, XV əsrin
əvvəllərində Bizans imperatoru olmuş II Manuil Paleoloqun hədyan sözlərini
Müqəddəs Yazının ifadələri kimi xüsusi ehtiramla dilə gətirdi: “Məhəmmədin yeni
nə gətirdiyini mənə göstərin və siz görərsiniz ki, o, dini qılıncla yaymaq əmri kimi
şər və insanlığa yaraşmayan şeyləri moizə edirdi”.
Roma Papası heç də sadəlövh adam deyil, böyük biliyə, kilsə fəaliyyəti və
həyat təcrübəsinə malikdir. O, bu sözlərin məna yükünü yaxşı anlamamış deyildi
və sual olunur ki, təhqiramiz və həm də həqiqətdən uzaq olan ifadəni əsrlərin
qaranlığından dartıb işığa çıxartmağa nə ehtiyac vardı? Manuil öz dövrünün
xristian dünyasının ruhuna və mövqeyinə uyğun düşməncəsinə danışırdı və bu
kontekstdə heç cür haqq qazandırmaq mümkün olmasa da, onu anlamaq
mümkündür. Avropada iki əsrə qədər davam edən Səlib yürüşlərinin əks- sədası
qalırdı, Bizans imperatorunu axırıncı sayılan səkkizinci səlib yürüşündən vur-tut
bir əsrlik zaman məsafəsi ayırırdı. Axı bir vaxtlar evinə Yerusəlimdən məktub
yazan səlibçi lovğalanırdı ki, o, atını “dinsizlərin” dizə çıxan qanı içərisində çapır.
Osmanlı orduları isə Avropanı lərzəyə salanda belə heç vaxt dəhşətli qırğın
səhnələrinə, günahsız insanların öldürülməsinə əl atmamışdı.
Manuil həm də din xadimi idi və ortodoks yunan kilsəsinə xidmət isə belə
iftira və böhtanlardan keçirdi. Mövqeyinin nə qədər səmimi olub-olmadığını
müəyyən etmək üçün onun həyat yoluna, türklərlə (başqa sözlə, müsəlmanlarla)
necə yaxınlıq etdiyi mərhələlərə nəzər salmaq yaxşı olardı. Manuili bəraətə
yaxınlaşdıran digər bir cəhət isə, bu sözləri onun kütlə qarşısındakı çıxışında,
moizədə deyil, müsəlman ilahiyyatçısına yazdığı məktubda işlətməsidir və bunun
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onun səhv mövqeyinin səmimi iddiası kimi də qəbul etmək olar.
II Manuil Paleoloq kimdir və o, həqiqətənmi türklərlə, ünsiyyətdə olduğu
müsəlmanlarla düşmənçilik münasibətlərində olub? Birinci hissəyə cavab
verməmişdən əvvəl, sonuncu suala mənfi cavab vermək lazım gəlir. 1391-ci ildən
34 il ərzində Bizans imperatoru olmuş II Manuil hökmranlığı dövründə öz
diplomatiyası hesabına Osmanlı türkləri ilə dinc münasibətlər qurmağı bacarıb,
bununla da Bizans imperiyasının tam işğalını 50 ilə qədər təxirə saldıra bilib.
Manuil fasilələrlə yarım əsr ərzində hökmranlıq etmiş IV İoann Paleoloqun oğlu
idi və atasına qarşı uğursuz qiyam qaldırmış öz böyük qardaşı IV Andronikdən
sonra, 1373-cü ildə imperatorun varisi elan edilmiş və imperator kimi taclanmışdı.
O, 1376-cı ildə Konstantinopolu və taxt-tacı ələ keçirmiş Andronikdən onları üç il
sonra geri almaqda atasına köməklik etmişdi. Ata və oğul tacı məhz türklərin
köməyi ilə aldıqlarından, buna görə sultana təzminat ödəməyə və ona hərbi kömək
göndərməyə məcbur edilmişdilər. Bir il sonra isə, bu dəfə Andronikin oğlu VII
İoann Konstantinopolu və taxt-tacı tutmuş, lakin onu geri almaqda yenə də türklər
Manuilə və atasına köməklik göstərmişdilər. Manuil Sultan I Bəyazidin sarayında
itaətdə olan vassal kimi saxlanmağa vadar edilmiş, 1391-ci ildə atasının ölüm
xəbərini aldıqdan sonra Konstantinopola qaçana qədər orada qalmışdı.
Türklər 1396-cı ildə Fessaliyanı və Moreyanı viranə qoyanda Manuil kömək
xahiş etmək üçün Qərbə yollandı. Romada, Milanda, Londonda və Parisdə oldu,
axırıncıda iki ilə qədər qaldı. Qərblə mədəni əlaqələri inkişaf etdirməkdə xeyli
irəliləyiş əldə edilsə də, Qərbdən gözlədiyi hərbi yardımın alınması baş
tutmamışdı.
Manuil 1403-cü ildə sultan I Mehmetlə sülh müqaviləsi bağlamış, türklərə
təzminat ödənilməsinə son qoymuşdu. Sülh münasibətləri Sultanın öldüyü 1421-ci
ilə qədər davam etmiş, həmin ildə Manuil dini və ədəbi maraqları naminə dövlət
işlərindən aralanmışdı. Onun oğlu bu vaxt Türkiyə və Bizans hökmdarları arasında
qurulmuş kövrək əlaqələrə məhəl qoymayaraq, türk taxt-tacına qanuni varis olan II
Muradın əleyhinə, buna iddia edən Mustafanı dəstəkləmişdi. Murad qiyamı
yatırdıb, 1422-ci ildə Konstantinopolu mühasirəyə aldı. Şəhər işğal təhlükəsindən
qaça bildi, lakin türklər sonrakı il Peloponnesi viranə qoydular. Alçaldıcı
müqaviləni imzalamağa məcbur edildikdən sonra Manuil monastıra yollandı və
1425-ci ildə öldü. “Britannica” ensiklopediyası onun haqqında bu məlumatları
verir.
Manuil islama qarşı hörmətsizlik etsə də, bu dinin daşıyıcıları olan türklərin
qüdrəti ilə daim hesablaşmaq məcburiyyətində qalırdı.
Roma Papası elə həmin çıxışında onu da qeyd etmişdir ki, öz qarşısında heç
də müasir fikrin “saatını geri döndərmək” və bəşəriyyətin tərəqqisini nəzərə
almamaq vəzifəsini qoymayıb. O, iman və zəkanın yeni qaydada birləşməsi ilə
kilsənin hiss etdiyi təhlükənin aradan götürüləcəyinə ümid bəslədiyini də
bildirmişdir. Görəsən, bəs altı yüz il əvvələ qayıdıb, ixtilafları təzələmək müasir
düşüncəni arxaizmə yuvarlandırmaq cəhdi deyilmi?
XVI Benediktin çıxışı bütün dünyada müsəlman liderlərinin qəzəbli
reaksiyasını meydana gətirdi. Bəziləri bunu hətta nifrət hissi kimi
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qiymətləndirmişdi. Buna təəccüblənməyə də ehtiyac yoxdur, axı müsəlmanların
etirazı haqqdan irəli gəlir, lakin bu etirazın hiddət plankasını yüksəltmək islam
dünyasının özünün tolerantlığına xələl gətirərdi. Ona görə də hətta sözlərdən
ehtiyatla istifadə etmək, hissləri qızışdırmağa uymamaq düzgün olardı. Bəzən bir
kəlmə böyük faciələrə yol açır.
Matfeyin İncilində deyildiyi kimi, İisus vaxtilə ac olduğundan yol
qırağındakı bir əncir ağacından meyvə qoparıb, yemək istəyəndə, ağacın üstündə
yarpaqdan başqa heç nə tapmadı və buna görə ağaca dedi: “Sən bir daha heç vaxt
meyvə gətirməyəcəksən!” Nəhayət, əncir ağacı tamam qurudu. Şagirdləri bunu
görüb təəccübləndilər: “Ağac necə belə tez qurudu?” – deyə soruşdular. Iisus
cavab verdi: “Mən sizi əmin edirəm ki, əgər siz inansanız və şübhə etməsəniz, siz
mənim bu əncir ağacına etdiyimi təkrarlamağa qadir olacaqsınız”. Iisusun əncir
ağacını lənətləməsindən min illərdən də artıq vaxt keçdikdən sonra inkvizisiya
bundan geniş istifadə edib, özünə loyal saymadığı bütün adamları kafir
adlandıraraq məhv edir, sıradan çıxarırdı. Lənətdən quruyan ağacın yerini on
minlərlə insanın puç olmuş həyatı tutdu və xristian kilsəsi başqa məqsədlə
söylənmiş ehkamdan belə qəddarcasına istifadədən çəkinmədi.
Əməkdaşlığa, təhlükə qarşısında birliyin vacibliyinə çağırışa ehtiyac olduğu
bir vaxtda islama bu cür – hörmətə uyğun gəlməyən qaydada müraciət, istənilən
halda yolverilməz sayılmalıdır. Yox, əgər Papa başqa dini bütövlükdə “Kanossaya
getməyə” dəvət etmək fikrinə düşübsə, bu heç cür başa düşülən deyil. Yepiskopları
təyin etmək üstündə mübarizədə kilsədən təcrid edilmiş və vəzifəsindən
kənarlaşdırılmış müqəddəs Roma imperiyasının imperatoru IV Henrix öz rəqibi –
Roma Papası VII Qriqoridən bağışlanmasını yalvarıb, xahiş etmək üçün qarlı
havada Kanossa qəsrinin qarşısında dayanıb, alçaldıcı qaydada qəbul edilməsini
gözləyirdi. İndi başqa bir dini alçaltmaq həvəsinə düşməklə məgər öz dininin
nüfuzunu yüksəltmək mümkündürmü? İslamı qılınc gücünə yayılmaqda
günahlandıranlar qoy xristianlığın tarixini daha diqqətlə öyrənsinlər. Xristian
bayrağı altında Meksika və Perunu fəth edən Kortes və Pisarro hinduları qırıb,
şəhərlərini dağıdanda görəsən yerli əhaliyə humanizm dərsi keçirdirlərmi? Axı
islam heç vaxt inkvizisiya kimi kütləvi təqiblərə və qırğınlara rəvac verməyib.
İslamda da çoxlu sektalar mövcud olsa da, onlar “məqsəd vasitələrə haqq
qazandırır” fəaliyyət devizini meydana çıxarmış İezuitlər ordeni kimi sərt
qaydalara əl atmamışlar. Digər dinlərə sitayiş edən müdrik insanlar belə islam
dininin dünya dinləri arasında ən demokratik din olduğunu etiraf ediblər. Bu din
irqindən, milli mənsubiyyətindən və dilindən asılı olmayaraq, ona iman gətirən
bütün insanları qardaş elan edib. İslamda din xadimlərinin rolu olduqca azdır,
ayrıca dini mərkəz və xüsusi dini xadimlər ierarxiyası yoxdur. Bu dində yalnız
Allaha sitayiş edilir. Məhəmməd Peyğəmbər bütpərəstlərə qarşı amansız mübarizə
aparsa da, tək Allahın mövcudluğunu etiraf edən dinlərə sitayiş edənlərə qarşı
kəskin ayrı-seçkilik qoymamış, əksinə islam dini onların azacıq məhdudlaşdırılmış
hüquqlarının daim müdafiəçisi olub. Ona görə də ərəblərin Avropada ilk işğal
etdikləri İspaniyada və Siciliyada müsəlmanlarla xristianlar, işğalçı və tabe olanlar
statusu nəzərə alınmaqla, mehriban şəraitdə yaşayırdılar.
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Səlib yürüşlərinin islama hansısa bir cavab olduğu səbəbi qəbul edilsə belə,
bu iddianın əsassızlığı üzə çıxır. Çünki axı müsəlmanlar onlardan çox uzaqda, bu
yürüşlərə çağırışın reallaşdığı Fransanın şimalında yerləşən vilayətlər üçün hansı
ciddi təhlükə törədə bilərdi? Digər tərəfdən müsəlmanların İspaniyaya
müdaxiləsində az sonra işğala müqavimət hərəkatı kimi Rekonkista meydana
gəlmişdi. Bu hərəkatın daha geniş vüsət aldığı dövrlərdə belə müsəlmanlar
xristianlara qarşı kütləvi amansız tədbirlərə əl atmırdılar.
Manuilin qorxduğu və ehtiyatla davrandığı Türkiyədə xristianlar və digər
dinlərə mənsub olanlar sərbəst şəkildə öz dini itaətlərini icra edirdilər, bu vaxt heç
bir təqibə və ya sıxışdırılmaya məruz qalmırdılar. Manuil həyatdan köçdükdən əsr
yarım sonra, 1572-ci ildə Parisdə Müqəddəs Varfolomey gecəsində katoliklər eyni
dindən olan huqenotların qırğınını təşkil edərək, bir gecədə 3 min nəfəri qətlə
yetirdikləri halda, elə həmin dövrdə Osmanlı imperiyasının paytaxtı olan
İstanbulda müsəlmanlarla xristianlar birlikdə dinc yaşayırdılar, dini ayrı-seçkilik
zəminində onların arasında heç bir ciddi ixtilaf baş vermirdi.
Bu qırğından sonra huqenot fransızlar öz katolik qardaşlarının amansız
təqiblərinə dözməyib, doğma yurdlarını tərk edib, başqa ölkələrə qaçdıqları halda,
Osmanlı imperiyası XVI–XVIII əsrlərdə belə biabırçı hallarla üzləşməmişdi.
Müqayisə edildikdə bu vaxt Fransada huqenotlara münasibət Türkiyədə qeyrimüsəlman əhaliyə bəslənilən münasibətdən qat-qat pis idi. İspaniyada katoliklərin
inkvizisiya təqiblərindən və qırğınlarından qaçan yəhudilər Türkiyədə sığınacaq
tapmışdı, xristian rahibləri isə Kappodokiyadakı dağlarda öz əlləri ilə düzəltdikləri
süni mağaralarda tikdikləri möcüzəni andıran evlərdə sakit həyat sürür, buradakı
kilsələrdə maneəsiz olaraq dini ibadətlərini icra edirdilər.
Bütün bunlar o demək deyil ki, islam tarixi Alp dağlarının qarı qədər
ağappaq və təmiz olaraq qalıb, onun səhifələrinə qan ləkəsi çilənməyib. İslam dini
Ərəbistan yarımadasının kiçik ticarət şəhəri olan Məkkədə meydana gəlib, bir
tayfanın hüdudlarından kənara çıxdıqdan sonra ətraf ölkələrə, sonra Şimali
Afrikaya və Avropanın uzaq qərbinə, Mərkəzi Asiyaya, oradan Hindistan
subkontinentinə və daha şərqə istiqamət götürərək İndoneziyaya qədər yeni
ərazilərdə yayılmağa başlayıb. Bu ərazilərin bir çoxuna islam, orduların hücumu,
silahlı toqquşmalar nəticəsində gəlib, qanlı müharibələrin şahidi olub. Lakin dinin
qılınc gücünə yayılması faktı həqiqətdən çox uzaqdır. Digər tərəfdən əgər o vaxtlar
hələ katoliklər kimi qalan ingilislərlə din qardaşları olan fransızlar arasındakı
müharibə iki əsr ərzində yüz il davam etdiyi halda, islam dövlətləri, kiçik istisnalar
nəzərə alınmasa bir-birini taqətdən salan və geniş ərazilərin işğalı ilə nəticələnən
müharibələr aparmayıb. Avropanın bir regionunda Yüzillik müharibəyə son
qoyulduğu elə həmin 1453-cü ildə sultan II Mehmet Fatehin Konstantinopolu
alması ilə min illik tarixi olan Bizans dövləti tarix səhnəsindən silindi və xristian
aləmi bu ağır itkinin ağrısını uzun müddət unuda bilmədi.
Əlbəttə, müharibə dini moizələri, ilahi kitabın vərəqlərini bayraq etməyi
qəbul etmir, silahlar danışmağa başlayanda nəcib moizələr də susmalı olur. İslam
dövlətləri müharibə aparanda heç də çox hallarda cihada əl atmayıb. Müharibələr
ərazi tutmaq uğrunda getdiyindən buna dini don geyindirməyə də elə güclü ehtiyac
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olmayıb. Sultan Mehmet Fateh əsgərlərini ruhlandırmaq, Konstantinopol
divarlarını aşmaqda daha fədakarcasına vuruşmaq üçün heç də hansısa dini şüardan
deyil, “qarət” mənasını verən “yağma” harayından istifadə edib və bu ona uğur
gətirib.
Avropa xristianlığı ilk dəfə İspaniyanın və Siciliyanın timsalında ərəblərin
işğalına məruz qalıb, islam dini və mədəniyyəti ilə tanış olmağa başlayıb. 711-ci
ildə İspaniyaya ciddi hücum cəhdi uğurla nəticələndi və sonrakı dörd il ərzində
ərəblər ölkənin bütün iri şəhərlərini tutdular. Zəbt edilmiş şəhərlər arasında
Fransanın cənubunda yerləşən Narbonna da var idi. Çünki həmin şəhər
İspaniyadakı Visiqot krallığının tərkibinə daxil idi. Tezliklə İspaniya Ərəb
imperiyasının əyalətinə çevrildi və onu Dəməşqdəki xəlifənin birbaşa tabeliyində
olmayan canişin idarə edirdi. Sonralar isə müsəlman İspaniyası imperiya
əyalətindən müstəqil dövlətə çevrildi, lakin müsəlman dünyasının digər hissələri
ilə iqtisadi və mədəni əlaqələrini saxladı. Ərəblər sonrakı əsrin ortalarına yaxın
Neapolun qapısında dayandılar, iki dəfə Romanı hədələdilər. Lakin onu tutmadılar,
çünki Papa VIII İoann müsəlmanlara iki ilə yaxın müddətdə bac-xərac verirdi.
Müsəlmanlar üçün Avropa torpaqlarına müdaxilə, artıq davam edən prosesin
məntiqi davamı xarakterini daşıyırdı. Bu proses isə köçəri basqınlarının
transformasiyası hesabına genişlənib böyüyürdü. Əsrlərlə köçəri ərəblər qonşuları
üzərinə basqınlar etmişdilər. Bu basqınlardan qaçıb qurtarmaq biabırçı hal hesab
edilmədiyindən, insan qurbanları olduqca az olurdu. Doğrudur, Quranda “Allah
yolunda müharibədən” – cihaddan söz açılır. Cihad həm də ruhi, mənəvi cəhdlərə
də aid edildiyindən, kafirlərə qarşı müharibə kimi də qəbul edilir və “müqəddəs
müharibə” kimi tərcümə edilir. Lakin cihadın müsəlman anlayışı ilə Səlib
yürüşlərinin xristian konsepsiyası arasında kəskin fərqlər vardır.
Cihada köçəri basqınlarının inkişafı kimi baxıldıqda, güman etmək olar ki,
onun iştirakçılarının əksər hissəsini dini deyil, maddi motivlər ruhlandırırdı. Cihad
hər şeydən əvvəl maddi nemətlər mənbəyi idi. Cihadla basqın arasındakı ciddi fərq
isə onun strateji cəhətdən istiqamətləndirilməsində idi. Öz mövcudluğunun ilkin
dövrlərində cihad müsəlmanlarla ittifaq bağlılığı olmayan qonşuluqdakı bütpərəst
tayfalara qarşı yönəlmişdi. Müsəlman hücumlarından yayınmağın ən sadə üsulu
islamı qəbul etməkdən və onun yaratdığı konfederasiyaya qoşulmaqdan ibarət idi.
Beləliklə, cihad praktikası müsəlman konfederasiyasının daim böyüməsinə və
müsəlmanların arası kəsilməyən ərazi ekspansiyasına gətirib çıxarırdı.
Bu o demək deyil ki, islam bir din kimi qılıncla yayılırdı. Həqiqətən də
bütpərəst ərəb tayfalarına, onlar cihad obyektinə çevrildikdə, islam və ya qılınc
kimi bir seçim təklif olunurdu. Lakin iudeylərə, xristianlara və bir sıra digər
dinlərin nümayəndələrinə, ümumiyyətlə, monoteist, təkallahlı hesab olunanlara
münasibət tamam başqa idi. Bu dinlər islama qohum dinlər hesab olunurdu, bir
cəhət də qeyd edilirdi ki, onların müasir ardıcılları əvvəlki “dinin təmizliyindən”
uzaqlaşıblar. Lakin onlar bütpərəstlər deyildilər və ona görə də müsəlmanların
müttəfiqləri hesab oluna bilərdilər. Ərəbistandan kənardakı ölkələrdə, hansılara ki,
ərəblər ilk dəfə həmlə edirdilər, əhalinin əksəriyyəti monoteistlər kimi qəbul
olunurdu.
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Beləliklə, cihad müsəlmanların hərbi ekspansiyasına aparsa da, heç də
birbaşa islama keçməyə xidmət etmirdi. Cihadın məqsədi bu halda sakinlərin
islama cəlb edilməsi deyil, himayə edənlər statusunda onların müsəlman
qaydalarına tabe edilməsi idi. Bütövlükdə onların hamısı əhl əz-zimməni, ayrılıqda
isə əz-zimmini əmələ gətirdilər. Bir dinə məxsus olanlardan qrup düzəldilir və bu
qrupa öz dini rəhbərlərinin başçılığı ilə daxili muxtariyyət verilirdi. Qrupun hər bir
üzvündən digər vergilər kimi müsəlman canişininə can vergisi verilirdi. Bu vergilər
bəzən müsəlman hökmranlığından əvvəlki dövrə nisbətən az məbləğdə olurdu.
Müsəlman dövləti əhalinin müdafiəsini öz üzərinə götürürdü. Bəzi məhdudiyyətlər
ucbatından zimmi özünü “ikinci sort” vətəndaş kimi hiss edirdi və bu əsrlər
boyunca xristianların müsəlmanlığa keçməsi üçün stimul rolunu oynayırdı.
Müsəlman liderlərinin bəzilərinə isə bu xoş gəlmirdi, çünki ianə mədaxili azalırdı
və bununla da dövlət büdcəsinin əsasları zəifləyirdi.
Əhl əz-zimmə geniş anlayış idi. Buraya kitab əhli olan xristianlardan və
iudeylərdən başqa öz dinlərinə sitayiş etməyə icazə verilmiş sabilər və atəşpərəstlər
də daxil idi. Onların həyatına, azadlığına və əmlak toxunulmazlığına təminat
verilirdi. Bunlara görə əhl əz-zimmə cizyə adlanan xüsusi can vergisi ödəməli idi.
Əhl əl-kitab (xristianlar və iudeylər) heç də hökmən islam dinini qəbul
etməli deyildi, onlar müsəlman dövlətində yaşayıb, onun himayəsindən istifadə edə
bilərdi.
Əhl əz-zimmələr Əməvi, Abbasi və Fatimi xəlifəliklərinin dövründə
dövlətin idarə olunmasında, elmdə və mədəniyyət sahələrində böyük rol
oynamışdılar. Əhl əz-zimməyə mənsub olan alimlər orta əsrlərdə fəlsəfənin,
təbabətin, dəqiq elmlərin inkişafına xüsusilə böyük töhfə vermişdilər.
Abbasilərin dövründə maarif xüsusilə sürətlə inkişaf edirdi. Qərb
tarixçilərinin tədqiqatı göstərir ki, X əsrdə xəlifəliyin ərazisində kişi cinsindən
olanlar arasında savadlılar əhalinin 20 faizini təşkil edirdisə, Avropada bu göstərici
bir faizə bərabər idi.
Bu gün Roma Papası xristian ilahiyyatçılığının “deelliniziyasının” uzun dövr
ərzində vurduğu ziyandan söhbət açırsa, islam ilahiyyat elmi hələ ilk dövrlərdə
qədim yunan fəlsəfəsini öyrənib, özünün etik əsaslarını formalaşdırmaqda ondan
geniş istifadə edirdi. Ərəb islam dünyası orta əsrlərdə unudulmuş antik fəlsəfənin
öyrənilməsində xüsusi proqressiv rol oynamış, hətta qədim yunan filosofları Platon
və Aristotel böyük maraq və ehtiramın nəticəsi kimi ərəblər tərəfindən
özününküləşdirilərək, Əflatun və Ərəstun adlandırılmışdı.
Germanların və slavyanların, macar və norveçlərin basqınlarından fərqli
olaraq ərəblərin İspaniyaya hücumunu “barbar” basqını adlandırmırlar. Barbar
adlanan xalqlar Avropanın qurulmasında qiymətli rol oynasalar da, ərəbləri onlarla
bərabərləşdirmək həqiqət nöqteyi-nəzərindən ədalətsizlik olardı. Əlbəttə, ərəblər və
berberlər işğal vaxtı heç də digər qəsbkar tayfalardan daha yüksək mədəni
səviyyədə dayanmırdılar, lakin onların arasında prinsipial fərqlər də mövcud idi.
Avropanın digər işğalçıları hələ də tayfa səviyyəsində idilər, onların mədəniyyəti
və dünyagörüşü şəhər həyatı ilə bağlı deyildi. Ərəblər isə yaxın bir-iki əsr ərzində
mədəniyyətin daşıyıcısına çevrilən imperiyanı təmsil edirdilər. Digər tərəfdən,
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Yaxın Şərqin qədim mədəniyyəti müsəlman mədəniyyətinə transformasiya
edilmişdi. Dünyanın bu hissəsində bəşəriyyət, başlanğıcı Şumerə, Akkada, Qədim
Misirə gedib çıxan minillik şəhər mədəniyyəti təcrübəsinə malik idi. Bütün bu
mədəni dəyərlər min illərdən keçərək indi ərəb dilində ifadə olunurdu. Ərəblərə öz
dinini və mədəniyyətini başqalarına təlqin etməkdə, həm də onların yenilməz
qürurları, özlərinə inamları kömək edirdi. Həqiqi ərəb köçəriləri əmin idilər ki,
onlar bütün adamlardan üstündürlər. Bu qürurdan bəzi şeylər islamın da adına
yazılırdı, müsəlmanlar isə öz dinini allaha itaətin ən yüksək, ən təmiz forması
hesab edirdilər.
Roma Papası yaxşı ki, hansısa fikrini əsaslandırmaq, daha dəqiq ifadə etmək
üçün elə böyük tarixi şəxsiyyət kimi tanınmayan bir Bizans imperatorunu seçib.
Orta əsrlər islam aləminə qarşı təkcə Səlib yürüşləri ilə “bəzənməmişdi”, həm də
bu dinə qarşı xristian dünyasının ən böyük dühaları da mənəvi hücumlarda iştirak
etməklə kilsə qarşısında öz borclarını yerinə yetirmələri barədə hesabatlarını
verirdilər. Dünya mədəniyyəti incilərindən birinin yaradıcısı hesab edilən, böyük
italyan şairi Dante kilsəyə qarşı ağır günahlarda təqsirləndirilərək vətəni
Florensiyadan sürgünə məhkum edildiyi halda, “İlahi komediyası”nda islamın ən
ali şəxsiyyətlərinə qarşı hörmətsiz ifadələr işlətmək mərəzindən azad ola
bilməmişdi. O, “Cəhənnəm” fəslinin 28-ci nəğməsində Məhəmmədin eybəcər hala
salındığını, Əlinin kəlləsinin ikiyə bölündüyünü təsvir edərək, cəhənnəmin bu
sakinlərinin ədavət və davalarda günahkar olduqlarını bildirir. Bəlkə də belə üslub
XIII əsrin sonu, XIV əsrin əvvəllərində xristian dünyasının Səlib yürüşlərinin
uğursuz nəticələrindən qeyzlənmiş insanlarının nifrət ehtirasını nəzərə almaqdan
və özünü kilsənin hiddətindən qorumaq zərurətindən irəli gəlirdi.
Yaxşı ki, XVI Benedikt islamofobiyasını əsaslandırmaq üçün, özünün eyni
adlı pyesində Məhəmmədi yeni dinin banisi olmaqla yanaşı, despotizmin yeni
növünün yaradıcısı, adamların nəinki əməl azadlığına, hətta fikir azadlığına qəsd
edən bir şəxs kimi təsvir edən Volterdən misal çəkməyib. Filosofun mülahizəsinə
görə, guya yeni dini yaratmaqda məqsəd, onun “həqiqi və yalançı olmasından”
asılı olmayaraq, adamların könüllərini əsarətə almaqdan ibarətdir. Əlbəttə, Volterə
müraciət etmək bir qədər təhlükəli ola bilərdi, yoxsa onun xalqının dogma dini
olan xristian dini barədə riyakarlıqdan uzaq olan söylədiyi ifşaedici ifadə ittiham
cavabına çevrilərdi: “Bütpərəst din az qan tökməyib, bizimki isə qanla bütün yer
üzünü sulayıb. Bizimki şübhəsiz yeganə xoş, yeganə həqiqi dindir, ancaq ondan
istifadə etməklə biz bir belə şər işlər görmüşük”. O, dəfələrlə şimşək kimi çaxmışdı
ki,”biabırçı şeyləri məhv et”, biabırçı şeylər deyəndə isə xristian dininə xas olan
fanatizmi, dözümsüzlüyü və xurafatı nəzərdə tuturdu.
Britaniya imperializminin Şərqdə, Hindistanda apardığı müstəmləkə
siyasətini bilavasitə yaxından müşahidə edən, yerli xalqların – hindlilərin və
müsəlmanların ağır taleyini diqqətlə öyrənmiş məşhur ingilis yazıçısı Redyard
Kiplinq dünyanın iki nəhəng regionu arasında daim keçilməz sədd qalacağına işarə
edərək yazırdı:
“Şərq Şərqdir, Qərb də Qərb və bu əkizlər heç vaxt birləşməyəcək. Nə qədər
ki, Yer və Göy Allahın Qiyamət günü mühakiməsində dayanacaq. Orada isə artıq
280

nə Şərq, nə Qərb olacaq”.
İslam dininin yaradıcısı, müsəlmanların müqəddəs kitabı olan Quranda
Allahın elçisi-rəsulu kimi göstərilən Məhəmməd Peyğəmbərə atılan böhtan çamuru
onun şəxsiyyətinin nəhəngliyinə, ideyalarının humanizmi və saflığına, əməllərinin
qüsurdan xali olmasına görə istər sağlığında, istərsə də sonralar ona yapışmayıb,
əksinə böhtan müəlliflərinin biabırçılığı, bir çox hallarda isə peşmançılığı və
Peyğəmbərin yolunu qəbul etmələri ilə nəticələnib. Əgər onun dini qısa müddətdə
dünya dininə çevrilib, üç qitədə kütləvi qaydada yayılıbsa, bayrağı altında bu gün
bir milyarddan artıq insan birləşirsə, Məhəmməd Peyğəmbəri cılız və əsası
olmayan hücumlardan müdafiə etməyə də ehtiyac yoxdur. Özünün son nəfəsində
dediyi kimi, həyatı insanların xeyrinə olduğu tək, ömrünü başa çatdırdıqdan sonra
da ideyaları və nəsihətləri ilə onları sülhə çağırdı, Allaha itaət etməyə səslədi.
Onun qeyri-adi zəkaya malik olmasını isə heç kəs inkar etmir. Təbiət onu dahilik
xüsusiyyətləri ilə mükafatlandıranda azacıq da olsa xəsisliyə yol verməyib. Onun
düşüncələri uğurlarından yaranırdı, uğurları isə düşüncələrindən meydana gəlirdi.
Amerikan tarixçilərinin yazdığı fundamental “Qərb sivilizasiyaları” kitabında
Məhəmmədin yaxşı inzibatçılıq ənənələrinin əsasını qoyduğu göstərilir. Onun
Mədinə şəhərinin ictimai həyatına başçılıq etdiyi illər ərzində şəhər sürətlə inkişaf
etməyə başlamış, sosial və iqtisadi tərəqqidə şəhərin həm də dünyəvi başçısı
missiyasını yerinə yetirən Məhəmmədin böyük xidmətləri olmuşdu.
Məhəmməd Peyğəmbərin ən böyük abidəsi onun yaratdığı dinin yüz
milyonlarla insanın şüuruna daxil olması, bu və ya digər dərəcədə onların həyat
tərzinə öz təsirini göstərməsidir. Bu dinin çoxtərəfli təsirini biz bugünkü dünyanın
həm siyasi və həm də coğrafi xəritəsində aydın görə bilərik. Təkcə mövcudluğu və
inkişaf – yayılma nəticələri bu dinin fəaliyyət miqyası haqqında çox şey deyir.
İslam uzun əsrlər boyu böyük əraziləri və milyonların ruhunu fəth etməsəydi belə,
orta əsrlər Şərqində nəhəng əhəmiyyəti olan siyasi və ictimai hadisə kimi yadda
qalardı. Axı bu din yarananda şüurlarda inqilabi bir dönüş əmələ gətirmişdi. Bu
dönüşün yol göstərəni, Qütb ulduzu isə Məhəmməd Peyğəmbər idi və dövrlər
dəyişsə də, insanlar başqalaşsa da, onun şəxsiyyəti və irsi, nəzərlərini ona tərəf
tutanların heç birindən öz nurunu əsirgəmir. Bu nemətin qiymətini anlamayanlar
isə bilməlidirlər ki, aqnostitsizm, inkar hərisliyi böyük varlıqların ölçüsünə, onun
ucalığına xələl gətirə bilməyəcək.
Xristian da, müsəlman da, buddist də, konfutsiçi də həmin ictimai fikir
növlərinin daşıyıcıları olmamışdan əvvəl dünyaya insan kimi gəlib. Dini fərqlər
barədə nə qədər ehtiraslar kükrəsə də, mübahisələr getsə də, insanlar könüllərində
nifrət yükünü deyil, məhəbbət duyğularını daşımalıdır. Allaha məhəbbət insanların
bir-birinə məhəbbət bəsləməsinə, ən azı digərlərinin dünyabaxışına tolerantlıqla,
hörmətlə yanaşmasına aparır. Axı, Allah insanı öz obrazında, özünə bənzər şəkildə
yaradıb və onlara kömək göndərir. “O, insanı süqut etməyə qoymur” – bu sözlər
121-ci Zəburda ifadə olunub.
Lakin öz səhvlərimizi özümüz düzəltməyə qadir olmalıyıq, yolumuzu
azdıqdan sonra kömək üçün Allaha müraciət etmək kimi zərərli adətdən əl
çəkməliyik. Əgər kimsə bizi Allaha məhəbbətdən ayırmaq istəyirsə, bu səyin əbəs
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olduğunu dərk etməlidir. Çünki heç nə bizi də onun məhəbbətindən ayıra bilməz.
Bu məhəbbətə layiq olduğumuzu nifrətdə deyil, yaxınlıqda, səmimiyyətdə,
birləşməkdə, mənəvi və ruhi yüksəkliyimizdə tapmalıyıq. Allahın ismarıcının
bizim yanımızda, bizim nitqimizdə və bizim ürəyimizdə olduğunu unutmasaq, bu
inamın köməkliyi ilə biz birlikdə, hansı dinə sitayiş etməkdən asılı olmayaraq
dünyanı daha da yaxşılaşdıra, hiddət və nifrətdən təmizləyə bilərik. Allaha
inananların ümidi heç vaxt boşa çıxmayacaqdır. Belə nikbin hisslər hətta incikliyi
də unutmağa kömək etməlidir.
Bəd əməllərdən, şər işlərdən, yalan sözün ifadəçisi olmaqdan, bir sözlə səhv
addımlardan və büdrəmələrdən qorunmaq daim vacib vəzifə sayılmalıdır. Sayıqlıq
büdrəmələrdən qorunmağa kömək edir, hətta onun qarşısını ala bilir. Büdrəmələr
isə bəzən cinayətdən də betər olur.
“525-ci qəzet”, 27, 28.09.2006

Antiislam təbliğatı və ya faciəli geriyə doğru
irəliyə çağırış
Nəcib dalğa yayan kəhrəba (electrum) təbiətli
mömin dostlara
XXI əsrin başlanğıcından islam əleyhinə təbliğat xeyli güclənmişdir. Ayrıayrı ölkələrdə baş verən terror hadisələrindən sonra gündəlikdən çıxmayan
müsəlman ekstremizmi barədə iddialar, söhbətlər baş alıb gedir. İslama qarşı
nifrəti, kini şiddətləndirmək üçün bir-birinin ardınca törədilən cinayətlərdən böyük
canfəşanlıqla istifadə edilir, terrorçuların dini və milli mənsubluğu əsas
götürülərək, onların mənfur icraçılarından daha çox bütövlükdə müsəlman aləmi
ittihamlara məruz qalır. Artıq gündəliyə “beynəlxalq terrorizm” məfhumu möhkəm
daxil olmuş və təəssüf ki, konkret cinayətkarlardan daha tez-tez mücərrəd ümumi
təqsirkarı nişan vermək belə qərəzli və ağılsız təbliğat üçün üstün əhəmiyyət
daşımağa başlamışdır. Əlbəttə, heç kim, miqyasından asılı olmayaraq insan həyatı
itkisi və böyük maddi ziyanla nəticələnən və bu qəbildən olan ağır cinayət
hadisələrinin baş verməsi faktını inkar edə bilməz, terrorçular təkcə qanun
qarşısında deyil, həm də insanların mənəvi mühakiməsi qarşısında kəskin surətdə
məhkum edilmə cəzasından qaça bilməməlidirlər. Guya nifrət hisslərindən yaranan
terrorun özü və onu törədənlər sərt nifrət hədəfinə çevrilməlidirlər.
Beynəlxalq terrorizmin meydana gəlməsi
Terror özlüyündə nə qədər iyrənc bir əməl olsa da, hiperbola qaydasında
təsəvvür olunan hansısa səbəb və motivasiyalara malikdir. Lakin bu səbəb və
motivasiyalar da ona haqq qazandıra bilməz. Ayrı-ayrı fərdlər və qruplar mövcud
hökumətlərə qarşı müxalifət qaydasında terror hərəkətlərinə əl atdıqda, bu, müasir
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Qərb cəmiyyəti və həmçinin bütün dünya üçün qorxulu bir aspektə çevrilir. Hələ
1996-cı ildə ABŞ prezidenti Bill Klinton terrorizmi “bizim nəslimizin düşməni”
adlandırmışdı. Artıq 1970-ci və 1980-ci illərdə terrorizm narahatlığı Birləşmiş
Ştatlarda və bir sıra Avropa ölkələrində çox hallarda xarici siyasətin başlıca
məsələsinə çevrilmişdi. Kiçik terrorçu qruplar heç nəyə məhəl qoymadan mülki
adamları öldürür, bomba partlatmaqla, girov götürməklə, təyyarələri qaçırmaqla öz
tələblərinə diqqət göstərilməsi naminə və ya siyasi məqsədlərinə çatmaq üçün ayrıayrı dövlətlərdə stabilliyi pozmağa cəhd edirdilər.
Terror əməliyyatları üçün motivasiyalar müxtəlif cür olurdu. Belə
əməliyyatlar həm də silahlı millətçilər tərəfindən törədilirdi, məqsədləri isə
özlərinin separatçı dövlətlərini yaratmaq idi. Bu vaxt həm də onlara rəğbət
bəsləyən yerli əhalidən xeyli dəstək alırdılar. Azərbaycan öz taleyində belə terror
sınağının baş verməsinin şahidi olmuşdu.
1980-ci illərdə sol və sağ təmayüllü terrorçuların fəaliyyəti tənəzzülə uğrasa
da, beynəlxalq terrorizm özünü biruzə verirdi. 1967-ci ildə İsrailə öz ərazilərini
itirən bir sıra silahlı fələstənli qisas əlaməti kimi işğalçını dəstəkləyənlərə qarşı
terror hücumları etdilər. Fələstin terrorçuları bütün Avropa dövlətlərində
əməliyyatlar aparırdılar. 1988-ci ilin dekabrında Frankfurtdan Nyu-Yorka uçan
Pan-Amerikan təyyarəsi Şotlandiyada partladıldı, bu hadisədə 258 nəfər sərnişin və
gəmi heyətinin üzvü həlak olmuşdu.
Əh dəhşətli və dağıdıcı terrorizm əməliyyatlarından biri isə 11 sentyabr
2001-ci ildə Birləşmiş Ştatlarda törədildi. Dörd qrup terrorçu kommersiya reaktiv
təyyarələrini uçuş zolağından qalxdıqdan sonra ələ keçirdilər. İki təyyarə NyuYork şəhərindəki Dünya Ticarət Mərkəzinin “twin” - “ekizlər” adlanan göydələn
binalarının qüllələrinə çırpıldı, bu iki tikili və qonşuluqdakı bir neçə bina həmin
zərbələrdən uçdu. Üçüncü təyyarə paytaxt Vaşinqton yaxınlığındakı Pentaqona
çırpıldı və yanğın törətdi. Dördüncü təyyarə də qaçırıldıqdan sonra Vaşinqtona
istiqamət götürmüşdü, Pennsilvaniya zonasında qəzaya uğradı. Çox güman ki, bu,
banditlərə müqavimət göstərən qəhrəman sərnişinlər qrupunun fədakarcasına cəhdi
nəticəsində baş vermişdi. Bütövlükdə, dörd təyyarədəki sərnişinlər daxil olmaqla
üç minə yaxın adam həlak olmuşdu.
Bu bir-birilə əlaqələndirilən terror əməliyyatlarını beynəlxalq terrorçu
təşkilat kimi tanınan Əl-Qaydaya bağlı olan təyyarə qaçıranlar icra etmişdilər.
Təşkilatın rəhbəri 2011-ci ildə amerikan xüsusi təyinatlı dəstəsi tərəfindən qətlə
yetirilən Üsamə ben Laden idi. O, Səudiyyə Ərəbistanından olmaqla Əfqanıstanda
terrorçu məşq düşərgəsi yaratmışdı, orada Taliban kimi tanınan, milli silahlı
fundamentalist islamçı hakimiyyət tərəfindən himayə edilirdi. Bundan əvvəl də
ABŞ-da baş vermiş terror əməliyyatlarına görə ben Ladendən şübhələnilmişdi.
Onun fəaliyyəti Sovet ordusu ilə vuruşan əfqan mücahidlərinə kömək gostərmək
qaydasında başlamışdı və həmin dövrdə onu məhz ABŞ yetişdirmişdi.
Qərbə, xüsusən Birləşmiş Ştatlara qarşı terrorçu əməllər özünün başlıca
mənbəyini bəzi müsəlman ölkələrindən götürür. Şübhəsiz ki, davam edən İsrailFələstin münaqişəsi, bu qarşıdurmada Birləşmiş Ştatlar İsraili möhkəm dəstəkləyir,
çox sayda müsəlmanlar arasında anti-Qərb, xüsusən anti-Birləşmiş Ştatlar hissinin
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qalxmasına kömək etdi. 1979-cu ildə İranda baş verən inqilab və yeni islam
hökumətinin yaranması həmçinin anti-Qərb hissiyyatını qidalandırdı. Ayatolla
Xomeyninin gözündə Birləşmiş Ştatlar “böyük şeytan” idi, İsrailin qüdrətli
himayəçisi və hər yerdən olan müsəlman xalqlarının düşməni idi.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının 1991-ci ildə İran körfəzi müharibəsində
Küveytin azadlığı uğrunda mübarizəyə cəlb edilməsi islamla Qərb arasındakı
münasibətlərdə görünməmiş nəticələrə səbəb oldu. Müharibə dövründə Birləşmiş
Ştatlar qüvvələri Səudiyyə Ərəbistanında yerləşmişdi, bu ölkə isə məlum olduğu
kimi islamın müqəddəs şəhərlərinin məkanıdır. Amerikan qüvvələrinin burada
olması anti-qərbçi islam qrupları tərəfindən, xüsusilə Üsamə ben Laden və onun
ardıcılları tərəfindən islama təhqir kimi qiymətləndirildi. Radikal islam qrupları
2003-cü ildə Madriddə bomba, 2005-ci ildə isə Londonda metro vaqonlarını
partlatdılar.
Birləşmiş Ştatların 2003-cü ildə İraqa hücumu Qərbə qarşı bir sıra islam
qruplarının qəzəbini daha da alovlandırdı. Səddam Hüseyn rejimi ilə Əl-Qayda
arasında hansısa əlaqənin olmasına elə bir sübut tapılmasa da, ABŞ İraqa qarşı
priventiv müharibə başladı. İraqlıların çoxunun Səddamın devrilməsini
alqışlamasına baxmayaraq, günahsız mülki adamların ölümü və amerikan əsgərləri
tərəfindən İraq dustaqxanalarında cəza çəkənlərə işgəncə verilməsi müsəlman
dünyasında anti-amerikan hissinin dərinləşməsinə xidmət göstərdi.
Əlbəttə, yuxarıda sadalanan cinayətlər müsəlman terrorçular tərəfindən
həyata keçirilmişdir. Onların dini mənsubluğuna heç bir şübhə yeri qalmır. Lakin
bir ovuc qatilin əməlini bu dinə inanc gətirənlərin sayı 1,5 milyard olan islamın
adına yazmaq, hansısa cinayətkarlara görə bütövlükdə müsəlman aləminə qarşı
ağır ittihamlar irəli sürmək ağılsız olmaqla yanaşı, ən azı insafsızlıqdır və reallığın
mahiyyətinə göz yummaqdır. Çox işlədildiyindən artıq bayağı səslənən
“cinayətkarın milləti və dini yoxdur” sözlərini yenidən təkrar etmək lüzumundan
qaçmaq olmur.
Qərblə Şərq arasında tarixi etimadsızlıq və bəzi
transformasiyalar
İslama qarşı hücumlar dini dözümsüzlükdən qidalandığı kimi, bünövrəsində
daha dərin tarixi köklər gizlənir. İslamdan əvvəlki dünyada da Qərblə Şərqin
münasibəti vaxtaşırı konfliktlərlə müşayiət olunurdu. XIX və XX əsrlərin
hüdudlarında yazıb yaratmış ingilis yazıçısı və imperializmin apologeti kimi
tanınan Redyard Kiplinq bu iki qütbü təmsil edənlər arasında fərqin dərin olduğunu
vurğulamaq xatirinə demişdi ki, “Yerlə Göy birləşə bilər, lakin Qərblə Şərq heç
vaxt birləşə bilməz”. Belə təsdiq ilk növbədə Böyük Britaniyanın imperialist
siyasətinə haqq qazandırmaq məqsədini güdürdü. O, bəzən şərqliləri, Hindistanda
bir yerdə yaşadığı yerli əhalini təhqiramiz ifadələrlə yad etməkdən də çəkinmirdi.
Həmin dövrdə onun kimi düşünənlər, Şərqi aşağılamağa çalışanlar heç də az
deyildi. Daha obyektiv yanaşılsa, Qərblə Şərqin bir-birinə ittihamlar irəli sürməsi,
nifrət hissləri formalaşdırması yeni bir hadisə deyildi, dərin kökləri olan qocaman
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ağacın yalnız gözə çarpan yarpaqları idi.
Həqiqətən də minilliklər ərzində Qərblə Şərq arasında vaxtaşırı baş verən
münaqişələr daimi xarakter alan qarşılıqlı etimadsızlığın mövcudluğunu nümayiş
etdirirdi. Bürünc dövrünün sonlarında, bizim eradan əvvəl XIII əsrdə Mikena
hökmdarı Aqamemnonun başçılığı altında Yunanıstanın birləşmiş ordu qüvvələri
Füsunkar Yelenanı geri qaytarmaq bəhanəsi altında Kiçik Asiyadakı varlı Troya
şəhər-dövlətinə hücum edib, bu şəhəri dağıtmışdı. Homer özünün ölməz
“İliada”sında on il davam edən bu müharibəni hər cür təfərrüatı ilə təsvir edir.
Asiyalılar həmin dövrdə həmçinin Suriyanın timsalında misir faraonu II Ramzeslə
Kadeş döyüşündə özünü müdafiə etmək məcburiyyətində də qalmışdı, Avropaya
müdaxilə onların yadına da düşə bilməzdi. Bundan bir qədər sonra “dəniz xalqları”
hücum edib Yeni Hett dövlətini məhv etmişdilər.
Lakin səkkiz əsrdən sonra Şərq də Avropa barədə öz iştahını məmnun etmək
yolunu tutdu. Böyük Kirdən sonra Persiya imperiyasının ərazisini xeyli böyüdən və
qüdrətini möhkəmləndirən I Dara öz dövlətinin sərhədlərini daha da
genişləndirmək üçün Avropaya keçdi, Trakiyanı və Makedoniyanı işğal etdi, lakin
bizim eradan əvvəl 490-cı ildə Afinaya qarşı Marafon döyüşündə məğlubiyyətə
uğradıqdan sonra geri çəkilməyə məcbur oldu. On il sonra onun varisi Kserks yüz
əlli min nəfərlik qoşunla (daha böyük rəqəmlər də gətirilir) Balkan yarımadasına
girmək istədikdə, Fermopil keçidində sonralar rəmzə çevrilmiş 300 spartalının
ağıla sığmayan müqaviməti ilə üzləşmiş, yalnız bir yunanın xəyanəti nəticəsində
başqa dağ yolu ilə yarımadanın içərilərinə doğru irəliləmişdi. Perslər Afinanı
tutmuş, oda vermiş və qarət etmişdilər. Femistoklun başçılıq etdiyi Afina
donanması Persiya hərbi-dəniz qüvvələrini Salamin adası yanındakı boğazda
darmadağın etmişdi. Sonrakı ildəki məğlubiyyətlər də Kserksi Elladanı zəbt etmək
fikrindən daşınmağa məcbur etmişdi.
Artıq qonşu əraziləri özünə tabe etmiş Makedoniyanın timsalında Avropa
Persiyanı öz müdaxiləsinin hədəfi seçərək, b.e.ə. 334-cü ildə iki il əvvəl taxt-tacda
qətlə yetirilmiş atasını əvəz edən 22 yaşlı III Aleksandrın başçılığı altında qoşunlar
Hellespont boğazını keçib, Persiya ilə müharibəyə başladı. İss döyüşündə sayca
özününkündən çox üstün olan III Daranın ordusu üzərində möhtəşəm qələbə çaldı.
Persiya çarı qaçıb canını qurtarsa da, xəzinə və çarın ailə üzvləri Aleksandrın əlinə
keçdi. Qavqamela döyüşündə isə Aleksandr perslər üzərində qəti qələbəyə nail
oldu. Sonra o, Soqdiananı, Baktriyanı və Hindistanın şimalını işğal etdi. Böyük
Aleksandrın məqsədi o vaxtlar məlum olan dünyanı, onun qurtaracağını (bu,
Yaponiya idi) fəth etmək idi. Lakin ordusunun qiyamı bu planın icrasına mane
oldu və onu Hindistandan geri dönməyə məcbur etdi.
Aleksandrın Şərqə yürüşü vaxtı iki qütb arasındakı köhnə və yeni
münasibətləri əks etdirən üç hadisə baş verdi. Plutarxın yazdığına görə sərkərdəni
müşayiət edən getera Taida Afinanın perslər tərəfindən yandırılmasının qisasını
almaq üçün Persepolisdəki məclisdə əylənənlərin hamısını çarın gözləri qarşısında
Kserksin sarayını yandırmağa çağırdı. Saray oda verildi və bu hadisə yunan
qadınlarının öz vətənlərinin taleyinə görə perslərdən necə intiqam aldıqlarının
simvoluna çevrildi. Köhnə münasibət relikti həm də özünü bu qaydada nümayiş
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etdirdi. Yeni münasibətin təməlini isə Böyük Aleksandrın özü qoyurdu. Suriyanı,
Palestinanı və Misiri işğal etdikdən sonra o, misir faraonunun ənənəvi titulunu
qəbul etdi. Onu artıq Amonun oğlu kimi salamlayırdılar, bu yunanlara görə Zevsin
oğlu adlanmağa bərabər idi. Yeni “faraon” Misirdə öz adını əbədiləşdirən
Aleksandriya şəhərini saldı və bu şəhər Misirin yunan inzibati paytaxtına çevrildi.
Aleksandr Asiyada işğal etdiyi ərazilərdə 70-dən artıq şəhərin əsasını qoymuşdu.
Üçüncü hadisə isə ondan ibarət idi ki, Hindistandan geri döndükdən sonra
Aleksandr Suzada on min nəfər öz döyüşçüsünün yerli qızlarla evləndirilməsi
mərasimini keçirdi. O, özü də Baktriya zadəganının qızı Roksana ilə ailə qursa da,
bu vaxt ikinci dəfə, Daranın qızı Statiraya evləndi. Böyük Aleksandr bu tədbirdən
daha uzağa gedən məqsədlər güdürdü, o, Qərblə Şərqi yaxınlaşdırmaq üçün digər
mühüm işlərlə yanaşı bu vasitədən də faydalanmaq istəyirdi.
Böyük Aleksandr tarixdə ən müəmmalı böyük şəxsiyyətlərdən biridir. O,
Homerin daim özü ilə gəzdirdiyi “İliada”sındakı qəhrəman döyüşçü Axillesi təqlid
etməyə çalışırdı. Faraon kimi isə, o, Misir ənənələrinə görə yaşayan allah idi və
hətta yunan şəhərlərinə təlimat göndərmişdi ki, “onu allah kimi tanısınlar”.
Aleksandr ümumi bəşəriyyət idealına inanırdı. Ona görə də 324-cü ildə yerli
qadınlarla öz döyüşçülərinin kütləvi qaydada evlənmə şənliyini təşkil etmişdi.
Özünü Böyük Çar adlandırır və tələb edirdi ki, təbəələri onun qarşısında perslərə
məxsus olan qaydada təzim etsinlər. O, pers paltarı geyinirdi, perslərdən
inzibatçılar kimi istifadə edirdi və yerli gəncləri Makedoniya hərbi metodları
qaydasında məşq etdirirdi. Aleksandr hiss edirdi ki, makedoniyalıların, yunanların,
perslərin idarəedici bir sinifdə əriməsinə ehtiyac vardır və güman edirdi ki, bu, onu
belə nəhəng imperiyaya uğurla nəzarət etməyə qadir edəcəkdir. O, özünün böyük
dövlətində, nəhəng imperiyasında bütün təbəə xalqları partnyorlar kimi
birləşdirmək istəyirdi. Bu isə köhnə düşmənçiliyi unutdurmağa kömək edəcəkdi.
Ona görə də, o, narazı Makedoniya veteranlarını vətənə yola salmışdı. Bütün bu
yeni, böyük əhəmiyyət daşıyan tədbirləri, əməlləri ilə Böyük Aleksandr özünü
sözün həqiqi mənasında yunanların təbirincə “kosmopolit” adlanan ilk dünya
vətəndaşı kimi təsdiq etmişdi. Ondan altı əsr sonra Roma imperatoru olan, böyük
filosof Mark Avreli də özü barədə bu cəhəti vurğulayaraq demişdi ki, “Bir Antonin
kimi mən Roma vətəndaşıyamsa, bir insan kimi dünya vətəndaşıyam”.
Beləliklə, Aleksandr fəthlərindən az əhəmiyyət kəsb etməyən yeni era,
Ellinistik era yaratdı. Onun imperiyasının miqyasını ötüb keçənlər oldu, Roma
imperiyası Aleksandrın imperiyasından iki dəfə, Çingiz xanın imperiyası isə dörd
dəfə böyük idi. Lakin bir çox yeni ideyaları təcəssüm edən Ellinistik eranın banisi
kimi dünya tarixində heç kəs onunla müqayisə oluna bilməz. Ellinistik yunan sözü
olub “yunanları təqlid etmək” mənasını verirdi. Bu erada yunan dili və ideyaları
qədim Yaxın Şərqin qeyri-yunan dünyasına yayıldı. Persiya monarxiyası
Aleksandr tərəfindən məhv edildikdən sonra yunan-Makedoniya idarəçiliyi nəhəng
əraziyə genişlənmişdi. Bu, yunan mühəndisləri, intellektualları, tacirləri, əsgərləri
və inzibatçıları üçün münbit şərait yaratdı və heç də nəticəsiz qalmadı. Onun yeni
imperiya görüşləri, heç şübhəsiz, yoxa çıxmadı, sonralar romalıları ilhamlandırdı
və onlar əslində Aleksandr irsinin varislərinə çevrildilər.
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Aleksandr həm də böyük mədəni irs qoyub getmişdi. Yunan dili, incəsənəti,
arxitekturası və ədəbiyyatı bütün Yaxın Şərqə yayılmışdı. Ellinistik eranın şəhər
mərkəzləri, onlardan çoxunun əsası Aleksandr və onun varisləri tərəfindən
qoyulmuşdu, yunan mədəniyyətinin başqa xalqlara nüfuz etməsi üçün tramplin
rolunu oynadı. Yaradılan şəhərlərin və hərbi koloniyaların sakinlərinin çoxu yunan
muzdlularından ibarət idi.
Yunanlar öz mədəniyyətini Şərqə yayanda, onlar həm də Şərqin təsirinə
məruz qalırdılar. Beləliklə, Aleksandrın irsi Ellinistik dünyanın möhürlərindən
birinə çevrildi. Bu isə fərqli mədəniyyətlərin görüşməsi və bir-birinə nüfuz etməsi
idi.
Aleksandr tarixdə ilk və bəlkə də son dəfə olaraq öz dövrünün daha
sivilizasiyalanmış Avropasını (Yunanıstanı) və Asiyanın böyük bir hissəsini – həm
iqtisadi, həm də mədəni cəhətdən birləşdirməyə səy göstərmişdi. Onun vaxtsız
olümü bu möhtəşəm layihənin həyata keçməsinə ciddi maneəçilik törətdi. Onun
imperiyası bir neçə dövlətə parçalandı. İmperiyadan əsər-əlamət qalmadı, onun
yerində Makedoniya, Selevkid dövləti, Perqamın Attalid çarlığı və Ptolomeylərin
hökmranlığı altında Misir monarxiyası meydana gəldi. Onun varisləri olan
diadoxlar təkcə öz sələflərini deyil, imperiyanı da qəbirə gömdülər. Blez Paskalın
Kleopatra barədə dediyi sözlərdən istifadə edərək qeyd etmək olar ki, Aleksandrın
varislərinin burnu bir qədər gödək olsaydı, yəqin ki, ən azı birləşdirdiyi ərazilərdə
Avropanın və Asiyanın sifəti tamam başqa cür olardı. Qərbin və Şərqin
münaqişələrlə naxışlanmış münasibətinə son qoyular və onlar birgə yaşanılan
həyatın üstünlüklərini və mədəni ziyafətinin zənginliyini daha uzun müddət və
böyük həzzlə dadmış olardılar. Lakin bədbəxtlikdən Makedoniya ordusunun hərbi
liderlərini heç də Qərblə Şərqin bir-birinə nüfuz etməklə inkişaf etmiş yeni
sintezini qoruyub saxlamaq deyil, hakimiyyət uğrunda mübarizə daha çox cəlb
edirdi.
Bu parçalanmaya, bölünməyə baxmayaraq ellinistik şəhərlər qeyri-yunan
dənizində yunan mədəniyyəti adaları olaraq qaldılar. Bu vahədən ətrafa gur
energetika şüaları yayılırdı. Eranın yunan şəhərləri ellinistik mədəniyyətin Yaxın
Şərqdə, həmçinin müasir Əfqanıstan və Hindistan kimi uzaq ərazilərdə baş
hərəkətverici qüvvə rolunu oynadı. Bizim eranın IX-XII əsrlərində də çoxtərəfli
islam və ya əl-Əndəlus mədəniyyəti İspaniyada da məhz bundan geri qalmayan və
əyani nümunələri ilə Avropanı sivilizasiyalanmağa çağıran bir rol oynadı.
Bu proses həmçinin şəhərlərin çiçəklənməsində mühüm rol oynayırdı. İki
baş ticarət yolu Aralıq dənizi ilə Şərqi birləşdirirdi. Mərkəzi marşrut başlıca rol
oynamaqla, dəniz vasitəsi ilə Hindistanı İran körfəzi ilə, Dəclə çayı vasitəsi ilə isə
Babil şəhərini əvəz edən Selevkiyanı birləşdirirdi. Çox müxtəlif adda əmtəələrlə
ticarət aparılırdı. İspaniyadan qızıl və gümüş, Kiçik Asiyadan duz, Makedoniyadan
meşə materialı, Tirdən al qırmızı boya, Hindistandan ebonit, qiymətli daşlar, fil
sümüyü və ədviyyat, Ərəbistandan ətirli maddələr, Trakiyadan, Suriyadan və Kiçik
Asiyadan qullar, Suriyadan və Kiçik Asiyanın qərbindən yaxşı şərablar, Afinadan
zeytun yağı, həmçinin başqa ölkələrdən bir sıra ekzotik mallar gətirilirdi. Ən
başlıca ticarət isə həyat üçün təməl əhəmiyyət daşıyan ərzaqla – taxılla aparılırdı.
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Onun əsas ixrac zonaları Misir, Suriya, Siciliya və Qara dəniz regionu idi. Ticarət
tarixdə şəhərlərin yaranmasında mühüm rol oynadığı kimi, xalqlar arasında iqtisadi
və bunun nəticəsi kimi mədəni əlaqələrin inkişafına əvəzsiz kömək göstərirdi.
Xüsusən sülh dövründə ticarət gur inkişaf edirdi, lakin müharibələr də onun
aparılmasını bütünlüklə dayandıra bilmirdi. Ellinistik dünyadakı ticarət müasir
qloballaşmanın ilkin işartıları rolunu oynayırdı, onun ölkələri və xalqları bir-birinə
yaxınlaşdırması ilə müqayisədə ikinci bir uğurlu vasitənin mövcud olduğunu
söyləmək çətin məsələdir.
Yunan polisləri (şəhər-dövlətləri) çoxdan öz gücünü itirmişdi, lakin yunan
mədəniyyəti Aralıq dənizinin, Asiyanın, Misirin, Qara dəniz ətrafının ellinistik
dövlətlərində yayılmaqda davam edirdi. Yunan dili hər yerdə savadlı adamların dili
hesab olunurdu, yunan elmi isə (matematika, astronomiya, tibb və fəlsəfə) mühüm
nəticələrə malik oldu.
Aleksandrın planı irqləri bir-birində əritmək idi, lakin bu plan uğursuzluğa
düçar olurdu. İran satrapları (əyalət valiləri) güman ki, səmərəli deyildi, ona görə
də onların yarısından çoxu edam edilmişdi. İmperiyanı əmələ gətirmək üçün çoxlu
inzibati vahidlər arasındakı yeganə əlaqə məhz məşhur sərkərdənin özü idi və
təəssüf ki, problemi həll etməmişdən əvvəl o, həyatdan getdi.
Aleksandrın qısa müddətli hökmranlığı Avropa və Asiyanın tarixində
həlledici bir dövr xarakteri daşıyır. Onun fəaliyyəti sivilizasiyanın böyük
mərkəzlərinin Şərqə tərəf köçməsinə aparıb çıxardı və bu, geniş məskunlaşma
dalğasında ellinizmi bütün Yaxın Şərqə yaydı və siyasi cəhətdən olmasa da, ən azı
iqtisadi və mədəni cəhətdən bu ərazidə ellinizmi meydana gətirdi. Ayrıca dünya
Gibraltardan Pəncaba qədər uzandı, bu dünya ölkələr arasında ticarət və sosial
əlaqələr üçün açıldı. Axı bu dünya ümumi sivilizasiyaya əsaslanırdı. İmperiya o
qədər geniş idi ki, onun ölçülərini təsəvvür etmək də çətin idi. Gibraltar
boğazından İnd çayına, Almaniya meşələrindən və Rusiya düzənliklərindən Saxara
səhrasına və Hind okeanına qədər uzanırdı.
Ellinistik era bizim eradan əvvəlki 300-cü illərdən başlayaraq sonrakı altı əsr
ərzində davam etdi. Bu era başlanğıcını Böyük Aleksandrın işğallarından
götürməklə Romanın ilk xristian imperatoru Konstantinə qədər olan bir dövrü
əhatə edir. Aleksandrın imperiyası və onun varisləri böyük dünya birliyi yaratdı, bu
mədəni birlik min il sonra müsəlman imperiyasının meydana çıxması ilə öz
sonluğuna çatdı.
Ellinistik çarlıqlarda şəhərlərin mühüm rol oynaması ilə yanaşı müstəqil
şəhərlər də var idi ki, onlar əhalilərinin sıxlığı ilə fərqlənirdilər. Bəzi çarlar köhnə
şəhərləri dağıdıb, yenilərini yaratmağa girişirdilər. Bu şəhərlər Makedoniyadakı
şəhərlərin və çar ailəsi üzvlərinin adlarını daşıyırdılar. Belə şəhərləri Finikiyada,
daha çox isə Suriyada görmək olardı.
Persiya imperiyası da əsasən xalqların birliyinə əsaslanırdı, yarandığı
vaxtdan Çar Böyük I Dara da imperiyada öz sələfi Böyük Kirin dözümlülük
siyasətini davam etdirirdi. Bir sıra xalqlara öz ənənələrini, dilini və dinini
saxlamağa icazə vermişdi. Lakin sonralar imperiya tənəzzülə uğradı və Böyük
Aleksandrın işğalı onun mövcudluğuna son qoydu.
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Qədim Romanın ekspansiyası
Sonralar tarix səhnəsinə və beynəlxalq meydana çıxan romalılar ədəbiyyat,
arxitektura, fəlsəfə, elm sahələrindəki hər şeyi yunanlardan əxz etmişdilər. Yunan
mədəniyyəti Roma imperiyasının Şərqində olduğu kimi Qərbində də kök salmadı.
Roma hər tərəfdən düşmənlər tərəfindən hədələndiyindən, bu təhlükələri hərbi
ekspansiya xətti ilə qarşılamaqla, bütün italyan yarımadasını işğal etdi. Sonra o
Aralıq dənizinin ətrafına genişləndi, ərazisinə yeni işğal olunmuş torpağları əlavə
etdi. Karfageni son dəfə məğlub etdikdən sonra Aralıq dənizini Roma gölünə
çevirən romalılar nəzərlərini Aralıq dənizinin şərqindəki ellinistik dövlətlərə
tikdilər. Roma Ellinistik dünyanın siyasətinə əvvəlki dövrlərdə yunan dövlətlərinin
azadlığının müdafiəçisi kimi cəlb olundu. Makedoniya isə tam başqa səbəbə görə
b.e.ə. 148-ci ildə Roma əyalətinə çevrildi. Vaxtilə Makedoniya çarı romalıların
Kannda ağır məğlubiyyətindən sonra Hanniballa ittifaq bağlamışdı. Ona görə də
Roma Makedoniyanı özünə tabe etdi. Roma imperiyası bu hadisələrdən sonra
yaranmışdı və buradan Şərqi Aralıq dənizindəki ellinistik çarlıqların problemlərinə
cəlb olunmaqla, onlar üzərindəki ağalığa başlamışdı. Romalılar adətən hərəkət
etməkdə tərəddüd etmirdilər, müharibə elan etməyi xoşlayırdılar, müdafiə
müharibəsini isə yalnız öz müttəfiqlərini himayə məqsədilə aparırdılar. Roma
kübar liderləri meydana çıxdı ki, onlar ekspansiyanı həm şöhrət naminə, həm də
müharibənin gətirdiyi fayda hesabına sevirdilər.
Quldarlıq antik dünya üçün ümumi institut olsa da, romalılar bütün
xalqlardan daha çox qullara malik idilər. Ümumiyyətlə Şərqə nisbətən Qərbdə daha
çox qul saxlanırdı, axırıncıda bəzi təsərrüfat sahələri, məsələn əkinçilik yalnız qul
əməyinə əsaslanırdı. İşğallar Romaya daha çox qul qazandırırdı. Götürülən əsirlər
qul kimi özəl mülkiyyətə çevrilirdi. Çox sayda əcnəbi qullar başqa ölkələrdən
Romaya gətirilirdi. Əlbəttə, qulların uşaqları da qul olurdu. Yunan mənşəli qullara
müəllim, musiqiçi, həkim və rəssam kimi böyük tələbat var idi. İri torpaq
malikanəsi olan latifundiyalarda iri qul dəstələri işləyirdi, onlar olduqca ağır,
acınacaqlı bir şəraitdə yaşayırdılar. Görkəmli dövlət xadimi Böyük Katon qeyd
edirdi ki, qulu ölənədək işlətmək və onları sonra başqası ilə əvəz etmək, onlarla
yaxşı davranmaqdan səmərəlidir. Qullar sərt cəzalara, işgəncələrə, iyrənc suiistifadələrə məruz qalırdılar.
Roma respublikası antik dövrdə ən iri imperiyalardan birini yaratdı.
Avropadakı torpaqların çox hissəsini işğal etdi, həmin ərazilərdə Roma
mədəniyyəti və siyasi ideyaları tədricən yayıldı. Müasir roman dinləri – fransız,
italyan, ispan, portuqal və rumın dilləri, latın dilinin bünövrəsi üzərində
yaranmışdır. Qərəzsiz istintaq və jüri məhkəməsi barədəki Qərb praktikası da daha
çox Roma hüququna borcludur. Romalılar öz istedadlarının abidələrini bütün
Avropada qoyub getmişdilər, bunlara akveduklar və yollar daxildir. Roma
inzibatçılığının bəzi cəhətləri əsrlər boyu özünü Qərb dünyasında göstərdi.
Romalılar həmçinin yunan-roman antik dünyasının intellektual irsini də qoruyub
saxlayırdılar.
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Üçüncü əsrdən başlayaraq Roma dünyası tənəzzül dövrünü yaşamağa
başladı. Generallar bir-birilə vətəndaş müharibələri aparırdılar. German tayfaları və
Persiya orduları imperiyaya müdaxilə edirdilər. Taun xəstəliyi yayılır, əhalinin
sayının azalması və iqtisadi problemlər baş verirdi. Yeni din olan xristianlıq bütün
imperiyaya yayılmışdı.
Köhnə Roma imperiyasının şərq hissəsi, mədəniyyətində yunan tipinin
artması və böyüməsi ilə Bizans imperiyası kimi öz varlığını davam etdirdi. Həmin
vaxt german çarlıqları Qərbdə kök salırdı.
Roma imperiyası Avqust hökmranlığının sonundan Trayan hakimiyyətinin
başa çatmasına qədər Avropada Qalliyanı, İspaniyanı, Dakiyanı, Britaniyanı,
Balkan yarımadasını, Afrikanın bütöv şimalını, Asiyada isə bütün Kiçik Asiya
ərazisini, Suriya, İudeya və Mesopotamiyanı əhatə edirdi. Onun şərq sərhədində
Parfiya və Ərəbistan yerləşirdi. IV əsrin başlanğıcından isə Köhnə Roma
imperiyası parçalanmışdı, Şərqdə Mesopotamiya itirilmişdi. Bu vaxt Roma
imperiyası şərqi və qərbi hissələrdən ibarət iki yerə bölündü. “Roma sülhü”
adlanan Pax Romana ərazilərində artıq imperator həmişə olduğundan daha böyük
hakimiyyətə malik idi. IV əsrin əvvəllərində hakimiyyətə gələn Konstantin tikinti
proqramları ilə xüsusilə maraqlanırdı. Əyalətlərdə böyük miqyasda inşaat işləri
aparıldığından Roma sadəcə simvolik paytaxta çevrildi. Bu vaxt sərhədlərdən uzaq
olan imperial mərkəz meydana gəldi. İmperator Konstantinin ən böyük proyekti
324-cü və 330-cu illər arasında Şərqdə yeni paytaxtın salınması idi. Bu,
“Konstantin şəhəri” və ya Konstantinopol adlanmaqla yunan şəhəri Vizantium
tərəfdə tikilmişdi, Bosfor boğazının sahillərində yerləşirdi. Konstantinopol (indiki
İstanbul) müdafiə məqsədləri üçün böyüdü, şəhər həm də çox mühüm strateji
nöqtədə yerləşirdi. Forumuna, iri meydanlarına və geniş amfiteatrına görə onu
“Yeni Roma” adlandırırdılar. Burada sonrakı illərdə yenicə qəbul edilmiş xristian
dininin kilsələri tikildi.
Lakin Konstantinin ölümündən sonra imperiya qərb və şərq hissələrinə
bölünməkdə davam edirdi. 395-ci ildən imperiyanın bu iki hissəsi faktiki olaraq
müstəqil dövlətlərə çevrildilər. V əsrdə Qərb imperiyası germanların hücumu ilə
süquta uğradı və german çarlıqları ilə əvəz edildi. 476-cı ildə german mənşəli
Odoakr Roma (Qərbi) imperatorunu devirdi və özünü german çarı elan etməklə,
Şərqi Roma imperatoruna nəzəri olaraq tabe olacağını bildirdi.
Əslində isə V əsrin sonunda Qərbdə Roma imperial hakimiyyəti başa çatdı
və onun intellektual, idarəetmə və mədəni ənənələri yeni german çarlıqlarında
yaşamasını davam etdirdi.
Roma imperiyası öz qüdrətinin zirvəsində olanda da ona qarşı qiyamlar,
mübarizə cəhdləri ara vermirdi, həm də Parfiya onun üçün ciddi təhlükəyə
çevrilmişdi. Ümumiyyətlə, romalılara nifrət güclü idi. Romanın özündə vətəndaş
müharibəsi baş verəndə düşmənlər onun hərbi və siyasi zəifliyindən istifadə
etməyə çalışırdılar. Pont çarı VI Mitridat Yevpator b.e.ə. 88-ci ildə Müttəfiqlər
müharibəsindən istifadə edib, Kiçik Asiyadakı bütün Roma ərazilərini tutmağa
çalışdı. Mitridatla müharibə Roma sərkərdələri Sulla və Mari arasındakı vətəndaş
müharibəsi ilə bir vaxta düşdü və bu müharibədə Mitridat mühüm uğurlar qazandı.
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Bundan sonra o, Kiçik Asiya əhalisini romalılara qarşı üsyana çağırdı və bir günün
ərzində 80 min nəfər romalını və italiki öldürməyi əmr etdi. Böyük alman tarixçisi
Teodor Mommzen bu hadisəni belə qələmə alır: “Çar Efesdən ona tabe olan bütün
valilərə əmr göndərdi ki, bir gündə orada olan bütün italikləri, azad və ya qeyriazad olmalarından asılı olmayaraq öldürsünlər. Sərt cəza qorxusu altında, məhkum
olanlara xilas olmalarında kömək göstərmək qadağan olunurdu. Mitridat göstəriş
verdi ki, öldürülənlərin cəsədini yeyilmək üçün quşlara atsınlar, əmlaklarını
müsadirə edib, yarısını qatillərə versinlər, digər yarısını isə çara çatdırsınlar. Bu
dəhşətli əmrlər hər yerdə dəqiqliklə yerinə yetirildi. 80 min, başqa mənbələrə görə
150 min, əgər günahsız olmasalar da, ancaq silahsız olan kişi, qadın və uşaq bir
gündə Kiçik Asiyada soyuqqanlılıqla qətlə yetirildi”. Tarixçi hansısa qəribə hissin
təsiri altında bu dəhşətli qırğında asiyalıların cəllad rolunda sultana xidmət etmək
nümunəsini görür, bunun intiqam hissindən yuxarı olduğu qənaətinə gəlir. Əslində
isə o vaxtlar heç yerdə sultan ifadəsi işlənmirdi, bu titul yalnız türklərə məxsusdur
və onlar da o vaxtlar tarix səhnəsində hələ gözə dəyməmişdilər. Elə bil ki, Qədim
Romanın görkəmli tədqiqatçısına bu dövlətin məşhur sərkərdələrinin həm
Avropada, həm Asiyada, həm də Afrikanın şimalında axıtdığı qan çayları məlum
deyildi. Axı romalılar təkcə Karfageni qəddarlıqla məhv etməklə kifayətlənməyib,
şəhərin yerini şumlamış və ona duz səpmişdilər. Qay Yuli Sezarın özünün təsdiq
etdiyi kimi, səkkiz il ərzində 800-dən çox şəhəri hücumla tutmuş, romalılara qarşı
mübarizə aparan üç milyondan bir milyonunu məhv etmiş, bir milyonunu isə əsir
götürmüşdü. Təkcə qalların Aleziya şəhəri işğal edildikdən sonra o, hər bir
əsgərinə bir qul bağışlamışdı. Görən onda ömrü boyu müharibə allahı Marsa
xidmət göstərən Sezara haqq qazandırmaq mümkündürmü? Şərqdə həlak olan
nisbətən az sayda romalılarla, ümumiyyətlə onlarla aparılan müharibələrdə
öldürülən şərqlilərin kəmiyyəti arasındakı fərq olduqca böyük olduğundan, belə bir
müqayisəni aparmağa da ehtiyac qalmır.
İslam dininin və imperiyasının yaranması
VII əsrin əvvəlində Şərqdə, qarşıdakı dünya tarixinə mühüm təsir göstərəcək
bir hadisə baş verdi - Ərəbistanda islam dini meydana gəldi. Bu din özündən
əvvəlki dinlərlə: iudaizmlə, zoroastrizmlə və xristianlıqla bir sıra bənzər cəhətlərə
malik olsa da, onlardan həm də ciddi surətdə fərqlənirdi. Ən mühüm fərqlərdən biri
o idi ki, özünü onu yaradanın adı ilə deyil, ərəb dilindən tərcümədə “itaət”, yəni
“Allahın iradəsinə itaət” mənasını verən “islam” kimi adlandırmışdı. Əvvəlki
dinlər isə öz adlarını baniləri olan Buddanın, Zərdüştün (Zoroastrın) və Xristin
adından götürmüşdü. İslam dini həm də başqalarına nisbətən daha demokratik din
idi, ona sitayiş edənlərin hamısını qardaş elan edirdi. Bu isə islam dininə bütün
inanc gətirənlərin irqi, milli, dil fərqindən asılı olmayaraq bərabər olmasına şərait
yaratdı. İslamın dini mərkəzi yoxdur və o klerikal ierarxiyanı qəbul etmir. Ona
görə də müsəlmanlar hansısa dini xadim vasitəsi ilə deyil, özləri Allahla bilavasitə
əlaqə yaratmaq imkanına malik olurlar.
İslamın beş dayaq sütunlarında dinə sitayiş edənlərin bilavasitə vəzifələri
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ifadə olunur. Bunlara Allaha və onun peyğəmbəri kimi Məhəmmədə inam
gətirmək, gündə beş dəfə standart dua etmək (namaz qılmaq) və cümə günü
günorta ictimai dua ibadəti; müqəddəs ay olan Ramazanda səhər şəfəqlərindən gün
batana qədər oruc tutmaq; ömürdə bir dəfə də olsa həcc kimi tanınan Məkkəyə
ziyarət etmək; əgər imkan varsa kasıblara və bədbəxtlərə ianə vermək. Bu
qaydalara əməl edən möminlərə cənnətdə əbədi yer vəd edilirdi.
İslam təkcə dini inanc deyildi, həm də həyat yolu idi. Məhz bu səbəbdən də
islama sitayiş edənlərin gündəlik həyatını nizamlayan qaydalardan ibarət “Şəriət”
adlanan qanun məcəlləsi yaradılmışdı. Şəriətin çox sayda müddəaları
müsəlmanların müqəddəs kitabı olan Qurandan götürülmüşdü. Beş dayaq
sütununda ifadə olunan göstərişlərlə yanaşı müsəlmanlara spirtli içki, qumar və
zinanın haram və günah hesab edilməsi şəriətin müddəalarına daxildir. İslamın
totalitar mahiyyəti öz başlanğıcını şəriətdən göturür.
İslam dininin meydana çıxması da təsadüfi bir hal deyildi. Cənubi-Qərbi
Asiyada yaşayan ərəblər uzun tarixə malik olmaqla, Ərəbistan yarımadasında
yaşayırdılar. Burada daim öz mal-qarasına su və qida axtaran bədəvilər ağalıq
edirdilər. İlkin dövrlərdə onlar əsasən qoyun otarmaqla və ya ötüb keçən karvanları
soymaqla dolanırdılar. Sonralar onlar karvan ticarəti ilə məşğul olmağa
başlamışdılar, İran körfəzi ilə Aralıq dənizi arasında baş əmtəə daşıyıcılarına
çevrilmişdilər. Əvvəllər ərəblər çoxallahlı idilər, lakin həm də Allah adlanan ali bir
allah var idi ki, o, digər allahları idarə edirdi. Burada heç bir keşiş yox idi və
tayfanın bütün üzvləri inanc praktikasına cəlb edilmişdilər. Allah müqəddəs daşda
rəmzlənirdi və hər tayfa öz daşına malik idi. Bütün tayfalar həm də iri qara
meteoritə - Qara Daşa sitayiş edirdilər və bu daş Məkkə şəhərindəki sonralar qiblə
kimi tanınan Kəbə adlanan mərkəzi məsciddə yerləşirdi.
Bizim eranın V və VI əsrlərində Ərəbistan yarımadası yeni əhəmiyyət kəsb
etməyə başladı. Aralıq dənizindən başlanan ticarət yolu Məkkədən keçib Yəmənə
gedirdi. Ərəbistan dənizində və Hind okeanında üzən gəmilər daha populyar oldu
və Ərəbistan yarımadasındakı Məkkə kimi icmalar karvan ticarəti nəticəsində
inkişaf etməyə başladı. Bunun nəticəsi kimi, səhradakı bədəvilərlə şəhərlərdə vardövləti artan tacir sinifləri arasındakı gərginlik yüksəlməyə başladı. Bu gərgin
dünyada Məhəmməd peyğəmbər meydana çıxdı.
Məkkədə tacir ailəsində doğulan Məhəmməd (bu söz hərfi mənada
“təriflənən” mənasını verir) (570-632-ci illər) beş yaşından yetim qalmışdı. O,
karvanı idarə edən kimi böyüyürdü və onu işə götürmüş varlı dul qadınla evləndi.
Onun ömrünün ortalarında (40 yaşında) gözünə bir sıra görünmələr dəydi, vəhylər
çatdırıldı. O, inandı ki, bunlar məhz Allah tərəfindən təlqin edilir. Allah artıq öz
varlığını Moisey və İisus vasitəsilə, yəhudi və xristianlara nazil etdiyi kitablar
vasitəsilə bildirmişdi. Mələk vasitəsilə Məhəmmədə çatdırılan vəhylərdən isə
Quran meydana gəlmişdi. Quran Allah tərəfindən nazil olmaqla, onun ardıcıllarının
necə yaşamalı olduğunu göstərən rəhbər bir sənəd idi. Allah ən qüdrətli varlıq
olmaqla kainatı və onda olan hər şeyi yaratmışdır. İnsanlar əgər əbədi həyata
çatmağa arzu edirlərsə, özünü Allaha tabe etməlidir. Ona sitayiş edənlər “islamı
tətbiq edən” mənasını verən “müsəlmanlar” adlanırlar.
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Vəhyləri qəbul etdikdən sonra Məhəmməd Məkkə əhalisini inandırmağa
çalışdı ki, onlar doğrudur. Əvvəlcə çoxları elə düşünürdü ki, o, dəlidir, bəziləri onu
sehrbaz adlandırırdı, digərləri isə qorxurdular ki, onun öz ətrafındakı pozulmuş
cəmiyyətə hücumları artıq qoyulmuş sosial və siyasi qaydaları dağıdacaqdır. Hətta
öz doğma tayfası olan gureyşlilərin əksər hissəsi də ona müxalif mövqədə
dayanırdı. Məkkəlilərin onun mesajını qəbul etməməsi ilə uğursuzluğa düçar
olmasından narazı qalan Məhəmməd onu yaxından dəstəkləyənlərlə 622-ci ildə
doğma şəhəri tərk edib, şimaldakı rəqib şəhər olan, sonralar Mədinə
(“Peyğəmbərin şəhəri”) adlanan Yasribə köçdü (hicrət etdi). Mədinəyə köç ili
tarixdə “hicri” – “yola düşmək” mənasını verən kimi tanınır və islamın rəsmi
təqviminin birinci ili hesab olunur.
Məhəmməd Mədinəyə bu şəhərin bir sıra görkəmli adamları tərəfindən dəvət
edilmişdi və tezliklə təkcə onun sakinlərinin deyil, həm də şəhər ətrafındakı bədəvi
tayfaların üzvlərinin də dəstəyini qazandı. Bu qruplardan o, ilk müsəlman icmasını
yaratdı. Müsəlmanlar siyasi və dini hakimiyyət arasında heç bir fərq görmürdülər.
Allahın iradəsinə tabe olmaq onun peyğəmbəri Məhəmmədə tabe olmaq demək idi.
Məhəmməd tezliklə həm dini, həm də siyasi liderə çevrildi. Mədinədə onun
inzibatçılıq istedadı da üzə çıxdı. Onun siyasi və hərbi ustalığı ona güclü hərbi
qüvvə yaratmağa imkan verdi və o, bir neçə uğurlu döyüşü arxada qoyaraq, 630-cu
ildə bu qüvvə ilə Məkkəyə qayıtdı. Doğma şəhərində onu artıq qalib kimi
qarşıladılar və şəhər sakinlərini yeni dinə cəlb etdi. Məhəmmədin ideyaları buradan
tezliklə ətrafdakı Ərəbistan yarımadasına yayıldı və qısa müddət ərzində ərəb
cəmiyyətinin dini və siyasi cəhətdən birləşməsinə səbəb oldu.
İslamın ürəyində onun müqəddəs kitabı olan Quran dururdu və onun təməl
xəbəri ondan ibarət idi ki, Allahdan başqa allah yoxdur (“Lailahəilləllah”) və
Məhəmməd onun peyğəmbəridir (“rəsuludur”). Ən mühüm cəhət o idi ki, Quran
səmavi kitab olmaqla Məhəmmədə vəhy edilən müddəaları özündə əks etdirirdi.
114 fəsildən (surədən) ibarət olmaqla Quran müsəlmanların dininin ehkamlarından
xəbər verməklə yanaşı, onlar üçün əxlaq və qanun kodu kimi xidmət edir.
İslam birbaşa istiqamətlənmiş və sadə inam idi, Allahın iradəsinə tabe olmaq
lüzumunu vurğulayırdı. Məhəmməd peyğəmbər bu dinin köməyi ilə, həm də
özünün ona həsr olunmuş və siyasi fəaliyyəti ilə ərəbləri vahid dövlətdə
birləşdirməyə nail oldu. Bu vaxta qədər isə ərəblər müxtəlif dinlərə sitayiş
edirdilər, ardı-arası kəsilməyən tayfa münaqişələri ilə bölünmüşdülər. Bütün
dinlərə məxsus olan insanları birləşdirmək vəzifəsi islam dini tərəfindən böyük
uğurla həyata keçirilməyə başladı.
Başqa dinlərlə müqayisəsinə gəldikdə üç dünya monoteist dini (iudaizm,
xristianlıq və islam) aralarındakı münaqişələrə baxmayaraq, bir-birlərinə çox
bənzəyirdilər. Onların ehkamlarının bir çoxu iudaizmin əsaslarından irəli gəlirdi.
Hər üç inanc vahid Allah barədəki doqmatdan irəli gəlir. İslam ilahiyyatı nisbətən
cavan olsa da, bütün hallarda xristianlıqdan daha müdrikdir, çünki xristianların
Müqəddəs Üçlük (Ata, Oğul və Müqəddəs ruh) barədəki düşüncələrlə ağırlaşmır.
İslama inam gətirmək həm də Allahla birbaşa əlaqənin din xadimlərinin və
məscidin timsalında vasitəçilərsiz olmasını əsas götürür.
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Məhəmməd peyğəmbərin vəfatından sonra onun ardıcılları dilemma
qarşısında qaldılar. Məhəmməd ilahi qüvvə olmasa da, Qurana görə “Kim ki,
Rəsula tabe olur, demək Allaha tabe olur” ehkamı ona az qala ilahi qüvvə
imkanları verirdi. Ölümü ərəfəsində o, heç vaxt öz varisinin adını çəkmədi,
beləliklə bəlkə də öz ətrafının gələcək taleyinə qarışmaq istəməmişdi. Onun öz
oğlu yox idi, daha doğrusu sağ qalmamışdı, ancaq bir neçə qızı var idi. Kişinin
mühüm rol oynadığı cəmiyyətdə dini icmanı kim idarə etməli idi? Məhəmməd
peyğəmbərin vəfatından az sonra onun yaxın ardıcıllarından bir neçəsi
Məhəmmədin qayınatası, varlı tacir olan Əbu Bəkri xəlifə və ya islam icmasının
dünyəvi lideri seçdilər.
Məhəmməd və ona varis olan ilkin xəlifələr ərəb tayfa adəti olan raziyyədən
və ya düşmənlərə qarşı mübarizədə yürüş keçirməkdən istifadə edirdilər. Bəziləri
bu hərbi fəaliyyəti cihad adlandırırdı, onlar bunu müqəddəs müharibə kimi izah
edirdilər. Cihad həqiqətən də “Allahın yolu ilə mübarizə aparmaq”la şəxsi rifaha
çatmaq mənasını verir.
Ərəb işğalları digər adamları və ya xalqları bu dinə çevirmək məqsədini
güdmürdü, ona görə də islama keçmək tam könüllü qaydada baş verirdi. Kim islam
dininə keçmirdisə, ondan yalnız müsəlman idarəçiliyinə tabe olmaq və vergi
ödəmək tələb olunurdu. Müsəlman olmayan əhaliyə müəyyən məhdudiyyətlər və
can vergisi qoyuldu, bu isə əsasən sonralar baş verdi.
Ərəblər Əbu Bəkrin başçılığı altında birləşdikdən sonra öz nəzərlərini
qonşudakı xalqlara qarşı yönəltdilər. Bizanslılar və persiyalılar yenicə birləşmiş
ərəblərin qüvvəsini ilk hiss edənlər oldular. 636-cı ildə Yarmukda müsəlmanlar
Bizans ordusunu məğlub etdilər və 640-cı ildə isə onlar Suriya əyalətini öz
ağalıqlarına tabe etdilər. 637-ci ildə ərəblər şərqdə pers qüvvələrini məğlub etdilər
və sonra 650-cı ildən bütün Persiya imperiyasını işğal etdilər. Bu vaxt Misir və
Şimali Afrikanın digər zonaları yeni müsəlman imperiyasının ərazisinə əlavə
olundu. Bir sıra əla sərkərdələr ərəbləri iri miqyaslı və yüksək məqsəd güdən
orduda birləşdirdilər, əgər döyüşdə həlak olsalar onlara cənnətdə yer veriləcəyi
təminatına inam döyüşçülərin igidliyini daha da artırırdı.
İlkin xəlifələr imperiyanı Mədinədən idarə etməklə, yeni işğal edilmiş
əraziləri vergi ödəyən əyalətlər kimi təşkil etdilər. VII əsrin ortalarından Əlinin
xəlifəliyinə qədər peyğəmbərin varisliyi üzərində problemlər yaranır və mübarizə
gedirdi. Məhəmmədin kürəkəni Əli öldürüldü və Suriya valisi, Əlinin baş
rəqiblərindən biri olan sərkərdə Müaviyə 661-ci ildə xəlifə oldu. Onu sünnülər
Məhəmmədin qoyduğu liderlik nümunəsindən uzaqlaşdığına görə o qədər də
sevmirdilər. Əli tərəfdarları olan şiələr isə xəlifəliyi öz liderlərinin əlindən
uzurpasiya edib aldığına görə ona nifrət edirdilər. Lakin o, islam tarixində həlledici
gücə malik olan az sayda xəlifələrdən biri hesab olunur. Onun bir xüsusi cəhəti
ondan ibarət idi ki, gücdən yalnız ehtiyac olanda istifadə edirdi. O, deyirdi ki,
“Mən heç vaxt qamçının gördüyü iş üçün qılıncımı işə salmıram, dilim gördüyü
işdə qamçıdan istifadə etmirəm”. O, ləngimədən hərəkət edib, xəlifəliyi öz nəsli
üçün irsi etməyə nail oldu, beləliklə Əməvi sülaləsini yaratdı. İlk addımlarından
biri Əməvilərin müsəlman imperiyasının paytaxtını Mədinədən Suriyadakı
294

Dəməşqə köçürmək oldu. Xəlifəlik üzərindəki ixtilaf islamda Əlinin törəmələri və
həqiqi idarəedənlər kimi hesab olunan şiələrlə, həqiqi xəlifələr olan Əməvilərin
törəməsi olduqlarını iddia edən sünnülər arasında bölünmə meydana gəldi. İslamın
belə parçalanması bizim günlərə qədər davam edir və hətta beynəlxalq
münasibətlərə də öz təsirini göstərməmiş qalmır.
Lakin daxili ixtilaf islamın ekspansiyasını dayandırmadı. VIII əsrin
başlanğıcında Aralıq dənizinin qərb və şərq qurtaracaqlarına yeni hücumlar həyata
keçirildi. Şimali Afrikadakı uğurlarından sonra, müsəlmanlar Gibraltar boğazını
keçib, 711-ci ildə İspaniyanın içərilərinə girdilər. Vestqot çarlığı süqut etdi və 725ci ildən İspaniyanın əksər ərazisi paytaxtı Kordoba olmaqla müsəlman dövlətinə
çevrildi. 732-ci ildə müsəlman ordusu Cənubi Fransaya yürüş edəndə, Puatye
yaxınlığında məğlub edildi. Avropada müsəlman ekspansiyası dayanmağa məcbur
oldu.
Bu vaxt, 717-ci ildə müsəlman qüvvələri Bizans imperiyasını məhv etmək
ümidi ilə Konstantinopola hücum etdilər. 718-ci ilin yazında bizanslılar müsəlman
donanmasını darmadağın etdilər və Bizans imperiyasını, müəyyən dərəcədə isə
xristian Avropasını xilas etdilər. Çünki Konstantinopolun yıxılması, heç şübhəsiz,
Şərqi Avropaya müsəlman müdaxiləsinə qapıları açacaqdı. Bizans imperiyası və
islam bu vaxt Cənubi Kiçik Asiyada yüngül sayılmayan bir sərhəd qurdular.
Ərəb irəliləyişi nəhayət sona çatdı, lakin bu köhnə Roma imperiyasının
Cənubi və Şərqi Aralıq dənizi hissələrinin işğalından əvvəl baş vermədi. İslam
həqiqətən də köhnə Roma imperiyasının varisinə çevrildi. İmperiyanın bu hissəsi
inkişaf etmiş ərazi idi və yeni Ərəb imperiyası onun işğalından böyük fayda
götürdü.
Əməvi sülaləsi bu vaxt nəhəng imperiyanı idarə edirdi, Bizans və Persiya
sivilizasiyaları ilə əlaqədə olmuşdu. Nəticədə, yeni Ərəb imperiyası yunan
mədəniyyətinin, həmçinin qədim Yaxın Şərqin köhnə sivilizasiyasının təsirinə
məruz qaldı. İşğalçıların uşaqları yeni qaydada təhsil alırdılar və parlaq mədəniyyət
yaradırdılar. Bu mədəniyyət Qərbi Avropaya da hökmən öz intellektual təsirini
göstərməmiş qalmadı.
İslamın tarixində heç vaxt məcburi şəkildə başqa dinə mənsub olanların
islama keçməsi baş verməmişdi, islam imperiyasının işğalları da yerli əhalinin
müsəlmanlığa kütləvi qəbul edilməsi ilə müşayiət olunmamışdı. Yalnız sonralar
osmanlıların Balkanları zəbt etməsi vaxtı iki yerdə - Bosniya və Hersoqovinada və
Albaniyanın bir hissəsində əhali kütləvi şəkildə islam dininə keçmişdi. Ona görə də
islamın yayılmasını işğallarla, silah gücünə baş verdiyini iddia etmək
ədalətsizlikdir, böhtandır. Ərəb ordusunun ayağı dəymədiyi yerlərdə də başqa
dinlərdən islama keçmək baş verirdi, çünki yəhudilərin dinindən fərqli olaraq
başqa dinlərdən islama keçmək qadağan olunmurdu. Allaha inam gətirən hər bir
adam üçün bu dinin qapıları açıq idi. XV əsrdə Malakka yarımadasındakı eyni adlı
krallığın banisi knyaz Parameşvara müsəlmanlığa keçmişdi. Burada ərəb
ordusundan əsər-əlamət yox idi. Bu hərəkəti ilə o, tacirlərin, xüsusən də ərəb
tacirlərinin dəstəyinə yiyələndi, həm də XIII əsrin sonundan islamın yayıldığı
Sumatranın şimali-qərb hissəsindəki dövlətlərlə onun yaxınlaşmasına şərait
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yarandı. Bu dövlətlər isə Malakka boğazına nəzarət edirdilər. Beləliklə, boğazın
hər iki tərəfində müsəlman knyazlıqları meydana gəldi. İslam buddizmi və
induizmi dinc qaydada sıxışdırıb, Malakka yarımadasının bütün ərazisində hakim
din oldu. Bu dövlətlərdə, onların vasitəsi ilə İndoneziyada müsəlman mədəniyyəti
yayılmağa başladı.
Müasir dövrdə də islam heç bir silaha əl atmadan, hansısa zəfər təntənələri
keçirmədən uğurla yayılır. Terrorçuların əməllərindən islam heç də fayda
götürmür, yalnız ziyan çəkir. Xristianliqdan və başqa dinlərdən müsəlmanlığa
keşid adi və az qala hər gün təkrar olunan bir hadisə olduğu halda, müsəlmanlıqdan
xristianlığa keçid nadir hal xarakteri daşıyır və bunu kilsə xüsusi canfəşanliqla
qeyd edir. Vaxtılə İran şahı Məhəmməd Rza Pəhləvinin kiçik bacısının və onun
ərinin xristianliğa keçməsi böyük hay-küyə səbəb olmuşdu. 2008-ci ildə Pasxa
bayramı təntənələri vaxtı Maqdi Allam adlı bir nəfərin islamdan xristianliğa
keçməsi xüsusi mərasimə səbəb olmuşdu və papa XVI Benedikt özü bu tədbirdə
iştirak etmişdi. Mərasim həmin nadir hadisədən şadlanmaq əlaməti olmaqla yanaşı,
həm də bunun təkrarına çağırış rolunu oynayırdı.
İslam yalnız bütpərəstliyə qarşı mübarizə aparırdı, bu sahədə də iudaizmin
və xristianlığın daha geniş miqyaslı qarşıdurmasına əl atmamışdı. Roma
imperiyasında erkən xristianlığın bütpərəstliyə qarşı mübarizə şüarı altında antik
dövrün bütün mədəni abidələri məhv edilmişdi. O dövrdən yalnız bircə nümunə filosof-imperator Mark Avrelinin at üstündəki heykəli qalmışdır. Xristianlar
səhvən bu abidənin öz inanclarını ilk dəfə rəsmi din elan edən imperator
Konstantinə məxsus olduğunu güman edərək, ona toxunmamışdılar. Təkallahlı
dinlərə sitayiş edənlərə müsəlmanlar “kitab əhli” kimi baxdıqlarından, onları
himayə edirdilər. Belə bir qənaətə gəlmək olur ki, yarandığı gündən islam başqa
monoteist dinlərə qarşı daha faydalı tolerantlıq göstərmişdi, bunu isə biz başqa
dinlərin təcrübəsində görmürük.
Dini dözümlülük islam icmalarının sayca üstünlük təşkil etdiyi çox sayda
konfessiyaların mövcud olduğu şəhərlərdə özünü daha aydın göstərirdi. 1572-ci
ilin avqustunda, 23-dən 24-ə keçən gecə - Bartolomey gecəsində Parisdə
xristianlığın iki qolunun – katoliklərlə huqenotların düşmənçiliyi kütləvi qan
axıdılmasına səbəb olmuşdu. Katoliklər huqenotlarla haqq-hesabı çürütmək üçün
bir gecədə Fransanın paytaxtında 3 min nəfərə qədər öz dinlərinə məxsus olan,
ancaq kilsənin eybəcərliklərini qəbul etməyən xristianları qırmışdılar. Bütün ölkə
üzrə olan qırğınlarda isə 20 min nəfərə yaxın huqenot öldürülmüşdü. Elə həmin
vaxt Osmanlı imperiyasının çox millətli və çox konfessiyalı paytaxtı İstanbulda
dinc həyat hökm sürürdü, ayrı-ayrı dinlərə məxsus olanlar qonşuluqda münaqişəsiz
yaşayırdılar. Onlar bir-biriləri ilə ticarət edir və digər fəaliyyət sahəsində
əməkdaşlıq edirdilər. İslamın tolerantlığına çox sayda belə misallar gətirmək olar.
Səlib yürüşləri və digər qəddarlıq nümunələri
Xristianlar islamın yaranmasını və irəliləməsini özləri üçün böyük təhlükə
hesab edirdilər. İslam qoşunlarının ilk işğal etdiyi ərazilər xristian dövləti olan
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Bizansa məxsus idi. Digər tərəfdən islama qarşı nifrəti qızışdırmaq üçün sonralar
yaxşı bəhanə də ələ düşdü. İisus Xristin çarmıxa çəkildiyi və qəbri olan yer də
islamın nəzarətinə keçmişdi. Ona görə də islama qarşı silahlı yürüşlər təşkil
olundu. Səlib yürüşləri adlanan bu müharibələr Sahibin qəbrini dinsizlərdən (islam
dininə sitayiş edənlərə xristian kilsəsi belə damğa vurmuşdu) azad etmək üçün
təşkil edilirdi və bu, əslində gələcək müstəmləkəçilik siyasətinin müjdəsi olmaqdan
başqa bir şey deyildi. Din bayrağı altında baş verən yürüşlər əslində daha çox
maddi fayda götürmək məqsədini güdürdü. Avropanın yoxsul xristian əhalisi öz
ağır vəziyyətindən çıxmaq üçün xilas yolları axtarırdı. Digər tərəfdən, varlı
adamların torpağı və mülkiyyəti irs kimi yalnız yaşca böyük olan oğula
çatdığından, digər qardaşların öz həyatlarını təmin eləmələri üçün heç bir imkan
qalmırdı. Ona görə də böyük sayda kütlə dini qızışdırmalarla yanaşı, torpaq və
mülkiyyət qazanmaq, bütövlükdə yaşamağa maddi şərait əldə etmək üçün Şərqə,
islamın hakim olduğu torpaqlarda vuruşmağa könüllü qaydada razılıq verirdilər.
V əsrdə hun sərkərdəsi Attila Romaya böyük təhlükə törət-diyindən onu
“Allahın bəlası” adlandırmışdılar. Müsəlmanlara qarşı tədricən qızışdırılan nifrət
də əslində onlar barədə də belə bir ədalətsiz təsəvvür yaradırdı. Xristian kilsəsinin
alovlandırdığı bu nifrət dalğası onun nəticəsi kimi səlib yürüşlərində meydana
çıxdı.
1095-ci ildə Klermon yığıncağında Papa II Urban Müqəddəs Torpağı və
həmçinin xristian zəvvarlarının Kiçik Asiyada oraya getmək yolunu tutmuş
səlcuqlara qarşı səlib yürüşünə çağırdı. Sahibin qəbrini dinsizlərin əlindən azad
etmək barədə onun çağırışı “Allah belə istəyir” nidaları ilə qarşılandı. Fələstinə
səlib yürüşü barədə bütün Avropada ehtiraslı moizələr oxunmağa başlandı.
Moizəçi rahib Pyotr Tərki-dünya xüsusi populyarlıq qazanmışdı. 1096-cı ildə
çoxminli könüllülər yığıldı, onlar əsasən Fransanın, Flandriyanın, Lotaringiyanın,
Almaniyanın cənub vilayətlərinin kəndlilərindən və kiçik rıtsarlarından ibarət idi.
Nə atı, nə ərzaq ehtiyatı olmayan, demək olar ki, silahsız döyüşçülər Şərqə tərəf
hərəkət etdilər, qəddarcasına yəhudi qırğınlarını təşkil edir, quldurluqla özlərinə
qida əldə edirdilər. Bu dəstənin böyük hissəsi öldürüldü və hələ yolda dağıldı.
Qalanları isə Kiçik Asiyada səlcuqlar tərəfindən məhv edildi.
Rıtsar Səlib yürüşü, yoxsulların yürüşündən sonra 1099-cu ildə təşkil
edilməklə, Konstantinopolun tutulması və Yerusəlim krallığının əsasının
qoyulması ilə nəticələndi. Bizans imperatorları səlcuqlarla mübarizə üçün Romaya
müraciət etsələr də, səlibçilərin nəhəng intizamsız ordusunun Bizans ərazilərində
meydana çıxması az qala müharibəyə gətirib çıxardı. Bizans və yunan
müəlliflərinin “franklar” kimi adlandırdığı səlibçilər bir-birlərinə nifrətlə
yanaşırdılar. “Müqəddəs Roma imperiyasının” imperatoru “barbarları” tezliklə
Kiçik Asiyaya yola salmağa tələsdi. Orada ilk səlibçi dövləti olan Edessa qraflığı
yarandı. Sonra Antioxiya knyazlığı meydana gəldi. Səlibçilərin əsas dövləti 1099cu ildə tutduqları Yerusəlimin adı ilə adlanan krallıq oldu. Səlibçilər müsəlmanlar
və yəhudilər üzərində vəhşilik törətdilər.
Şartrdan olan Fulxer Müqəddəs Torpağa səlibçiləri müşayiət etmişdi. Onun
Birinci Səlib yürüşü barədə məlumatı diqqəti cəlb edir. Yerusəlimə hücumu o, belə
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təsvir edir: “Onlar “Allah kömək et!” harayı ilə cəsarətlə şəhərə atıldılar və divarın
üstündəki yüksəklikdə bayrağı qaldırdılar. Bütün bütpərəstlər tam dəhşətə
gəlmişdilər, onların çoxu tezliklə qaçdı. Səlibçilər gördülər ki, saratsinlər (ərəblər)
divarın zirvəsindən tullanırlar. Səlibçilər bunu görüb, sevinclə şəhərə girdilər və
digər adamlara kömək etdilər ki, iyrənc düşməni təqib edib öldürsünlər.
Sonra sakinlərdən bəziləri, ərəblər və həbəşlər David qülləsinin içərisinə
qaçdılar. Digərləri Allah və Solomon məbədlərində gizlənirdilər, orada onların
üzərinə şiddətli hücum baş verdi. Elə bir yer yox idi ki, orada saratsinlər qılınclı
adamların əlindən qaçıb qurtara bilsinlər.
Solomon məbədinin damında onların çoxu nizə zərbəsi ilə öldürüldü və
damdan yerə atıldı. Bu məbədin içərisində on minə yaxın adamın başı kəsildi. Əgər
siz orada olsaydınız, ayağınız öldürülənlərin qanına bulaşacaqdı. Daha nəyi
deməliyəm? Onlardan birinə də yaşamağa icazə verilmədi. Səlibçilər qadınlara və
uşaqlara da aman vermədilər”.
Səlib yürüşləri vaxtı xristianlar daha çox fanatizm və qəddarlıq nümayiş
etdirirdilər. 1097-ci ildə səlibçilər Maarat şəhərini tutduqda orada bütün əhalini
qırmaqla əsil qəssabxana düzəltmişdilər. Şəhər əhalisinin həyatını hifz edəcəkləri
barədə vədlərinə baxmayaraq, səlibçilər yaşlı adamları odda qızardırdılar və
bundan qida kimi istifadə edirdilər. Uşaqları isə payaya keçirib, zəif odda onlardan
özlərinə xörək hazırlayırdılar. 1099-cu ildə səlibçilər Yerusəlimi tutduqda isə,
burada onlar kütləvi quldurluq və dəhşətli qırğın təşkil etdilər. Bütün sakinlərin
başını kəsdilər. Sağ qalmış iudeyləri sinaqoqaya doldurub diri-diri yandırdılar.
Salnaməçi Raymundo de Aqilere baş verənləri bir şahid kimi belə təsvir
edir: “Küçələrdə və meydanlarda kəsilmiş insan başlarının, qollarının, qılçalarının
topaları görünürdü. Məbəddə və Solomon portikində bizimkilər at üstündə
saratsinlərin qanında gəzirdilər. Qan gölünün səviyyəsi atların dizinə çatırdı”.
Müsəlmanlar səlibçilərin belə qəddarlığından dəhşətə gəlirdilər.
Yerusəlimin xristian işğalının vəhşiliyi, bu şəhəri 1187-ci ildə səlibçilərin
əlindən almış Səlahəddinin alicənablığı və təmkini ilə tam bir kontrast təşkil edirdi.
Bu isə Üçüncü Səlib yürüşünə səbəb oldu.
Sonralar da səlib yürüşləri davam etdirildi. Üçüncü Səlib yürüşü vaxtı bütün
xristian dünyası Yaxın Şərqə yeni yürüş etmək barədəki çağırışla hərəkətə
gəlmişdi. Üç əsas monarx şəxsən səlibçi qüvvələrə başçılıq etməyə razılıq verdi.
Onlar Almaniyadan olan imperator Fridrix Barbarossa, İngiltərə kralı Şirürəkli I
Riçard və Fransa kralı II Filip Avqust idi. Səlibçilərin bir hissəsi 1189-cu ildə
Yaxın Şərqə gəlib çıxdı və burada xeyli problemlərlə üzləşdi. Fridrix Barbarossa
kiçik bir çayda üzəndə batdı və onun ordusu tezliklə parçalandı. İngilislər və
fransızlar dəniz yolu ilə gəldilər və sahilyanı şəhərlərə qarşı mübarizədə uğur
qazandılar. Sonra onlar içərilərə doğru hərəkət etdikdə bədbəxtcəsinə məğlub
oldular. Nəticədə Filip vətənə yollandı, Riçard isə Səlahəddinlə danışıqlar aparıb
müəyyən razılığa gəldi. Bu razılığa görə Səlahəddin xristian zəvvarlarına sərbəst
qaydada Yerusəlimə ziyarət etməyə icazə verdi.
Bütövlükdə səkkiz səlib yürüşü həyata keçirildi. Lakin səlibçilər öz baş
məqsədlərinə nail ola bilmədilər, Müqəddəs Torpağı xristian Qərbi üçün almaqda
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uğursuzluğa düçar oldular.
Səlib yürüşləri bütün eybəcərliklərinə baxmayaraq iki mədəniyyət arasında
mübadilələrdən irəli gələn perspektivi bir qədər genişləndirdi. Lakin xristian
Avropası ilə müsəlman dünyasının qarşılıqlı təsiri Müqəddəs Torpağa nisbətən
İspaniyada və Siciliyada daha intensiv və daha əhəmiyyətli idi. Digər tərəfdən, birbirilə vuruşan gənc döyüşçüləri doğma səhnədən uzaqlaşdırmaqla səlib yürüşləri
Avropada stabilliyin yaranmasına köməklik göstərdi. Bu tədbirlərdən həmçinin
italyan liman şəhərləri iqtisadi inkişafa nail oldu. Səlib yürüşlərinin bir əlavə
effekti də ondan ibarət idi ki, Avropa cəmiyyəti bir çox nəsillər üçün saxlandı.
Səlib yürüşləri ilə yəhudilərə qarşı ilk geniş hücumlar başlandı. Bəzi
xristianlar təkid edirdilər ki, dinsiz müsəlmanlara qarşı müqəddəs müharibələr
apardığımız bir vaxtda “Xristin qatillərinin” vətənimizdə azad dolaşması ağıla
sığmayan bir məsələdir. Yəhudilərin qırğını orta əsrlər Avropa həyatının həqiqi
sifətinə çevrildi.
İspan böyük inkvizitoru Tomas de Torkvemadanın dövründə (XV əsrin
sonu) Pireney yarımadasında yəhudilərin dəhşətli təqib edilməsi başlandı. Məcburi
xaç suyuna çəkilmə, autodafe (tonqalda yandırılma) adi hadisəyə çevrildi.
1492-ci ildə elan olunmuş dekretdə ispan taxt-tacı belə qayda qoymuşdu ki,
ölüm cəzası qorxusu altında bütün yəhudilər dörd ay ərzində İspaniyanı tərk
etsinlər. Səbəb isə belə izah olunurdu ki, yəhudilərin adicə mövcudluğu və onların
xristianlığa düşmən olan dini guya katolik dininə təhlükə törədir və İspaniyanın
katolik missiyasına ziddir. İspaniyadakı bu qan axıdılması vaxtı yəhudilər həmin
dəhşətlərdən yalnız müsəlmanların işğal etdikləri ərazilərdə xilas ola bilərdilər.
Ona görə də oradan qaçan sefard yəhudiləri əsasən Türkiyədə sığınacaq tapdılar.
Orta əsr iudeyləri xristianların fanatizminə dözməkdənsə, müsəlmanların ağalığı
altında yaşamağa daim üstünlük verirdilər.
Səlib yürüşləri digər məsələlərdə də öz mənəvi, ruhi irsini uzun illər, əsrlər
boyu qoruyub saxladı. İslam dünyasına qarşı nifrət dalğası uzun müddət nəinki
yatmadı, hətta tsunami kimi uzun tarixi məsafələrə çatdı. Xristian dünyasının bəzi
dühaları belə, islama qarşı hissləri qızışdırmaq cəhdlərindən kənarda dayana
bilmədi. Əsasən XIV əsrin başlanğıcında yazıb yaratmış böyük italyan şairi Dante
Aligyeri özünün “İlahi komediya”sında (əsərin adına şair öləndən sonra “ilahi”
sözü əlavə olunmuşdu) Məhəmməd peyğəmbəri və onun ən yaxın silahdaşı Əlini
axirət dünyasında onların qətiyyən layiq olmadıqları yerdə məskunlaşdığını iddia
etməklə, həmçinin onları ağır işgəncələrin qalıqları ilə birlikdə təsvir edir. Dante
xristian dini görüşlərinin diqtəsi altında təkcə islamın banisinə və onun əziz
adamına hörmətsizlik etməklə kifayətlənmir, antik dünyanın böyük dahilərini də
cəhənnəmdə yerləşdirmişdi. Onun düşüncəsinə görə yalnız xristianlar cənnətdə
sığınacaq tapa bilərlər.
Xristianların yeretik hesab etdiyi böyük fransız filosofu və yazıçısı Volter
özünün “Məhəmməd” pyesində əslində Qərbdəki dinin islama qarşı mövqeyindən
çıxış edərək, islam peyğəmbərini Məkkədə sabitliyi pozan qiyamçı kimi göstərir,
onun qəti düşməninin isə şəhərin böyük nüfuza malik olan meri rolunda, stabilliyin
mühafizəçisi kimi təsvir edir.
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Belə cəhdlərə heç də son qoyulmur. İslama qarşı nalayiq hücumlar edən,
“Şeytan ayələri” kimi həcv kitabının müəllifi Salman Ruşdiyə Qərbdə hərarətli
himayə göstərilir. Əlbəttə, ona İran ayatollaları kimi ölüm fitvası vermək də müasir
dünyagörüşə əks olan ekstremist baxışları gündəliyə gətirmək cəhdindən başqa bir
şey deyildir. İdeyaya qarşı mübarizə ictimayi qınaqdan uzağa qetməməlidir.
İdeyanı ölümlə, edamla məhv etmək mümkün deyildir.
Hər bir dünya dininin müqəddəs şəxsləri öz ideyaları və fəaliyyətləri ilə
toxunulmazlıq hüququ qazanmışlar, bunu pozmaq ümumbəşəri hiddət
doğurmalıdır. Təəssüf ki, Den Braunun “Da Vinçi kodu” əsərində İisusun
evlənməsi və Mariya Maqdalinadan qızı olmasını iddia etməsi Vatikanın hiddətinə
səbəb olsa da, Məhəmməd peyğəmbərə Danimarka jurnalında təhqiramiz
karikatura dərc edilməsi ali xristian kilsəsini narahat etmədi. Yalnız müsəlman
ölkələrində bu iyrənc hərəkətə qarşı etiraz nümayişləri baş verdi. Belə münasibətlər
heç də dünya əhalisinin az qala yarısı arasında qarşılıqlı hörmət və anlaşmaya nail
olmağa kömək edə bilməz.
İslam mədəniyyəti
İslam təkcə inam məsələsi deyildi, həm də orta əsrlərdə meydana gəlmiş
yeni və güclü mədəniyyət nümunəsi idi. Müsəlmanların müqəddəs kitabında da
elmə, ona xidmət edənlərə yüksək qiymət verilir. İslamı cəhalət yayan bir cərəyan
olduğunu iddia edənlər böyük və bağışlanmaz səhvə yol verirlər və əgər azacıq
araşdırmağı bacarsalar bu dinin yarandığı şəhərdə cahiliyyətə necə son
qoyduğunun şahidi olarlar.
Abbasi sülaləsinin dövründə ərəblərlə ərəb olmayan müsəlmanlar arasındakı
fərqlər götürüldü. Etnik mənşəyindən asılı olmayaraq bütün müsəlmanlar həm
mülki, həm də hərbi vəzifələr tuta bilərdi. Bu cəmiyyətdə böyük mobillik yaradırdı
və aşağı sinifdən olanlara da dövlətin idarə olunmasında iştirak etmək imkanı
verirdi. Çində orta əsrlərdə bu problem dövlət vəzifələrinə imtahan yolu ilə qəbul
olunmaq qaydası yarananda həll olundu, bu üsul kəndli gənclərin dövlətdə mühüm
vəzifələr tutmasına şərait yaratdı. İlk müsəlman dövlətində də adamlar arasında
fərqlərin götürülməsi traybalizmin qarşısını kəsmək rolunu oynamaqla, özünü
protektsionizm halları üçün mühüm maneə kimi göstərdi. Bu tədbir həm də islam
həyatının təsirini işğal edilmiş ərazilərin sivilizasiyası üçün açırdı.
Abbasilər 762-ci ildə paytaxt şəhəri olan Bağdadı saldılar. Bu şəhər Dəclə
çayının üstündə, əvvəlki paytaxt Dəməşqdən şərqə tərəf xeyli uzaqda yerləşirdi,
İran körfəzinə olan çay yolundan fayda götürürdü. Eyni zamanda Aralıq
dənizindən Mərkəzi Asiyaya gedən karvan yolunun üstündə idi. Şərqə tərəf hərəkət
yeni mədəni istiqaməti dəstəkləməklə, həm də Persiyanın təsirinin irəliləməsinə
şərait yaratdı. Abbasilərin hakimiyyəti altında hakimlər, tacirlər və idarəetmə
qulluqçuları döyüşçülərdən daha üstün hesab edilirdi, onlara ideal vətəndaşlar kimi
baxılırdı.
Abbasi sülaləsinin idarəçiliyi IX əsrdə özünün ən yüksək zirvəsinə çatdı. O
dövrün xəlifəsi Harun-ər Rəşid daha çox məşhur idi, onun idarəçiliyi çox hallarda
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Abbasi xilafətinin “qızıl dövrü” kimi təsvir edilir. Onun oğlu əl-Mamun təhsilin
böyük himayəçisi idi. O, astronomik rəsədxana yaratmış və klassik yunan
əsərlərinin tərcümə edilməsinin bünövrəsini qoymuşdu. Bu dövr həmçinin dinamik
iqtisadi inkişaf illəri idi. Ərəblər Roma imperiyasının ən varlı əyalətlərini işğal
etmişdilər və bu vaxt Şərqə gedən ticarət yoluna nəzarət edirdilər.
Bağdad nəhəng ticarət imperiyasının mərkəzinə çevrilmişdi, bu imperiya
Avropanın, Asiyanın və Afrikanın içərilərinə doğru genişlənmiş, islam dünyasının
var-dövlətinin üzərinə böyük miqdarda əlavələr artırmışdı. Nəhəng var-dövlət həm
də tarixdə daim təsdiqini tapan bir prosesin – maliyyə pozğunluğunun,
korrupsiyanın artmasına səbəb olmuşdu.
Abbasi xəlifələri mühüm vəzifələri tədricən öz saray favoritlərinə hədiyyə
kimi verməklə öz hakimiyyətlərinin bünövrəsini dağıtmağa başladılar və tezliklə
özləri nominal rəhbərlərə çevrildilər. Bütün dövrlərdə meydana çıxan favoritizm
bir qayda olaraq ona rəvac verən üsul-idarənin məhvinə yol açır. Əyalət
hökmdarları xəlifənin nəzarətindən çıxıb, özlərinin müstəqil sülalələrini
yaradırdılar. Hətta əvvəllər, VIII əsrdə Əməvi sülaləsindən olan Əbd ər-Rəhman
İspaniyaya qaçdıqda, orada artıq öz ayrıca əmirliyini qurmuşdu. 756-cı ildə o,
İspaniyanın cənubunda nəzarəti ələ keçirmişdi və öz hakimiyyətini İspaniyanın
mərkəzinə doğru genişləndirmişdi. O, əmir və ya komandir titulunu götürmüş, ƏlƏndəlus (ərəblər İspaniyanı belə adlandırırdılar) əmirliyi yaratmışdı.
III Əbd ər-Rəhman isə 929-cu ildə özünü xəlifə elan edərək, əmirliyi
Kordoba xilafətinə çevirmişdi. Ümumiyyətlə X əsr Kordoba xilafətinin hərtərəfli
çiçəklənməsi dövrü hesab olunur. Əl-Əndəlus hökmdarları vahid cəmiyyəti inkişaf
etdirirdilər, burada bütün dinlərə tolerantlıq göstərilirdi. Saray həmçinin yazıçıları
və rəssamları dəstəkləməklə parlaq və gur inkişaf edən mədəniyyət yaratmışdı.
İslam mədəniyyətinin inkişafında və yayılmasında islamın özünün meydana
gəlməməsindən əvvəl baş verən bəzi hadisələr də müəyyən müsbət rol oynadı.
Bizans imperatoru Yustinian taxt-taca çıxmasından iki il sonra, 529-cu ildə
Afinadakı fəlsəfə məktəbini bağlatdı. Həmin dövrdə məşhur olan Afina
Akademiyasından o, bütpərəst müəllimləri qovdu. Bu hərəkət bütpərəstlikdən daha
çox yunan fəlsəfəsi əleyhinə yönəlmişdi. Bunun nəticəsində Avropa uzun müddət
cəhalətpərəstliyə gömüldü. Bu vaxt yunan elminin vida işığı tədricən söndükdə,
onun son nümayəndələri Yaxın Şərqdə, onları qaçmağa məcbur edən xristian
fanatiklərindən daha çox dözümlülük göstərən və elmə daha yaxşı maraq bəsləyən
perslərin və ərəblərin ölkələrində sığınacaq axtardılar. Onların sonrakı ardıcılları
erudit iudeylərlə və nestorian xristianları ilə birlikdə fəlsəfi və elmi əsərləri yunan
dilindən ərəb dilinə tərcümə etdilər. Hindistandan gəlmiş alimlər Abbasi xilafətinin
dəstəyi ilə Bağdaddakı “Beyt ül-hikmə”nin – Müdriklik evinin vasitəsilə
sanskritdən tərcümələr etdilər.
Fəlsəfə orijinal və cəsarətli islam mütəfəkkirləri olan əl-Fərabi, Avitsenna,
İbn Ruşdun hesabına dirçəldi. Dünya şöhrətli alimlər – Məhəmməd əl-Xarəzmi, əlRazi, Ömər Xəyyam, Biruni və İbn Xaldun elmin inkişafına böyük töhfələr
verdilər. Onların əsərləri latın dilinə tərcümə olundu və Avropa təfəkkürünün
inkişafına böyük təsir göstərdi. Pers matematiki, astronomu, filosofu və şairi Ömər
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Xəyyam materialist görüşlərin tərəfdarı kimi çıxış edirdi.
Həmin illərin müsəlman cəmiyyəti kifayət dərəcədə azad və açıq, ayrı
düşüncələrə və görüşlərdəki fərqlərə dözümlü idi. Elmi işə hörmətlə və sevinclə
yanaşılırdı. Öz imperiyasının başlanğıcından ərəblər işğal etdikləri ərazilərin
mədəniyyətlərini könüllü olaraq həzm etmək qabiliyyətlərini nümayiş etdirdilər.
Ərəblər həqiqətən də Roma imperiyasının yunan-Roma mədəniyyəti qalıqlarının
varisləri oldular. Onlar ciddi-cəhdlə Bizans və Persiya mədəniyyətlərini
assimilyasiya etdilər, VIII-IX əsrlərdə çox sayda yunan, Suriya və Persiya elmi
fəlsəfi əsərlərini ərəb dilinə tərcümə edildi. Cənubi Aralıq dənizi ətrafında və
Yaxın Şərqdə aparıcı və müsəlmanlar üçün tələb edilən dil olan ərəb dili həqiqətən
də beynəlxalq dilə çevrildi.
Qərbi Avropa əsasən əkinçiliklə məşğul olan kənd dünyası kimi mövcud
olduqda, müsəlmanlar parlaq şəhər mədəniyyəti yaratdılar. Səhralardan çıxmış
kimi güman edilən bu insanların belə gözəl şəhərlər salmasına avropalılar təəccüb
qalmaya bilməzdilər. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, ərəblər Bizansdan və
Persiyadan şəhər salma ənənələrini götürmüşdülər, tarixdəki ilk şəhərlər isə
qonşuluqdakı Mesopotamiyada – Şumerdə mövcud olmuşdu. Ona görə də
müsəlman imperiyasında Bağdad və Qahirə kimi yeni şəhərlərdə, həmçinin
İspaniyada Əməvi xilafətinin paytaxtı Kordobada belə yüksək şəhər mədəniyyətini
görmək olardı. X əsrdə güman ki, 100 mindən çox (bəzi mənbələrdə isə əhalinin
sayını 500 min olduğu göstərilir) əhalisi olan Kordoba Avropanın
Konstantinopoldan sonra ən böyük şəhəri idi. Burada 70 ictimai kitabxana var idi,
xəlifənin özəl kitabxanasında əlyazmaların sayı 400 minə çatırdı. Xəlifə əl-Hakim
dünyanın müxtəlif guşələrindən kitabları toplamışdı və sonra onlar ərəb və latın
dillərinə tərcümə edilmişdi. Bunlara coğrafiyaya aid kitablar da daxil idi. Onlar
sonralar Qərb dənizçiləri və tacirləri üçün əlverişli vəsait rolunu oynadı. Məktəblər
açıldı və Kordobadakı böyük məscid (ispanlar onu “meskida” adlandırırlar) islam
dünyasının hər tərəfindən gələn alimlərin mərkəzinə çevrildi. Kordobada çox sayda
qadınlar müəllim və kitabxanaçı kimi fəaliyyət göstərirdilər. Kordoba ilə yanaşı
İspaniyanın digər şəhərləri Qranadada və Sevilyada məşhur məktəblər yaradıldı,
onlarda hüquq, fəlsəfə, ədəbiyyat, matematika, təbabət, astronomiya, tarix və
coğrafiya öyrədilirdi.
İslam şəhərlərinin fiziki cəhətdən fərqli qaydada meydana çıxması, həm də
bütövlükdə onlar tərəfindən müəyyən arxitektura xüsusiyyətlərinin istifadə
edilməsinə borclu idi. Onlara şiş uclu tağlar, naxışlı pəncərələr və xüsusi növ
tikililər daxil idi. Axırıncılara saraylar, fəvvarəsi və ayrıca meydanı olan ictimai
binalar, ibadət üçün məscidlər, ictimai hamamlar, bazarlar və ya ticarət meydanları
aid idi. Müsəlmanlar öz binalarını unikal dekorativ rəsmlərlə bəzəyirdilər, bu da
canlı varlıqların təsvirindən dinin qadağasına görə qaçmağa imkan verirdi.
Canlıların təsvirinə islam tabu qoyduğuna görə müsəlman ölkələrində miniatür
sənəti istisna olmaqla rəssamlıq inkişaf etməmişdi, bunun əvəzində arxitekturaya
və həndəsi fiqurlardan naxış kimi istifadə edən xalçaçılıq sənətinə böyük diqqət
verilirdi.
Kordoba ilə yanaşı digər islam şəhərləri də çox sayda kitabxanalara malik
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olmaları ilə fərqlənirdilər. Bağdadın otuzdan artıq kitabxanası var idi, Qahirədəki
kitabxanada 1,1 milyon ədəd əlyazma saxlanırdı. Qay Yuli Sezardan sonra xəlifə
Ömər növbəti dəfə məşhur Aleksandriya kitabxanasını yandırmışdısa, sonralar
ərəblər tarixdə analoqu olmayan zəngin kitabxanalar şəbəkəsi yaratmışdılar.
Ərəb imperiyasının mövcudluğunun ilk bir neçə əsri ərzində islam dünyası
antik sivilizasiyaların elmi və fəlsəfi əsərlərini qoruyub saxlamaqla, bəşəriyyət
üçün əvəzsiz bir xidmət göstərdi. Qədim Romada vətəndaş müharibəsi vaxtı çoxlu
günahsız qan axıtmış diktator Sulla təkcə bir əməlinə görə - Aristotelin əsərlərini
Afinada tapıb, üzə çıxardığına və elm aləminə bəxş etdiyinə görə ehtiramla yad
edilirsə, onda islam cəmiyyətləri antik dünyanın elmi və fəlsəfi incilərini hifz edib,
üzə çıxardıqlarına görə bütövlükdə bəşəriyyətin hansı böyük minnətdarlığına layiq
görülməlidir? Əgər Qədim Yunanıstan inkişaf etmiş sivilizasiyanın, elmin və
mədəniyyətin beşiyi sayılırsa, bu beşikdə bəslənən uşağı unutqanlıq xəstəliyindən
sağaldıb, dünyaya çıxaran islam mədəniyyəti ən böyük tərifə layiqdir.
Qədim yunan filosofları Avropada əsasən tanınmadıqları bir vaxtda Platonun
və Aristolelin mühüm əsərləri ərəb dilinə tərcümə edilmişdi. Onlar Bağdaddakı
“Beyt ül-hikmə” adlanan kitabxanaya qoyulmuşdu. Burada onlar müsəlman
alimləri tərəfindən oxunur və öyrənilirdi. Ərəb alimləri arasında Platon və Aristotel
o qədər sevilirdi ki, onları bir qədər “özününküləşdirmişdilər”, adları ərəb dilindəki
tələffüzə uyğun qaydada “Əflatun” və “Ərəstun” kimi işlədilirdi.
“Beyt ül-hikmə” həmçinin matematikaya aid Hindistandan gətirilmiş
mətnlərə malik idi. Qədim mətnlərin qorunub saxlanmasında kağızdan istifadə də
böyük köməklik göstərdi. Kağız istehsalı VIII əsrdə Çindən götürülmüşdü, bu
ölkədə isə bu materialdan bizim eranın 105-ci ilindən istifadə edirdilər.
Ləngimədən, VIII əsrin sonunda Bağdadda Barməkilər kağız fabriki tikdirmişdilər.
Tezliklə kitab satanlar və kitabxanalar meydana gəldi.
Antik əsərlərin ərəb dilinə tərcüməsi ilə iş bitmirdi. Sonralar onlar ərəb
dilindən latın dilinə tərcümə edildi və Avropa universitetləri yarandıqdan sonra bu
elm dünyasından çoxlu fayda götürdülər.
İslam alimlərinin Qərb üçün klassik bilikləri qoruyub saxlamalarına görə
layiq olduqları müvafiq tərifi almaları ilə yanaşı, onlar öz elmlərini də xeyli irəli
aparmışdılar. Burada matematika və təbiət elmlərinə onların göstərdiyi böyük
köməyin sübutu ilə müqayisədə digər hansısa bir yerdə buna bənzər şəhadəti
tapmaq
qeyri-mümkündür.
Matematikada
və
astronomiyada
onların
nailiyyətlərinin siyahısı ayrılıqda böyük təəssürat yaratmaq gücünə malikdir.
Müsəlmanlar Hindistandan sıfır rəqəminin işlədilməsi daxil olmaqla ədədi sistemi
qəbul edib Qərbə ötürdülər. Avropada bu ərəb sistemi kimi tanındı və Roma
rəqəmlərinin ağır və böyük yer tutması ilə müqayisədə hesab əməliyyatında əslində
inqilab yaratdı. IX əsr Persiya matematiki əl-Xarəzmi cəbr fənnini icad etdi.
Müsəlman astronomlar əl-Mamun tərəfindən Bağdadda qurulan rəsədxanada
ulduzların mövqelərini öyrənirdilər. Onlara Yerin kürə şəklində olması və çox
sayda ulduzların adı məlum idi. Onlar həmçinin ulduzlar barədə biliklərini
dəqiqləşdirdilər, bu, dənizçilər tərəfindən göy cisimlərinin mövqeyini müşahidə
etməklə öz olduqları yeri müəyyən etmək üçün bir vasitə kim istifadə edilirdi.
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Sonralar astrolyabiya avropalıların Amerika qitələrinə üzməsini mümkün edəcəkdi.
Müsəlman alimləri kimya elmində çox sayda yeni kəşflər etdilər və təbabəti
elmi tədqiqat, öyrənilmə sahəsi kimi inkişaf etdirdilər. Xüsusən məşhur olan təbib
İbn Sina idi, o, Qərbdə Avitsenna kimi tanınırdı. O, “Həkim elminin kanonu” adlı
tibbi ensiklopediya yazmışdı, digər cəhətlərlə yanaşı, müəyyən xəstəliklərin
sirayətləndirici təbiətini vurğulamış və onların çirkli su təchizatı vasitəsilə necə
yayıldığını göstərmişdi. Latın dilinə tərcümə olunduqdan sonra Avitsennanın əsəri
orta əsrlər Avropasının universitet tələbələri üçün əsas tibb dərsliyi oldu. Avitsenna
çox sayda müsəlman alimlərindən biri idi ki, onun əsəri latın dilinə tərcümə
edilmiş və Avropada XII və XIII əsrlərdə intellektual həyatın inkişafına xeyli
kömək göstərmişdi.
İslam dünyası da müəyyən problemlərlə üzləşməli oldu. X əsrin ortalarından
Abbasilər xilafətinin başçılıq etdiyi islam imperiyası parçalanmağa başladı.
Paytaxtı Qahirə şəhəri olan şiə xilafəti Bağdadın sünnü xilafətinə rəqib olmaqla
islam dünyasını yarı böldü. Şimali Afrikadakı Fatimilər sülaləsi inkişaf edərək
islamın dinamik mərkəzi kimi Abbasilər xilafətini üstələdi. Bu üstünlüyü əldə
etməkdə ticarət mühüm rol oynadı. Həm də onlar din məsələsində tolerant idilər və
qeyri-yerli xalqlardan olan muzdlu döyüşçülərdən güclü ordu düzəltmişdilər. Bu
xalqlardan biri səlcuq türkləri idi və onlar tezliklə Fatimidlərin özünə qorxu
törətməyə başladılar.
Səlcuq türkləri Mərkəzi Asiyadan olan nomad (köçəri) xalq idi, onlar islama
keçib Abbasi xilafəti üçün hərbi muzdlular kimi gücləndilər. Tədricən Persiyanın
və Ermənistanın içərilərinə hərəkət etdilər, onların sayı XI əsrdən başlayaraq artdı
və Abbasi imperiyasının şərq əyalətlərini tutmağa qadir oldular. 1055-ci ildə türk
lideri Bağdadı işğal etdi və Abbasi imperiyasının komandanlığını sultan titulu ilə
öz üzərinə götürdü. XI əsrin son dövrlərindən səlcuq türkləri Misirə və Bizans
imperiyasına təzyiqlərini artırdı. Bizans imperatoru çağırış qaydasında türklərə
ağılsızcasına müraciət etdikdə, axırıncılar 1071-ci ildə Manzikertdə Bizans
ordusunu darmadağın etdilər. Bu vaxt bizanslılar kömək üçün nəzərlərini qərbə
tikdilər, Papaya şikayətləndilər və bu, səlib yürüşlərinə gətirib çıxardı.
Xristianların digər xalqlara qarşı qəddarlıqları
Xristian Avropasında yəhudilər yeganə dini azlıq idi ki, onlara qeyri-xristian
dininə sitayiş etməyə icazə verilmişdi. Yəhudilər artan qaydada ticarətlə və
sənətkarlıqla məşğul olurdular. Cənubi Avropada onlar müsəlman və xristian
dünyaları arasındakı mədəni və intellektual əlaqələrdə mühüm funksiyanı həyata
keçirirdilər.
Səlib yürüşləri müsəlmanlara qarşı olsa da, xristianlar həmçinin öz
vətənlərində də düşmən axtarmağı unutmurdular. Birinci Səlib yürüşü vaxtı
yəhudiləri Fransada və Reynlandda təqib edirdilər. Həmin dövrün salnaməçisi
yazırdı ki, “ingilis səlibçiləri Müqəddəs Torpağa yollananda, Portuqaliyada,
Lissabonda kralın nökərləri olan bütpərəstləri və yəhudiləri qovdular, onların
mülkiyyətini və əmlakını qarət etdilər, evlərini yandırdılar, üzüm bağlarını qəsb
etdilər, onlara bir salxım da üzüm saxlamadılar”. Yəhudiləri himayə edənlər
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təhlükədə olurdular. XIII əsrdə dinsizlərlə mübarizə atmosferində yəhudilər daha
çox təqib edilirdilər. Rahiblər israr edirdilər ki, bu “Xristin qatillərinə” qarşı
hərəkətə keçmək lazımdır. Ənənəvi xristian nöqteyi-nəzərinə görə yəhudilər
İisusun öldürülməsinə görə cavabdeh idilər, ona görə də yəhudi kitablarını ictimai
qaydada yandırırdılar. Dördüncü Lateran Şurası 1215-ci ildə yəhudi gettolarının
inkişafını və ya divarla çəpərlənməni bəyəndi, bunun nəticəsində onlar
xristianlardan izolyasiya edilirdi. Bu təqiblər nifrət olunan yəhudilərə qarşı ikinci
yeni ənənəvi antisemitizmi qızışdırırdı. Yəhudilərin qovulması prosesi Mərkəzi
Avropaya da yayıldı və Şimali Avropa yəhudilərinin çoxu axırıncı sığınacaq kimi
Polşaya köçməyə məcbur edildi. Polşada məskunlaşan yəhudilərin sonrakı
nəsillərinin taleyi daha acınacaqlı oldu və onlar Hitler faşizminin həyata keçirdiyi
Holokostun 6 milyonluq qurbanlarının demək olar ki, yarısını təşkil etdi.
Xristian kilsəsi əslində bütün xalqlara ağalıq etmək üçün xristian dünyası
yaratmağa səy göstərirdi. Bu məqsəd təkcə ideya şəklində mövcud olmayıb,
konkret tədbirlər vasitəsilə özünün həyata keçirilməsi ümidini yaradırdı. 1433-cü
ildə Papa VI Aleksandr (o və onun övladları iyrənc əməllərinə - qətllərə,
zinakarlığa görə biabırçı şöhrət qazanmışdılar) bulla dərc etdi, bu sənədə görə iki
xristian dövlətinin – İspaniya və Portuqaliyanın bütün Atlantik okeandan keçən bir
xəttlə ağalıq sferaları ayrılırdı. Bu xəttdən qərbə tərəf olan bütün ərazilərin
İspaniyaya, şərqə tərəf olanların isə Portuqaliyaya məxsus olduğu təsdiq edilirdi.
Sonralar qərbdə Portuqaliyaya ancaq Braziliya çatdı, həmin ölkə də Xristofor
Kolumbun dünyanın naməlum sahələrini kəşf etmək işini davam etdirən
səyahətçilər tərəfindən tapılmışdı. Protestant İngiltərə XVI əsrdə dünya dəniz
dövlətinə çevrilməklə katolik kilsəsinin bu planlarını alt-üst etdi.
Xristianlar təkcə islama qarşı səlib yürüşü etməklə kifayət-lənməyib, Yeni
Dünyada da – Cənubi Amerikada qan tökmə, qırğınlar təşkiletmə və quldurluq
əməliyyatlarına əl atmaqla buradakı sivilizasiyaları məhv etmişdilər. 1519-cu ildə
Ernan Korbesin başçılıq etdiyi kiçik konkistadorlar qrupu Meksikanın atsteklər
yaşayan mərkəzini işğal etdikdə böyük cinayətlərə imza atdı. Paytaxt Tenoçtitlan
şəhərində hökmdar II Montesuma ispan işğalçıları tərəfindən əsir götürüldü, sonra
isə öz təbəələri tərəfindən öldürüldü. Atstek monarxı Kortesi ağ allah Ketsalkoatın
nümayəndəsi hesab etmişdi, köhnə rəvayətlərə görə həmin allah bir dəfə qayıdacaq
və yenidən çar taxt-tacını tutacaqdır. Ona görə də Montesuma əcnəbilərə qızıl
hədiyyələr təklif etdi və şəhərdə yaşamaq üçün onlara saray verdi, lakin ispanlar
çarı əsir götürüb, şəhəri qarət etdilər.
Bir qədər sonra şəhər sakinləri ispanları qovdular, lakin atsteklərin düşməni
olan tayfalardan kömək alıb yenidən şəhərə daxil olanda öldürülən hinduların
cəsədlərini və başlarını tapdalayıb keçirdilər. Bu hadisə ispanlara səlib yürüşü vaxtı
Yerusəlimin dağıdılmasını xatırlada bilərdi. Lakin, burada, Meksikada ölənlərin
sayı daha çox idi. Quru torpaq üzərində cəsədlərdən təpə düzəlmişdi. Rus rəssamı
V.V.Vereşşaginin müharibələrin dəhşətli nəticəsinə həsr etdiyi və quzğunların
ətrafında dövrə vurduğu kəllələrdən ibarət piramidanı təsvir edən “Müharibənin
apofeozu” əsəri bütünlüklə Tenoçtitlan dəhşətinin mənzərəsini əks etdirə bilərdi.
Cəsədlərdən şəhəri bürüyən üfunətdən hətta Kortesin özü də xəstələnmişdi.
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Eyni aqibət inkləri də gözləyirdi. İspan konkistadoru Fransisko Pisarronun
başçılıq etdiyi az saylı ekspedisiya Cənubi Amerika Andlarında İnk imperiyasını
dağıtdı. İnklərin hökmdarı Ataulpa onlara nəhəng miqdarda pul ödədi. Lakin 1533cü ildə Pisarro onu edam etmək əmrini verdi və inklərin paytaxtı Kuskonu tutdu.
Özünün böyük inkişaf səviyyəsinə çatmış İnk imperiyası beləliklə tarixdən silindi.
Kusko qızılın və gümüşün bolluğuna görə əfsanəvi Eldorado hesab oluna bilərdi.
İnklərin ağlasığmayan nəhəng xəzinəsi qəsb edilib İspaniyaya daşındı. Göründüyü
kimi, ispan konkistadorları Meksikada və Peruda özlərini heç də səlibçilərdən az
qəddar və qaniçən kimi aparmadılar.
İslamı başqa xalqlara silahla qəbul etdirmək barədə əsassız ittihamla çıxış
edənlərin nümayəndələri Cənubi Amerikada xristian dinini yaymaq kimi elə bir
neqativ olmayan işdən daha çox qan axıdılmasında canfəşanlıq göstərirdilər.
Afrikadan zənciləri Amerikaya daşımaqla qul ticarəti vasitəsilə böyük sərvət sahibi
olan, müstəmləkələrdə asiyalılara və afrikalılara vəhşiliklə yanaşan xristianları
yada salmağa ehtiyac yoxdur. XVII əsrdən başlayaraq gur inkişaf edən
müstəmləkəçilik çox sayda xalqa elə ağır zərbə vurmuşdur ki, dünya müstəmləkə
sisteminin süqutundan sonra hələ də öz iyrənc izlərini qoruyub saxlamaqda davam
edir.
Uzaq tarixə ekskursu kənara qoyub, keçən əsrin 90-cı illərinə nəzər salsaq,
Balkanlarda yenə də xristianların müsəlmanlara qarşı aparrıqları “etnik təmizləmə”
siyasətinin biabırçı səhnələrini müşahidə edə bilərik.Bosniya-Hersoqovinanın
mqstəqilliyini Avropa ölkəkərinin çoxu və Birlşmiş Ştatlar tanıdıqdan sonra,1993cü ilin ortalarından Serbiya qüvvələri Bosniya ərazisinin 70 faizini ələ
keçirdi.Onlar Bosniya müsəlmanlarını öldürür,yaxud da onları öz torpaqlarından
qovurdular.Bu İkinçi Dünya müharibəsi vaxtı natsistlərin həyata keçirdikləri
dəhşətləri yada salırdı. Serblərin Serebrenitsada təşkil etdikləri qırğınlarda
müsəlmanlardan 8 min kişi və oğlan uşağı öldürülmüşdü. 1995-ci ildə əsasən
mülki adamlar olan 250 minə yaxın bosniyalı öldürülmüşdü, 2 milyon nəfər isə
evsiz-eşiksiz qalmışdı. Yalnız ABŞ-ın təzyiqi və təkidi ilə Deyton müqaviləsi buna
son qoydu. Elə həmin illərdə Kosovoda da serb qüvvələri müsəlman olan etnik
albanlari qırmağa başladiqda, Birləşmiş Ştatlar və onun NATO müttəfiqləri
münaqişənin həllinə ğirişdilər.Yalnız Yuqoslaviyanın bombardman edilməsi onun
hökumətini güzəştə getməyə məcbur etdi.
İslama qarşı mənəvi səlib yürüşləri
Son vaxtlarda antiislam təbliğatı xüsusilə güclənmişdir. Harada terror
hadisəsi baş verirsə, ekstremizm baş qaldırırsa, məsələnin mahiyyəti
araşdırılmadan islam fundamentalizmi klişesi işə salınır. Bu versiyanın həqiqi
olmasını sübut etmək üçün ağlasığmayan dəlillər axtarılır. Dəlil tapılmasa da eybi
yoxdur, Napoleonun ifadəsi ilə deyilsə, “Döyüşə girmək lazımdır, sonrasına isə
baxarıq” prinsipi öz işini görür. Axı Corc U.Buş İraqa hücum edəndə irəli sürdüyü
səbəblərin heç biri öz təsdiqini tapmadı, müharibə isə İraqa ağır zərbə vurdu.
İslama qarşı ittiham sürmək elə də çətin bir şey deyildir, Qərb ictimaiyyəti bu
306

barədəki fantaziya tipli istənilən məlumata inanır. Hətta XIV əsrin ortalarında
(1350-ci il) baş vermiş və Avropanın əksər ölkələrinin əhalisinin az qala yarıbayarı
azaltmış Qara Ölümü də, XXI əsrin əvvəlində (2004-ci il) Hind okeanında
İndoneziya yaxınlığında baş vermiş böyük dağıdıcı gücü ilə seçilən və on minlərlə
insan həyatının itkisi ilə müşayiət olunan tsunamini də bu dinin adına yazmaq olar
və adamları inandırmaq olar ki, müsəlmanlar öz sehrləri ilə təbiətə də hakim kəsilə
bilirlər. Axı Qara Ölüm adlanan bubon taunu başlanğıcını Şərqdən, Çindən
götürmüşdü, tsunami də Asiyadan başlamış və Afrikaya gəlib çıxmışdı. Tarixi
saxtalaşdırmaq yolu ilə Şərqi bütün bədbəxtliklərin və fəlakətlərin episentri
adlandırmaq, onu cəhalət mənbəyi də hesab etmək olar. Bu vaxt Arximed
qanununda olduğu kimi, guya Şərq batdıqca, Qərb yuxarı qalxacaqdır.
Bu ilin aprel ayında Oslo şəhərində norveç terrorçusu Andres Breyvikin
məhkəməsi başlandı. Breyvik 2011-ci ildə şəhərin baş meydanında bomba
partlatmaqla 8 adamı, Utoyya adasında isə 68 gənci odlu silah atəşi ilə
öldürmüşdü. Sağ təmayüllü terrorçu olan Breyvik bu dəhşətli cinayətinə
əvvəlcədən yaxşı hazırlaşmış, özü barədə videoçarx da çəkmişdi. Filmdə o,
tampliyer rahibi planında, əlindəki qılıncla təsvir edilir. Tampliyerlər dini – hərbi
ordenin üzvü olmaqla XII əsrdə Müqəddəs Torpağa gedən zəvvarları himayə
etməli idilər. Orden böyük orduya çevrilmişdi, var-dövlətə və mülkiyyətə
yiyələnmişdi, XIV əsrdə qüsurlarına görə papa tərəfindən qadağan edildi.
Breyvik məhkəmədə çıxış edəndə islamdan və multimədəni cəhənnəmdən
gələn təhlükə barədə öz sərsəm düşüncələrindən danışdı. Guya ki, islamdan
qorunmaq üçün o, öz həmvətənliləri olan 77 nəfər norveçlinin həyatına belə
dəhşətli qəsd etmişdir. İslama qarşı kinin öz qardaşlarının qırğınını törətməyin
səbəbi olması ilk dəfə olaraq dilə gətirilirdi.
Təəssüf ki, təkcə ayrı-ayrı ekstremistlər deyil, bəzi siyasətçilər də ölkəsinin
daxilində baş verən hadisələrin günahını islamda axtarmaq istəyirlər.
İslamofobiyanın açıq işartılarını biz Fransada görürük. Keçmiş Prezident Nikolya
Sarkozi və digər millətçi siyasətçilər ərəb ölkələrindən Fransaya mühacirlərin
gəlməsini xeyli məhdudlaşdırmaq təklifləri ilə çıxış edirlər. Onlar millətçiliyi
qızışdırmaqla siyasi xal toplamağa çalışırdılar. Bəziləri güman edir ki,
prezidentliyə yol qatı millətçilikdən, digər əcnəbi xalqlara qarşı kini
qızışdırmaqdan keçir. Lakin böyük demokratik ənənələri olan bir ölkədə seçiciləri
belə marginal şüarlarla aldatmaq mümkün deyildir və Sarkozinin seçkilərdəki
məğlubiyyəti bunu bir daha sübut etdi.
Almaniyada isə neonatsistlər islam əlehinə şüarlarla siyasi meydana çıxırlar.
Onlar iddia edirlər ki Məhəmməd peyğəmbərin karikaturası ölkənin ən iri torpağı
olan Şimali Reyn – Vestfaliyadakı iri şəhərlərin məsçidləri qarşısında nümayiş
etdirilməlidir. Həmin bədnam rəsmin müəllifi Kurt Vestqardın adına fəxri mükafat
təsis etməyi vəd edirlər. Bu ilin 1 mayında Zolingen şəhərinin mərkəzi meydanına
da onlar bu karikaturalara çıxmışdılar. Hətta belə biyabırçı rəsmlər üçün müsabiqə
elan etmişdilər. Almaniya hakimiyyət orqanları isə belə iyrənc dalğanın qarşısını
almaqda acizdir.
Millətçilik ritorikası nə qədər ucadan səslənsə də, başqa xalqlara və dinlərə
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qarşı nifrət nə qədər qızışdırılsa da, belə cəhdlər əbəs olur, gözlənilən effekti
vermir. Ağılsız söz və çağırış Danaidlərin əcaib çəlləyində itən suya bənzəyir.
Millətçiliyi həyat devizinə çevirmiş bəzi xalqların tarixi aqibəti hamıya
məlumdur. Elə xalqlar da vardır ki, başqaları tərəfindən əzildiyini, təqiblərə,
təhqirlərə, qırğınlara məruz qaldıqlarını iddia etməklə, özlərinin “qurban
kompleksi” ilə saxta faciə qəhrəmanı qiyafəsində görünməyə çalışırlar. Bu
məsələdə həm də dini fərqin mövcudluğunu və rolunu şişirdirlər. İki qonşu xalqla
müharibə şəraitində yaşayan ermənilər onilliklər boyu 1915-ci ildə türklər
tərəfindən öz millətindən olan 1,5 milyon nəfərin qırıldığı hay-küyünü salmaqda
davam edirlər. Bu iddia altında onlar uzağa gedən planlarını həyata keçirməyə
cəhd edirlər. Qərbdəki bəzi dairələr qatı millətçi erməni təbliğatına uyub, həqiqətin
üzə çıxması və məsələyə birdəfəlik nöqtə qoyulması təkliflərindən ermənilərin
qaçmasını görə-görə, saxta ittihamlara inanırlar. Əlbəttə, Birinci Dünya müharibəsi
illərində digər faciələr sırasında Türkiyənin müharibə aparan dövlət kimi xəyanət
xarakterli hərəkətlərə yol verən erməniləri kütləvi surətdə Yaxın Şərq ölkələrinə
deportasiya etməsi və bu vaxt müəyyən faciəli hadisələrin baş verməsi həqiqətən
də mövcud olmuşdu. Lakin bunu şişirdib milli və dini nifrətdən yaranan genosid
ittihamı irəli sürmək həqiqəti inkar etməkdən başqa bir şey deyildir. Faciəni
sonralar baş verən Holokost səviyyəsinə qaldırmaq məhz tarixi saxtalaşdırmaq
cəhdi kimi gözə çarpır. Əslində ittihamı irəli sürənlər başlanğıcdan haqqın
tərəfində olmadıqlarını anladıqlarından, müxtəlif bəhanələr altında tarixi sənədlərə
nüfuz etməkdən də yayınırlar.
Antantaya qarşı müttəfiqlər sırasında vuruşan Osmanlı imperiyası öz ərazi
bütövlüyünə yaranan təhlükəyə dözə bilməzdi və tarixdə sonralar da təkrar olunan
deportasiya əməliyyatına əl atmalı olmuşdu və bu fakt inkar edilə bilməz. Saxta
ittiham isə az qala yüz ildən sonra həqiqətin üzə çıxmasına xidmət edə bilməz.
Deportasiyadan dörd il sonra türk məmurlarından bir qrupu Malta adasına sürgün
edilmişdi. Onların içərisində nazirlər, hərbi xadimlər və digər yüksək vəzifəli
şəxslər var idi. Elə oradaca genosid şübhəsinə görə onların məhkəmə istintaqı
aparıldı. Erməni millətçilərinin gözlədiklərinin tam əksinə, məhkəmə bu adamların
hər birinə bəraət verdi. Malta məhkəməsi təkcə məmurlara deyil, 1915-ci il
hadisələrinə görə elə bil ki, bütünlükdə Türkiyəyə bu ittihama görə bəraət verirdi.
Malta məhkəməsinə Antantanın təsiri ola bilərdi, türklərin təsir göstərməsi ehtimalı
isə sıfıra bərabər idi. Ona görə də “genosid” kəlməsini inadkar mantra kimi təkrar
edənlərə nə qədər xoş gəlməsə də, bu saxta ağac heç vaxt bəhrə verməyəcəkdir.
Saxtakarlıq meşəsinin cır və zəhərli meyvələri isə yalnız düşmənçiliyi qızışdırmağa
xidmət edə bilər.
Biz çətin, ziddiyyətli bir dövrdə yaşayırıq. Müsəlmanların öz ölkələrində
mövcud olan saysız-hesabsız problemlərlə yanaşı, Avropada onların dini qardaş və
bacılarının diskriminasiyası davam edir. Bu proses bəzi ölkələrdə daha təşviş
doğuran səviyyəyə gəlib çatır. Fransada islamofobiyanın genişlənməsi elə də sadə
məsələ deyildir. Bu ölkədə son prezident seçkilərində ultrasağ partiyanın namizədi
Marin Le Pen 6 milyona qədər vətəndaşın səsini almışdır. Nikolya Sarkozi yenidən
prezident seçilmək üçün çıxışlarında çox vaxt millətçi intonasiyalar
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səsləndirmişdir. Millətçiliyə istiqamətlənmiş bu siyasət görəsən “İnternasional”ın
yarandığı ölkə olan Fransaya nə verə bilər? Avropada müsəlmanların milli fərqə
görə damğalanması həmin cəmiyyətlərə baş ucalığı gətirmir. Əgər yəhudilər koşer
ərzaqlardan (Koşer qidası – qida gəbul etmək barədə yəhudi qanunlarının –
kaşrutun tələblərinə cavab verən yeməkdir) maneəsiz istifadə edirlərsə,
müsəlmanların halal qida maddələri niyə qısqanclıq yaratmalıdır? Yaxud,
multimədəniyyətə hücumlar formalaşmış cəmiyyəti dağıtmaq məqsədini güdürsə,
millətçiliyi şiddətləndirməyə nəyə görə rəvac verilməlidir?
Hər bir din və xalq öz prioritetlərinə malikdir və heç kəs bundan imtina
etmək istəmir. Lakin bu prioritetlər xalqlar arasında ayrı-seçkilik, nifrət, nifaq ruhu
yaymamalıdır, yaxud həmin həddə çatdıqda dayanmalıdır. İnsanlar dini və millətçi
ekstremizmə meyl etməkdənsə, müsbət vətəndaş və fəal həyat mövqeyinə
hazırlaşmalı, öz ətrafındakıların xeyrinə səmimi və təmənnasız xidməti özləri üçün
ali dəyərə çevirməlidirlər. Bu, heç şübhəsiz, digər dini və etik prioritetləri
üstələməyə qadir ola bilər.
İslam ölkələrinin bəzilərinin özündə də təriqət ayrı-seçkiliyi ciddi problem
olaraq qalır və bu, dövlətlərin parçalanması təhlükəsini yaradır. Təəssüf ki,
ruhanilər bu prosesdə hansısa bir tərəfə keçməklə, həmin ayrı-seçkiliyin
böyüməsinə şərait yaradırlar. Ümumiyyətlə, müsəlman din xadimlərinin bir hissəsi
öz mövqelərinə, ona görə də xalqa müraciət etmək imkanına malik
olmadıqlarından, bəzən hakimiyyətin vintciyi kimi yaramayan bir rolu oynamaq
yoluna düşürlər. Vinti icad edə Arximedi də qınamaq düzgün olmazdı, axı o,
həmin detalın gələcəkdə belə nümunəsinin yaranacağını heç ağlına da gətirməzdi.
Onlar insan haqlarının pozulmasına biganə qalırlar. Təəssüf ki, bəzi ruhanilər
intellektləri ilə seçilmirlər, dar düşüncə tərzinə malik olurlar, islamın ali
həqiqətlərini kütlələrə çatdıra bilmirlər, söhbətlərində bəzən cəhalətə yuvarlanırlar.
Ümumiyyətlə, müsəlman din xadimlərinin bir çoxu onlar üçün vacib olan nitq
mədəniyyəti ilə, polemika bacarığı ilə öyünə bilməzlər. Bu isə islamı tənqid
edənlərin dəyirmanına su tökür, daxildəki bayağı ittihamçılar da çox asanlıqla
populyarlıq qazanırlar. Axı kütləyə cahillik dərsi vermək praktikası arxada
qalmışdır. Din xadiminin hər bir sözü, moizəsi islamın ali dəyərlərinə söykənməli,
yüksək qiymətə layiq olmalıdır. Dini hörmətdən salan bayağı danışıqlar isə aradan
götürülməlidir.
İslam özünün təməl prinsiplərini əsas tutaraq hər cür maneə hədlərini dəf
etməklə dünyanın hər yerində tədricən irəliləyir. Hətta islamofobiya adeptləri
haray qaldırırlar ki, islam Avropaya ozünün güclü basqınını dəvam etdirir. Lakin
bu məğrurluq hissi yaratmamalıdır, başqa dinlərə münasibətdə tolerantlıq
saxlanmalı və inkişaf etdirilməlidir. Həm də, din ona sitayiş edənlərə məhəbbət və
qayğı ilə yanaşmalıdır.
İslam yarandığı vaxt iki şəhərin hüdudları daxilində də tam etiraf
edilməyəndə belə, Məhəmməd peyğəmbər o dövrün üç boyuk dövlətinin başcısının
yanına qasid göndərdi ki, nə gədər gec deyil onlar könüllü olaraq bu dini gəbul
etsinlər. Bu tələbi isteza ilə qarşılayan da, ona zahiri hörmət ifadəsi göstərən də
oldu. Zaman isə peyğəmbərin gəribə uzaqgörənliyini bütünlüklə təsdiq etdi. Həmin
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dövlətlərdən ikisində islam dominant dinə çevrilmiş, Çində isə uyğurlar yaşayan
ərazidə aparıcı konfessiya rolunu oynayır.
Peyğəmbər cavanlığında karvanla Suriyaya və Yəmənə ticarət etməyə
yollanırdı. Islam dininin “karvanı” isə bütün dünyanı dolaşmağa başladı, bu din
təkçə uzun tarixi məsafəni deyil, həm də nəhəng coğrafi məsafəni qət edə bildi. ən
baçıcası isə yüz millonlarla insanın ürəyinə və şüuruna hakim kəsilə bildi. İslam öz
həyatiliyini də məhz bu yolla qostərmiş və beş gitənin hər tərəfində ona sitayiş
bəsləyənlər kütləsinə yiyələnmişdir. Bunun digər dinlərdə müəyyən qısqanclıq
hissləri törətməsi də təsadüfi deyildir, axı istənilən qələbə onu seyr edənlərdə
paxıllıq yaratmamış qalmır. Lakin bu qısqanclıq kinə, nifrətə çevrilməməlidir,
çünki eybəcər hisslər hökmən əks reaksiya yaradır. Islamın, onun bir tərkib
hissəsinə çevrildiyi qerçəkliyi, çoxlu dinlərin mövcud olduğu dünyanı sadəcə
olaraq təbii hal kimi qəbul etmək lazımdır. Hansı din insan könülləri uğrunda
sağlam mübarizədə uğur qazanırsa, bu da ən azı sakitcə, heç bir qəzəbə ehtiyac
duymadan qəbul edilməlidir. Belə olsa, islam ona ünvanlanan əsassız ittihamlardan
bütünlüklə xilas ola bilər.
İslam adlanan gəmi, yelkənləri zaman küləyi ilə dolmaqla üzərək, gələcəyə
istiqamət götürmüşdür. Qoy bu gələcək islama inanc gətirənlərə, həmçinin bütün
bəşər övladlarına dinc və mənalı həyat, həm də səadət və mənəvi zənginlik bəxş
etsin. Onda yaşamaq daha maraqlı və cazibədar olacaq, insan özünün Allaha
inamının daha dolğun mükafatını ala biləcəkdir.
“525-ci qəzet”.02,09,15,23,30-06,07,14-07.2012.
ZİYALILAR QAYGIYA MÖHTACDIR
Oxucuların göz yaşları
Ağır itki barədə xəbər onun əsərlərini uzun illər ərzində sevə-sevə oxuyan
milyonlardan biri kimi məni də sarsıtdı. Həyatın, ömrün faniliyni dərindən dərk
etməklə yanaşı, taleyin şirin meyvələrini də dadmış bir insan Allahın hökmündən
qaçmağın mümükünsüzlüyünə öz ömrünün sonluğunda bir daha yəqinlik tapdı. O,
artıq ahıl yaşında idi, lakin hərfi mənada paradoksal görünsə də ,onun geniş
çiyinlərinə biçilmiş şöhrət mantiyasını özü kimi şərəflə daşıyacaq başqa birisinin
olmadığını nəzərə alaraq, tam qətiyyətlə demək istəyirsən ki, o, həyatdan vaxtsız
getdi. İngilislər bu sözü sırf mənasında kamilliyə çatmadan, yetişmədən mənasında
olan “premature” kimi ifadə edirlər. Bu adam isə hələ çox cavan ikən kamillik
zirvəsinə yüksəlmiş, son nəfəsinə qədər bu Olimpdən aşağı düşməmişdi.
Hamı yəqin ki, söhbətin dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Çingiz
Aytmatovdan getdiyini anladı. XX əsrin son qırx ili ərzində keçmiş sovet
məkanında heç bir nasir populyarlığına görə onunla müqyisə oluna bilməzdi. O,
bəlkə də həmin dövrdə yeganə yazıçı idi ki, yaradıcılığı milyonlar tərəfindən
izlənirdi və hər bir yeni əsəri az qala ədəbi hadisə hesab olunurdu.
İlk əsər “Birinci müəllim” povesti olsa da, o, “Cəmilə” povesti ilə erkən
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məşhyrlaşma yoluna qədəm qoymuşdu və ona ilk xeyr-duanı görkəmli fransız
yazıçısı Lui Araqon, ərini müharibədə itirmiş bu gənc gəlinin yeni məhəbbət
hekayətini XX əsrin Romeo və Cülyettası adlandıraraq, vermişdi. Sonralar isə
onun yaradıcılıq bulağı daha gur çağlaşmış, dərin povest və romanlar çayına
çevrilmişdir. Dissident yazıçıların ədəbi nümunəllərindən fərqli olaraq onun
yaradıcılığı heç bir ideoloji mənafe güdülmədən, dünya oxucusuna yaxşı tanış idi
və bu ölçüdə onu Remark, Heminquey, Markes siyahısına salmaq olar.
O elə bir filoloji təhsil almamışdı, ixtisasca zootexnik idi. İstedad isə heç də
diplomla verilmir, onun timsalında isə bu, möcüzəli bir Allah vergisi idi. Çingiz
Aytmatov insan pisixologiyasının bilicisi olmaqla, öz qəhrəmanlarının daxili
aləminə bütünlüklə nüfuz edə bilirdi, istər uşaq, ya qoca olsun, cavan qız və ya
oğlan itgisindən əzab çəkən ana olsun. ”Bütün xalqların və dövrlərin rəhbəri”
yazıçını insan qəlbinin mühəndisi adlandırsa da, qələm sahibi heç də texnikanı
söküb qurmaqla, sazlamaqla məşğul olmur, bəlkə də bu həyatı orqanın
anatomiyasına da elə bələd deyildir, lakin onun döyüntülərinə, hansı hissələrlə
yaşadığına agahdır və bu bilicilik onun əsərlərinin bədii səviyyəsinə xüsusi
yüksəklik verir. Çingiz Aytmatov öz dostu olan Şimal xalq1larından birinin
yazıçısından eşitdiyi, bu xalqa məxsus olan əfsanəni elə cilallaya bilmişdi ki, onun
“Dəniz kənarı ilə qaçan alabaş” povesti insana məhəbbət himninə çevrilərək, bütün
bəşəriyyətə ünvanlanmışdı.
Çingiz Aytmatovu simvollar, rəmzlər yaradıcısı adlandırmaq olar və o,
simvolizmə meyl etsə də, ona daha geniş məna çaları verirdi. Onun qəhrəmanları
ümümi isim hüququ qazanmışdı. İstər bu, Nayman ana olsun, istər manqurt oğul
olsun.Məhz “Əsrə bərabər gün” romanından sonra Vətəni anlamamaq, duymamaq,
ona sevgini yaddan çıxarmaq kimi eybəcər xüsusiyyət, əsərin qəhrəmanının
özündən asılı olmayaraq, bədbəxt taleyin bəxş etdiyi unutqanlığını nəzərə almadan,
bu yığcam sözdə öz əksini tapmağa başladı.
Onun heyvanlar aləminə ruhi səyahəti insan dünyasını təhlil etməkdə də ona
qeyri-adi xidmət göstərmişdir. Bir sıra povestlər və romanlarda təsvir olunan
heyvanlar elə bil ki, öz təbii dünyalarnı tərk edib, insanlar aləminə nüfuz edir və
onları açmaqda, təhlil etməkdə əvəzsiz rol oynayırlar. Qədim Roma yazıçısı
Apuleydən qalmış bu irs sonralar dünya ədəbiyyatında öz uğurlu inkişafını
tapmaqla yeni ifadə təsvirləri qazanmışdır. Çingiz Aytmatovun geniş və daha
böyük tədqiqatı isə Lev Tolstoyun “Xolstomer” i və ya öz yaşıdı olan məşhur
ingilis şairi Ted Hyuzun heyvanlar barədə yazdığı alleqorik poemaları ilə müqayisə
edilə bilər. Heyvanların məkrdən uzaq olmasına və sədaqətinə heyranlığına görə, o,
bəzi əsərlərini onların adı ilə adlandırmaqdan da çəkinməmişdir”.Botogöz”,
“Əlvida ,Gülsarı”. Oxucular heç bir xəcalət hissi keçirmədən onun bu dilsiz –
ağrısız, yaşamaq üçün daim mübarizə aparan, lakin heç vaxt xəyanətə əl atmayan
qəhərmanlarından təlqin edilən ibrət dərsilərini götürmək lüzumunu inkar etmirlər.
Çingiz Aytmatovun əsərlərində folklor nümunəsi kimi verdiyi, lakin
müəllifliyi özünə məxsus olan pritçalarları- ibrətamiz hekayələri bu istedadın işıq
saçan bucaqlarının necə bol olduğundan xəbər verir. Özü də onun pritçalarları
zaman və məkan hüdudlarını tanımır, həqiqətə yaxınlığını vurğulamaq üçün başqa311

başqa xalqlara aid edilir və kiçik bir hekayətdə həm də həmin xalqa məxsus olan
milli xüsusiyyətlər, mərdlik, nəciblik qabardılır. Xarici ölkəyə qaçmaq üçün bir
yerə yığılan və mərdliklərinə görə özlərini qurban verən gürcülər haqqındakı
rəvayət ümumbəşəri duyğuların tərrənümünə çevrilir.
Çingiz Aytmatovun ölümü türkdilli xalqların ədəbiyyatı üçün, qoy buna
bizim hərf güdənlərimiz kinayə ilə baxmasınlar, xüsusilə də böyük itgidir. Ana
dilində bir əsər də yazmayan bu adam öz xalqının şərəfini xeyli ucaltmış, “Manas”
kimi qüdrətli bir şifahi ədəbiyyat nəhənginə malik olan qırğızların yazılı ədəbi
nümunələrini də dünya cərgəsinə çıxarmaqla heç bir millilikdən dəm vuranların
qadir olmadığı Fərhad işini görmüşdür. Keşkə başqa millətçilər də səs telləri
yarışına girməkdənsə, belə xidmətin xırda damlasına bərabər olan bir işi görməklə
öyünərdilər. Sovet dönəmində bəlkə də, yeganə yazıçı idi ki, türklərin böyük və
qədim keçmişinə ehtiyatla da olsa nüfuz edirdi, Ana sayın (indiki Yeniseyin)
sahillərindən köç edib, İssık-kul ətrafında məskunlaşan türklərin bir qolunun
tarixçəsini qələmə almışdı. Onun əsərlərində nə manasçılara, nə komuza, nə də
beşbarmağa rast gəlmək mümkün deyildir, bunların əvəzində hər səhifədə qırğız
ruhu, qırğız dünyasının paralelləri özünün büruzə verir. Bəli, çuxa vətənpərvərliyi
ona yaddır, o, öz Vətəninə bütün qəlbi, könlü ilə bağlıdır və bu bağlılıq boğazdan
yuxarı şit sözlərdə deyil, onun əsərlərində, onun ilham pərisində öz əksini tapır.
Çingiz Aytmatov həm də böyük şəxsiyyət idi, hansısa “dərzinin” müəyyən
etdiyi kiçik, dar ölçülərə sığmırdı. O, bir fərd kimi öz xalqına, böyük türk elinə
mənsub idi, lakin bir insan, həm də yaradıcı şəxsiyyət kimi bütün bəşəriyyətə
məxsus idi, ona görə də onu hansısa aula və ya alaçığa salıb kiçiltmək
yolverilməzdir və bu onun ruhuna hörmətsizlik əlaməti olardı.
Onu şəxsən tanıyanlar üçün bu itki iki qat ağırdır, axı o, nurlu bir insan
idi.Yəqin ki, onun vətənində, heç olmasa son illərdə yaşadığı Çolpan –atada ona
heykəl qoyulacaqdır.Lakin o, heç minnət götürmək də istəməzdi, axı sağlığında
özü özünə möhtəşəm qranit abidə, qədim Romanın böyük şairi Horatsinin sözləri
ilə deyilsə, əllə düzəldilmiş abidə yaratmışdır və bəlkə də Mikelanceloya
yaxınlaşmaq istəyən bu heykəltaraş onu öz füsünkar ağlı və yorulmaq bilməyən
əlləri ilə tökmüşdür.
Çingiz Aytmatovun məşhur əsərinin digər adı “Boranlı qatar dayanacağı”
adlanır və minnətdar tatarlar bu roman əsasında film çəkməyə başlamışlar. Onlar
müəllifi filmin çəkilməsinə öz məsləhətləri ilə kömək etmək üçün Kazan şəhərinə
dəvət etmişdilər. O, bura gəldikədn sonra qəflətən xəstləndi və bədbəxtlikdən bu
böyrək iltihabı ölümcül xarakter almaqla, adamları tufanlardan qorumağa çalışan
bu insanın həyatına son qoydu. Raketlərin gurultusu yeri lərzəyə saldığı kimi, onun
möhkəm bədəni bu xəstəliyin xain həmləsinə davam gətirə bilmədi və böyük
ümidlərlə yaşayan bir insan boranlı dayanacağın acı taleyini yaşamalı oldu. Çingiz
Aytmatov adlı nəhəng çay artıq öz axının davam etdirə bilmədi və o, dunya
adlanan səhralığın qumlarında mənsəbini tapdı.
“525-ci qəzet”.13.06.2008
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Böyük ağıl, istedad və zövq sahibi
İnsana hörmət, ehtiram hissi kiminsə təqdimatı və ya məsləhətilə, hətta ən
yaxın ünsiyyətin köməyilə də yaranmır. Həyatda biz bunun əksi ilə daha tez-tez
rastlaşırıq, uzun müddət bir yerdə işləyən adamlar arasındakı hisslər məhəbbətdən
çox uzaq olmaqla, az qala niftərdən xəbər verdiyinə görə, onun izləri dəridəki
çapıq kimi qətiyyən silinmək bilmir, daim özünü büruzə verir. Hörmət bəsləmək,
yaxşı xüsusiyyətləri qiymətləndirmək üçün, əlbəttə ki, ilk növbədə tanışlıq
lazımdır, sonra bu dostluğa çevrildikdə daha artıq möhkəmlik qazanmağa başlayır.
Qiyabi məhəbbət bir qayda olaraq mifik qəhrəmanlara ünvanlanır, axırıncılar real
cizgilər qazanmağa başlayanda səhv etdiyini, aldandığını, xəyalının əsirinə
çevrildiyini anlayırsan. Mifik qəhrəmanı bütləşdirə bilərsən, lakin o heç vaxt sənə
doğma olmayacaq, aradakı böyük məsafə hesabına ona münasibət isə hörmət deyil,
bir növ sitayişdir, bunda isə başlıca rolu ağıl, zəka deyil, hisslər oynayır. Real
insana isə şəxsiyyətinə, əxlaqi dəyərlərinin, prinsiplərinin möhkəmliyinə, onda
olan mərdlik laxtasına görə qiymət verirsən, onun özünəməxsusluğunu,
bütövlüyünü dərk etdikdən sonra bu adama inanmağa, etibar etməyə başlayırsan.
Dələduz, məkrli, insanlara qarşı səmimi yanaşmaq isə sadəlövlükdür, ağılsızcasına
onun aldadıcı, saxta aurasınıən təsiri altına düşməkdən irəli gəlir.Lakin onların bir
xidmətlərini də qeyd etməmək insafsızlıq olardı, iyrənc nümunələri bizə yaxşıları,
ləyaqətliləri sevməyə sövq edir, qaranlıq mühitdə biz işığın həsrətini daha çox
çəkməyə başlayırıq. Ləyaqətli insanlar ətrafa güclü işıq və həraraət şüaları
buraxırlar, harada olmağından asılı olmayaraq, belə adamlara qarşı səndə bir nisgil
hissləri yaranır və onlar keçmiş xatirələri yaddaşında canlandırmaqla, daha
arzulanan insana çevrilirlər.
Axı bizdən nəyi alsalar da, keçmişimizi, o günlərin xatirəsini ala bilmirlər.
Ruhi xəstəlikdən, amneziyadan başqa onları yox etməyə heç kəsin və heç nəyin
qüdrəti çatmır. Çünki bu keçmiş bizim şəxsi tarixçəmizə yapışıb, o dövrün mühiti,
bəyənib bəyənməməyimizdən asılı olmayaraq bizim ruhumuza, canımıza, düşüncə
və həyat tərzimizə hopub. Qədim misirlilərin dinindəki Anubisin tərəzisində o
dünyaya köçənlərin əməllərindəki xeyir və şər çəkilən kimi, biz də yaddaş
tərəzimizə yaxşıları və pisləri qoyur, onlara münasibətdə nə qədər düzgün və ya
səhv hərəkət etdiyimizi anlamaya başlayırıq. İllər keçdikdən sonra aparılan
mühakimə birinci növbədə özümüzə qarşı qurulur,lakin onun bələdçilik edən sapı
bizi yaxşı adamlarla təmasda olduğumuz anlara gətirib çıxardanda, təsəlli tapmağa
başlayırıq ki, xeyr və şər ağacının meyvəsini ilk dəfə dadan əcdadlarımızın yolu ilə
gedərək əzablı da olsa kamilliyə qiymət verməyə bacarmışıq, bu mehrabın
cazibəsindən uzaq qaçmamışıq.
Yaxşı adamlarla, işıqlı şəxsiyyətlərlə təmasda olmaq özü də xoşbəxt
qismətdir və bizim həyatımızı zənginləşdirən cəhətlərin, Şekspir demişkən, yaddaş
cədvəlinə yazılmalıdır. Bəlkə də onlar sayca çox olmayıblar, lakin onların vəzninin
böyüklüyü nəinki digər kəmiyyət çatışmamazlıqlarının əvəzini ödəyib,
keyfiyyətinə görə isə bizim mənəviyyatımıza əyani nümunələri və obrazları ilə çox
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sayda nəcib əlamətləri daxil edə biliblər.
Ləyaqətli insanlar bizi İncildə münəccimlərin göydə seyr etdikləri ulduz
kimi təkcə öz işığı ilə cəzb etməyib, həm də həqiqəti axtarmağımıza, ona inam
gətirməyimizə yardım göstəriblər. Onlar bu timsallarına görə heç vaxt bizim
könlümüzü tərk etmirlər, onujn bədbinlikdən xilas olub, nikbinlik üstündə
köklənməsinə köməklik göstəriblər.Onların çox da böyük olmayan siyahısına mən
Əli İldırımoğlunu daxil etmək istərdim, daha doğrusu o, özü bu qalereyaya daxil
olmağa hələ 30-35 il əvvəl haqq qazanıb, dövrlər, adətlər, qaydalar dəyişsə də,
dövri sistemdəki elementlər atom çəkisinə görə düzüldüyü kimi, öz mənəvi
cüssəsinə görə cılızlardan seçilməklə, burada kök salmış palıdd kimi qalmaqda
davam edir.
Əli müəllimlə mən ilk dəfə tanış olanda, o, püxtələşmiş jurnalist,respublika
mətbuatının nüfuzlu müəliflərindən biri idi.O vaxt qəzetlər az sayda olsalar da,
böyük siyasi gücə sahib idilər və ictimai rəyin formalaşmasında heç də kiçik rol
oynamırdılar.Mətbuatdakı tənqid, satira təsirsiz qalmırdı və bəzən özünü çox
qüvvətli hesab edən vəzifə və ya nüfuz sahibləri , axırıncılar əsasən öz iqtisadi
imkanlarına bel bağlayırdılar, qəzetdə gedən bir məqalədən az qala güllə yarası
alırdılar, həmin zərbə onları çox şeydən məhrum edib, şəstlə, meydan sulayan
adamlardan səlahiyyət və imkan zəlillərinə çevirirdi. Dünənə qədər böyük təsir
imkanları ilə öyünənlər bir felyeton nəticəsində, qapılarını ayaqları ilə açdıqlartı
kabinetlərin qarşısında özünə güzəşt sədəqəsi uman dilənçilərə çevrilirdilər.
Əli İldırımoğlunun isə qələmi olduqca iti, güclü idi, onun yazıları çox vaxt
sensasiya xarakterli dalğa əmələ gətirir, dərin də iz qoyurdu. Lakin o, özü heç vaxt
sensasiya və onun bəhrəsi sayılacaq ucuz şöhrət dalınca qaçmırdı, sadəcə olaraq
zəhmətkeş əkinçi kimi öz gündəlik işini görürdü, o, cəmiyyət adlanan torpağın
nadanlıq, sui-istifadə, haram qatını şumlayıb, münbitləşdirərək, öz imkanları
daxilində, düzgünlük, halallıq, ədalət toxumu səpməyə və onların cücərtilərini
becərib, boya başa çatdırmağa çalışırdı. O,haqsızlığa qarşı mübarizə aparırdı və o
cəhətdən özünə düşmənlər də qazanırdı. Lakin daim o, haqqın yanında olur, ədalət
uğrunda mübarizə aparırdı, ona görə də oxucuların, başqa sözlə, xalqın böyük
əksəriyyəti onun mövqeyini təqdir edir, ona qarşı qurulan fitnəkarlıqların qarşısını
almaqda sipərə çevrilirdi.
Ən nüfüzlu partiya qazetində işləmək həm də özünə məxsus standartlara,
çərçivəyə uyğunlaşmağı tələb edirdi və onun xüsusi müxbiri bu koordinatları qəbul
etməyə bilməzdi. Lakin jurnalist təkcə mövqeyi ilə deyil, həm də sözdən istifadə
qabiliyyəti, bu xəzinədən necə faydalana bilmək bacarığı ilə seçilir. Əli müəllimin
yazılarında, xüsusən oçeriklərində bədii formaya üstünlük verilməklə, quru
cansıxıcı yazı üslubundan qaçılır, qələmə alınan hadisə ,insan xarakteri bədii
süzgəcdən keçirilir, hansıısa faktı sadəcə təsvir etməklə kifayətlənmir, məhz
ümumiləşdirməyə meyl etmə özünü büruzə verirdi. Yazının bədii tərtibatı, ədəbi
mükəmməlliyi fikir, məna yükünün daha qabarıq və ağır çəkili olmasına şərait
yaradır. Onun məqalələri adamı bədii delikatesə qonaq edirdi, başqalarının aludə
olduğu rəqəm və faiz kakofoniyasına onun yazılarında ümumən rast gəlinmirdi.
Həyatın reallığı onun məqalələrində statistika köləliyindən çıxıb, təmiz hava ilə
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nəfəs alırdı. Ən ciddi məsələlərə həsr edilmiş yazılarda belə bədiilik öz xidməti
borcunu, mükəlləfiyətini yerinə yetirdiyindən, sözlər kəpənəyə dönüb uçurdu, heç
vaxt özünün də iyrəndiyi tırtıllara çevrilmirdi. Qələmin hər qanad çalması ilə
müəllif elə bil ki, öz ürəyinin buxova salınmış istəklərinin bütün gücünü, enerjisini
çıxarırdı, onları ehtirasda, hisslərdə , sözdə əridirdi. Həm də sözdən sui-istifadəyə
qətiyyən yol vermirdi, başqaları tutarlı, kəskin ifadə xatirinə heç bir əxlaq
meyarına məhəl qoymadıqları halda, o, söz silahı ilə olduqca ehtiyatla davranırdı.
Belə yazıları ilə o, sistemə xidmət etsə də, digər tərəfdən onu əhatə edən
mühitlə sərt ziddiyyətdə olduğunu göstərirdi .Bu yolla o, həm də ciddi görünən
şeylərə güldüyünü nümayiş etdirirdi. Onun yazılarında tam başqa melodiya əks
olunurdu, lakin bu daim iki başlıca dəyərlə harmoniyada olurdu: ümumi xeyiri
dərk etmək, anlamaq və məsuliyyət etikası. Onlar müəllifə ictimai hadisələrə dar
eqoistik məna prizmasından deyil, ümumi , xalqı düşündürən yüksəklikdən
baxmaqda kömək edirdi.
Əli müəllim işinə nə qədər intizamlı yanaşsa da, öz prinsiplərini, yaradıcılıq
kodeksini, bir az da geniş götürsək, ideya səbatlılığını hansısa xırda maraqların
bilavasitə təqibinə məruz qalmasına imkan vermirdi, faktları qərəz mövqeyindən
deyil, xalqın mənafeyini, ədalət nöqteyi- nəzərindən təhlil etməklə, rasional
qaydada təsvir edirdi, bununla da dövrün ziddiyyətlərinə cavab tapmağa çalışırdı.
Bu isə özlüyündə ona layiq olduğu etimadı və hörməti gətirirdi.
Onun yazılarında həqiqi qələm sahiblərinə xas olan gələcəyə bir boylanma
meyli də güclü idi. Bu səbəbdən də o, heç vaxt şəxsi- qərəzlik müstəvisinə
keçmirdi, cəmiyyətə xas olan qüsurları və eybəcərlikləri qamçılamağa cəhd
göstərirdi. Oçerklərində də o vaxt dəbdə olan tərif ifratçılığından qaçırdı, diqqəti
daha çox xalqın əxlaqına və mənəviyyatına töhfə verən cəhətlərin tərənnümünə
yönəldirdi. Şifahi nitqlərdə, qələm əhlinin yazılarında tərif, məddahlıq sel kimi
axdığı bir zamanda Əli İldırımoğlu axının əksinə üzməsə də, ondan kənarda
qalmağa üstünlük verirdi. Onun oçeriklərində saxta əmək qəhrəmanlarının
“rəşadətinə” məftunluğa rast gəlmək mümkün deyildi, cünki onda müşahidə
qabiliyyəti güclü idi və daim ayıqlığını qoruyub saxlayan bir adam kimi ətrafda
nələr baş verdiyini anlayırdı və qulaqbatıran ümumi xora qoşulmamağa səy
göstərirdi.
Bu uzun illərin jurnalistində artıq yazıçı idrakı, ədib dünyabaxışı baş
qaldırırdı. O, özü uzun müddət bu ilham qazanından püskürüb qalxan buxar selini
qapamağa çalışsa da, nəhayət onunn bu səylərinin müqaviməti güclü daxili
həmlələrin artan zərbələrinə davam gətirə bilmədi və keçən əsrin 90-ci illərinin
əvvəllərindən mətbuat talasından, rəqabətin daha güclü olduğu ədəbiyyat meşəsinə
yeni ad daxil oldu, bu ad hamının dünənə qədər uğurlu, həm də bəxti gətirən
jurnalist saydığı Əli İldırımoğluya məxsus idi. İstedadlı adamların əlində bir qayda
olaraq hər şey bu vergini nümayiş etdirmək vasitəsinə çevrilir. Dünənə qədər onun
yazılarında obyektivlik və ədalət aparıcı yer tuturdusa, indi ona nəsr Peqasını
yəhərləmək lazım gəldi.
Lakin o, özünün mahiyyətində də köhnə sənətinə yad gözlə, qeyri- səmimi
baxmadı, həyatının, azı qırx ilini həsr etdiyi jurnalistikaya bağlılığını, sədaqətini
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bir daha nümayiş etdirmək üçün ilk romanlarından birinin adını da “Zorən
jurnalist” qoydu. Ondan əvvəlki və sonra seriya şəklində gələn əsərlərini, Emil
Zolya çox sayda romanlarını “Ruqon –Makkarlar” adı altında ümumiləşdirdiyi,
yaxud Aleksandır Gertsen “Olmuşlar və düşüncələr” adlandırdığı kimi, yaşlı cavan
yazıçı da bu bədii məhsullarını “Müşahidələrim , özümdən və göz önümdən
keçənlər” kimi uzun da olsa, həqiqətə çox yaxın olan bir adla qələmindən yapdığı
komanın himayəsinə, topluya yığa bilərdi. Bu əsərlərdə çoxlu yadda qalan
obrazlar, xarakterlər var, lakin onların hamısını bir leytmotiv, bir ümumi qəhrəman
birləşdirir, bu da zamandır. Özünün yaşadığı , mövcud olduğu illər, onlara naxış
vuran hadisələr, kəşməkeşlər, ziddiyyətlər, insan təbiətinin əlşatmaz yüksəklikləri
və dibi görünməyən uçurumu andıran eybəcərlikləri, nakəslikləri, namərdlikləri.
Gözlərimiz önündə yazıçı XX əsrin ən azı üçdə birinin, bəlkə də yarısının
mənzərəsini canlandırır. Onu bəxtəvər hesab edənlərə özünün və hörmət bəslədiyi
insanların hansı bədbəxtliklərə sinə gərdiyini, hansı oddan, alovdan, insan
məkrindən yaranan dəhşətli sınaqlardan çıxdığını, bəzən ölüm –dirim mübarizəsinə
atıldığını göstərir. Əsrin bu kaleydoskopunda biz çox şeyləri görürük. Kasıb dağ
kəndində xalqın əlini çörəyə çatdırmaq üçün hər cür əziyətlərə qatlaşan , əkin
sahələrinə su gətirmək üçün kəhriz qazan rəncbərləri də, öz təmiz adını böhtan
ləkəsindən qorumaq üçün sərt şaxtalı qış gecəsində həyatını soyuqdan donmaq ,
yaxud da cavanların dişləri ilə parçalanmaq təhlükəsinə atan cavan müəllimi də,
vəzifəsinə arxalanıb canlı insandan nişan hədəfi kimi istifadə edən əclafları da.
Yazıçı heç də özünü fotoqraf kimi aparmır, faktın, hadisənin dəqiqliyi, ani
mövcudluğu onu o qədər də maraqlandırmır, bu hadisələrin hərəkətverici
qüvvəsinə, motivlərinə nüfuz etməyə səy göstərir, xarakterlərin formalaşmasında
mühitin danılmaz , çox vaxt isə amansız rol oynadığını göstərir. Ona görə də hər
bir insan taleyində biz həm də zamanıın damğasını görürük, hadisələri qoynuna
alan vaxt fenomeninin öz müsbət və ya mənfi təsiri ilə insanları necə dəyişdirdiyini
, çox vaxt xarakterləri formalaşdırarkən mənəviyyatı deformasiyaya uğratdığını,
əzdiyini, eybəcərləşdirdiyini görürük. Ona görə də bu əsərlərdə insanlar və zaman
birgə , Siam ekizləri kimi eyni qan dövranından qidalanan tək ayrılmayan bir
vəhdətdə təsvir olunurlar və müəllif –bələdçi bizi öz dövrünün qaranlıq
labirinrtlərinə baş vurmağa dəvət edir.
Bir sözlə, Əli İldırımoğlunun əsərləri oxucusunu böyük bir səyahətə çıxarır,
zaman maşını bizi geriyə, yaddaşlardan bəklə də silinən illərə qaytarır. XIII əsrdə
böyük italyan səyyahı Marko Polo uzaq Çindən, Xanbalıq şəhərindən, xidmət
etdiyi Xubilay xanın sarayından vətəninə dönərkən Asiyanın və Afrikanın çox
saylı ölkələrində olduğundan, bu məmləkətlərin və onların xalqlarının adətlərini,
qaydalarını, digər etnoqrafik cəhətlərini qələmə almaqla o vaxtkı avropalıya tanış
olmayan dünya barədə böyük bir panorama yaratamışdı. Əli İldırımoğlu böyük
səyahətçidən fərqli olaraq məkan səyahətinə çıxmayıb, onun təsvir etdiyi
hadisələrin hamısı bir ölkədə, onun bir neçə kəndində və şəhərində cərəyan edir, o,
oxucusunu öz qayğına oturdaraq zaman səyahətinə çıxarır, bu qayıq illər,dövrlər
adlanan sularda üzür, insan dünyası adlanan arxipelaqın ayrı-ayrı adalarıfərdlərinə yan alır.Bu zaman səyyahəti XX əsrin xeyli hissəsini əhatə etdiyindən
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olduqca zəngindir, rəngarəngdir, hər adanın öz təbii görünüşü , öaz mövqeyi,
nəhayət öz tənhalığı və lazımınca dərk olunmaması var. Səyyah bu ada-fərdləri
tədqiq etmək üçün böyük əziyyətlərə qatlaşır, təkcə zahiri əlamətləri,
cəmmiyətdəki mövqeləri ilə kifayətlənməyib, anatomik tədqiqata keçir.
Anatomiyaya maraqda isə başlıca qayə patologiyanın öyrənilməsi, onu
əmələ gətirən səbəb və şəraitin tədqiqidir. Ona görə də bizim gözlərimiz önündə
böyük bir dövrün və onun taleyinə biganə olmayan insanların geniş mənzərəsi
yaranır, özü də burada heç bir fantasmaqoriya ünsürləri yoxdur, real həyat və onun
bədii təsviri, inikası vardır.
Yazıçı insanlarla yanaşı, bütövlükdə cəmiyəti, quruluşu təhlil etməyə girişir.
O, qələmə aldığı ilk dövrlərdən cəmiyyətdə iltihab prosesi getdiyini, getdikcə bu
fəsadın böyüdüyünü, genişləndiyini hiss edir və nəhayət daxili xəstəliklərin
şiddətlənməsi, xarici impulsların da dağıdıcı təsiri ilə birləşərək quruluşu iflasa
uğradır .İkinci Dünya müharibəsindəki böyük qələbənin döyülməsində başlıca
dəmirçi kimi çıxış edən və ən azı Avropanı faşizim taunundan xilas etməkdə
əvəzsiz rol oynayan bir dövlət 1990-cı illərin əvvəlində süqut edir, xırda hissələrə
parçalanır. Yazıçı bunu bəzi siyasətçilər kimi, XX əsrin ən böyük geostrateji
faciəsi adlandırmasa da, bu böyük canlının məhvinə laqeyd qalmır, bu hadisədən
təəssüfləndiyini də gizlətmir. Bu dövrdə hakimiyyətə gələn yeni qüvvələrin
səriştəsizliyini, ölkədəki sarsıntıların, fəlakətlərin, xaosun başlıca səbəbi hesab
etdiyindən, onları palçıqdan knyazlığa yüksəlmişlər kimi qəbul etməklə, öz
etirazını bu qaydada ifadə edir.Bir qayda olaraq yazıçının münasibət və dəyərlər
şkalası siyasətçilərinkindən fərqli olur, onlar hər bir prosesə daha həssas yanaşır və
bədbəxtliklərin baiskarını tapmağa səy göstərirlər.
Əli İldırımoğlu xalqının, ölkəsinin keçdiyi çətin, mürəkkəb dövrə nəzər
salarkən özünü kənar müşahidəçi kimi aparmır, bir həkim kimi bu xəstəliyin
şiddətlənməsində az dərəcədə də olsa özünün də günahkar olduğunu gizlətmir və
bu münasibətdə də bir mərdlik, cəsarət nümayiş etdirir.
Onun köməkliyi ilə biz özümüzün də gördüyümüz, lakin mahiyyətini dərk
etmədiyimiz təbəddülatları yenidən təhlil etməyə başlayırıq, tam olmasa da bir
qədər təlqin olunan mövqeyə yaxınlaşırıq. Onlara qiymət verməkdə, mürəkkəb
hadisələrin fəlsəfələrindən baş çıxarmaqda oxucu heç vaxt həqiqi yazıçı ilə
rəqabətə girməməlidir, çünki sadə oxucunun hətta silahlanmış gözlə görmədiyini,
həyatı müşahidə etməklə, hərtərəfli dərk etməyə nail olan ədəbiyyat adamı üfüqdə
də seçə bilir, ona əsasən düzgün qiymət verməyi bacarır. Əsərləri ilə tanış olduqca
müəllifin hansı ənginliklərə pərvazlandığının, orada sərt hava cərəyanlarına sinə
gərərək qanad çalmasının şahidi olursan.
Əli müəllim təkcə böyük ağlı, istedadı, zövqü ilə həyatın xalqla birlikdə
döyünən nəbzini tutmaq bacarığı ilə deyil, həm də xoş xasiyyəti, xeyirxah ürəyi ilə
seçilir,məlum olduğu kimi bu isə bizim dövrümüzdə hətta istedaddan da xeyli az
şəkildə özünü büruzə verir. Bu keyfiyyətini onun əsərlərində də müşahidə edirik.
Əli İldırımoğlunun başqalarından fərqləndirən bir cəhəti də onun şöhrət
düşkünü olmamasıdır. Balzak hamının can atdığı şöhrəti, başına gəlinlik duvağı
qoyulmuş əxlaqsız qadın adlandırırıdı və ədəbiyyatın aşağılarında onu küçələrdə
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donan yazıq fahişələrə bənzədirdi. Bəlkə də bu bir sərt qiymətdir, lakin şöhrətin
özündən çox, onun qazanılma yollarına işıq saldığından məqbul sayılmalıdır.
Bununla əlaqədar məşhuhr yapon yazıçısı Akutaqavanın qələmə aldığı bir hadisə
yada düşür. İki il ayrıldıqdan sonra Lev Nikolayeviç Tolstoyun dəvətilə İvan
Sergeyeviç Turgenev Parisdən Yasnaya Polnaya qonaq gəlir və onlar yaxlndakı
meşəyə ov etməyə gedirlər.Onları iti ilə yanaşı ev sahibinin özünün və kəndli
uşaqları müşaiyət edir. Tolstoy bir meşə cüllütü vurur və it ovu tapıb gətirir.
Bundan bir qədər sonra digər bir quş qıy çəkərək otluqdan qalxıb, bir-birinə
sarınan budaqların arası ilə uçib, axşam qaranlığında gizlənməyə cəhd edir.
Turgenyev tüfəngini qaldırıb, tətiyi çəkir və quşu vurduğunu deyir. Lakin o, özü
də, uşaqlar da, it də nə qədər axtarsalar da, ovu tapa bilmirlər. Tolstoy
şüphələnməyə başlayır ki, yəqin sən onu ödürməmisən, bəlkə də qanadına dəyibsə
də düşüb qaçıb. Turgeney isə öz sözünün üstündə durur ki, vurmuşdum, daş kimi
yerə düşdü. Həmin axşam yataq otağında Turgeney keçmişi yadına saldı, həmişə
tərs bir adam kimi Tolstoyun daim hər kəsin qeyri-səmimi olduğunu güman etməsi
hallarını xatırladı. Bu adam başqalarının etdiyi hər şeyi , məzh meşə cüllütünü
öldürdüyü halda olan kimi, ağ yalan tək qəbul edir.
Səhəri gün tezdən Tostoyun sifətindən yenə də narazılıq yağırdı. Bu vaxt
uşaqlar içəri girib atalarına quşu tapdıqlarını xəbər verdilər və dedilər ki, quş
düşəndə ağcaqayının budağına ilişib, ondan asılı qalmışdı.Tolstoy qonağa
yaxınlaşıb dedi ki, indi mən sakitləşə bilərəm. Mən yalan deyən adam deyiləm, quş
düşsəydi itim hökmən onu tapardı.Turgenev bir qədər utancaq qaydada onun əlini
sıxdı və dedi ki, o da yalan danışan adam deyil, baxın məgər mən bu quşu
öldürməmişəmmi?
Mən bu söhbəti Əli İldırımoğlunun şöhrət miqyası barədə gətirdim. O
istedadlı insan kimi bu şöhrət quşunu vura bilib. Lakin bədbəxtlikdən, mənəvi
cəhətdən qozbel olanlar daim yerə baxırlar, mən fiziki şikəstliyi nəzərdə tutmuram,
bu kimin isə günahı olmayıb, hansısa bədbəxt hadisənin nəticəsidir, onlar şöhrət
çələngini aşağı səthdə, hansısa təltiflərdə, titullarda axtarırlar, oxucunun, xalqın
gözündə böyüyənlərə, yüksələnlərə məhəl qoymurlar, bir sözlə yuxarı boylanmağı
bacarmırlar. Şöhrət adlanan meşə cüllütü vurulubsa, ancaq budaqlara ilişib qalıbsa,
bunun artıq ovçuluq məharətuinə heç bir dəxli yoxdur. Əli İldırımoğlu titullar yükü
altında əzilməsə də, öz oxucularına, öz pərəstişkarlarına malikdir və
rəsmiləşməmiş bu şöhrət çələngi onun istəklərinə bütünlüklə cavab verir. Çünki o
yaxşı bilir ki, uğur, moda, məşhurlaşma şöhrətə gedən yolun yalnız müxtəlif
pillələridir, heç də şöhrətin özü deyildir.
Bir vaxtlar fransız pulu “livr” adlandırdı və bu həm də kitab demək idi. Əli
İldırımoğlu çoxlu kitablar müəllifi olsa da, bundan elə bir pul qazanmayıb. Onun
ən böyük qazancı ömrünün ən kamil dövründə ədəbiyyat qəsrinin nəinki qapsını
döyməsi, hətta onda məskunlaşmaq hüququna yiyələnməsidir. Bu qəsrin
sakinlərinin kim olmasını isə hansısa rəsmi sənəd deyil, oxucu qərarı, oxucu
mühakiməsi müəyyən edir. Şatobrian özünə görə cavan olan Viktor Hüqonu
“ilhamlı uşaq” adlandırmışdı. Əli İldırımoğlunu yaşına baxmayaraq, ilhamlı qoca
adlandırmağa da adamın dili gəlmir, çünki onun ilham pərisi olduqca cavandır,
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çünki o , gənclik ruhu ilə yaşayıb , yaradır. Zəhmətkeşliyinə, fədakarlığına,
məhsuldarlığına görə isə bədii cəbhənin ən gənc əsgərləri belə ona həsəd apara
bilərlər.Biz onun yaradıcılıq ehtirasının oyanmış vulkan kimi daim belə
püskürməsini arzu edirik. Özü də burada söhbət Abşeronda addımbaşı
rastlaşdığımız, yerin səthini korlayıb, ona cəhənnəm mənzərəsi bəxş edən palçıq
vulkanlıarından deyil, uca dağ vulkanlarından gedir, çünki onların püskürməsi ən
azı hadisə hesab olunur.
“525-ci qəzet”.01.11.2007
Yurd nisgili və ya qocaman ədibin keçirdiyi hisslər
Ə. İ.-yə
Yaşının zirvə ətəyində yaradıcılığı ilə çoxlarını heyran qoyan, çox sayda
roman və povestlərin müəllifi olan qələm dostum axırıncı yazısını mənə
göstərdikdə, bu bəhrənin janrı və süjeti müəyyən qədər təəccübümə səbəb oldu.
Yazı ani bir təəssüratdan yaranan, bunu imperssionist rəssamların və bəstəkarların
üslubu ilə müqayisə etmək olardı, coşqun hisslərin ifadəsinə xidmət edən kiçik
hekayə əslində novella adlandırıla bilərdi. Başlığı da nəsrimizdə rast gəlinməyən,
təbiətimizin çox sayda nümunələri kimi varlığı az qala yaddan çıxan bir quşun
adından götürülmüşdü-“Şanapipik”. Niyə belə ad seçməsi ilə maraqlananda , yazıçı
bildirdi ki, bu günlərdə gözləmədiyi halda bagına bir şanapipik uçub gəlmişdi və
bu hadisə mənə vaxtilə kəndlərimizin üstündən uçub keçən və gözəl səslərı ilə
onlardan aşağıda dayanan varlıqlara salam göndərən durna qatarını seyr etməyi
andıran bir riqqət təsiri bağışladı. Şanapipiyinin kəkili Roma sərkərdələrinin
dəbilqəsinin tac hissəsini yada salırdı, qanadlarının, lələklərinin rəngi isə yoxa
çıxan qövsi-qüzehə bənzəyirdi. Bu quşa baxış və təəccüb onu real həyatdan
ayırmış, nisgilliyini daim sinəsində gəzdirdiyi bir aləmə, dəbdə olan ifadədən
istifadə edilsə , virtual bir mövcuddluğa çəkib aparmışdı. Təəccüb , qəribəlik hissi
adamda qeyri-adi düşüncələr meydana gətirir, onu xatirələr dəniznidə üzən qayığa
oturdub, yaddan çıxan adalara səyahət etməyə vadar edir. Uşaqlığından o, bu quşa
vurulubmuş, onu bir sehr və sirr mənbəyi hesab edirmiş, onunla hər dəfə
rastlaşanda sevincini gizlədə bilmirmiş, elə güman edirmiş ki, ona nəsə məchul,
başqalarından gizli saxlanan xəbər gətirmişdir. Bəlkə də, quş onun həyatından
vaxtsız, oğlunu bircə dəfə fə olsun məktəbə yola salmağa macal tapmadan köçmüş
anasının hüznlü olsa da, bu balaca uşaq üçün müqəddəs bir vəhy xarakteri daşıyan,
son nəfəsini verərkən deyə bilmədiyi, ifadə etməyə gücü çatmadığı bir sözünü,
vəsiyyətini gətirmişdi. Bəlkə də quş ona çatdırmaq istəyir ki, anadan yetim qalmış
oğul böyüdən atan öz dünyasının bütün cəhətlərini sənə həsr etmişdir, inanmaq və
özünün inandırmaq istəyir ki, onun əziyyəti, ən başlıcası, nəhayətsiz valideyn
məhəbbəti hədər getməyəcəkdir, onun uşaq könlünə səpdiyi xeyirxahlıq toxumu
yaşıl zəmiyə çevriləcək ,gələcəkdə elinə, obasına, mənsub olduğu xalqa bir əvəz
payı kimi qayıdacaqdır. O, çox arzu edirdi ki, oğlu atasının təmiz, halal adını,
şərəfini nəinki qoruyub saxlasın, həm də bu balaca kəndin hüdudlarından kənara
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çıxmaqla, onlara əlavə cazibədarlıq versin.Bu quş atasının könlünə nüfuz etmək
üçün bir açar , bir vasitə rolunu oynayırdı. Lakin o, bu düşüncələrini hamıdan, o
cümlədən atasından və dostlarından gizli saxlayırdı. Bu sirr yalnız onun özünə
məxsus idi, onu açmaq, aşkarlamaq hər şeydən əvvəl özünə xəyanət əlaməti ola
bilərdi.
Dostum hisslərə qapılan adam təsiri bağışalyırdı. Bu fikrimi təsdiq edirmiş
kimi bildirdi ki, uşaqlıq dövründə bu quşun az qala sirr daşıyıcısı, ən mərhəm
adamlar arasında müjdəçi olduğuna inam gətiribmiş , hansısa əcaib təsirdən onu
müqəddəslik haləsinə bürüyürmüş və əvvəllər kimisnə ona elə bu prizmadan
baxmasından da hali deyilmiş. Sonralar dini kitaba maraqları artdıqda, şanapipiyin
peyğəmbərlərin diqqətini cəlb etdiyini öyrənə bilmişdi .İslam dinin ali kitabında
şanapipiyinin Süleyman peyğəmbərin Səba hökmdarı Bəlqisə məktubunu
çatdırmaq kimi vacib bir işə xidmət etdiyi göstərilir. Axı bu ünsiyyət sonralar
onların arasında məhəbbət cığırına yol açmışdı.Ona görə də həmin quş insan adı
olan Hüd-hüd adı altında məşhurlaşmağa başlamışdır. Quranın “ən-Nəml”
surəsinin 22-ci ayəsində deyilir: ”Sənin bilmədiyin bir şeyi öyrəndim. Sənə
Səbadan doğru bir xəbər gətirmişəm”.Hüd –hüd Səba əhlinə padşahlıq edən qadın
haqqında məlumat verir və bu xalqın Allaha deyil, Günəşə sitayiş etdiyini bildirir.
Sonra isə Süleyman peyğəmbərin düz yola qayıtmaq barədəki məktubunu Bəlqisə
çatdırır. Bax, beləkilə şanapipik peyğəmbərin tapşırığını yerinə yetirir. Görünür,
rusların şanapipik quşuna verdikləri “udod” sözü də yəqin ki, hüd-hüd ifadəsindən
yaranmışdır. Yazıçı dostum onu da səmimi qaydada bildirdi ki, heç müqəddəs
kitaba bələd olmamışdan, bu qəribə zahiri əlamətlərə malik olan quşun adi varlıq
olmaması qənaətinə gəlmişdim, onda daim hansısa bir qəribəlik, möcüzə əlaməti
tapmağa cəhd göstərmişdim.
Lakin sonralar onun bu quşa olan aludəçiliyi uşaqlıga xas olan digər
xüsusiyyətlər kimi sıradan çıxmış, təxəyüllün poetik çalarlarının yerini reallığın,
gerçəkliyin amansız diqtələri, izləri tutmuşdur. İndi isə gözləmədiyi halda bu quş
onun uşaqlığından uzun bir yol qət edib, uçub bu dövrə və məkana gəlmiş, sehirli
bir möcüzə kimi , həm də onu geriyə, həmin illərə , doğma yurda - vaxtilə özünün
zərurətin hökmü ilə tərk etdiyi, sonralar isə bədbəxtliklər ucbatından qapısı
hamının üzünə bağlı qalan, yolu itirilmiş kəndinə qaytarırdı.Bu quş unudulmuş
xatirələr oyatmaqla, özünə məhrəm saydığı və dünyanın hər yerindən gözəl bildiyi
doğma təbiətin qucağına onu yenidən çatdırmış , ən azı onda bu arzunu şiddətli
qaydada canlandırmış, həmin çağırışa biganə qalmamağa səsləndirmişdir. Xırda bir
quş adamın dünyasında belə gözlənilməz dəyişiklik etməyə, onu sarsıntıya salmağa
qadirdir.
Dostum mənim bu söhbəti lazımınca anlamadığımı hiss edib, elə bil ki,
pünhan saxladığım fikirlərlə razılaşmadığını bildirdi. Gizlətmək istəmirəm, mən
düşünürdüm ki, qocaman qələm sahibi xəyallar aləminin sərgərdarına çevrilmək
təhlükəsi ilə üz-üzə gəlmişdir. Ona görə də öz hisslərini adi sözlərlə izah etmək
qərarına gəldi:
- Bilirsən , bu quş əhvalatı, bu cılız varlığın mənim ruhuma güclü təsir
göstərməsi əslində bir qədər qəribə görünə bilər. Bəlkə də bu düşüncələr təkcə
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mənə xasdır, ona görə də bunu başqaları mənim tək qəbul etmək istəmir , hətta
belə fikirlərin yaranmasının özünə qeyri- adilik , qəribəlik, daha dəqiq desək,
divanəlik kimi baxırlar. Mən heç kəsi qınamıram ki, niyə məni olduğu kimi dərk
etmir, axı bu idrakdakı qüsurdan hamımız əziyyət çəkirik və ya hər birimiz
başqasının könlünə toxunmaqdan, ona zərbə vurmaqdan çəkinmirik. Yəqin ki, ahıl
yaşımda uşaqlıq hisslərimə qapıldığıma, çox sayda onilliklərin üstündən keçib , baş
vermiş hadisələrin hətta xatirələrdən silindiyi aləmə yenidən səyahət etmək
istəyində olmağıma gülənlər də tapıla bilər, ruhumun haçalanıb məni əlavə
əziyyətlərə düçar etdiyini güman edənlər də ola bilər. Onda etiraf etməliyəm ki,
belə düşüncələr heç də əzabsız ötüşmür, xatirələr süfrəsində şirin neymətlərlə
yanaşı , acı təamları da dadmalı olursan. Bilmirəm nədəndir ki, bu quş da onu ilk
dəfə seyr etdiyim yeri, keçən günləri, doğma yurdu , el-obanı yada saldı. Sənə də
yaxşı məlumdur ki, mən həyatımdan narazı deyiləm, naşükürlüyümə görə Allah
məni cəzalandırardı. Ruhumun fırtınaları ram edib, lövbər saldığı kitablarım öz
oxucu kütləsinə malikdir. Dahilik iddiasında deyiləm , lakin qələmimin
məhsullarının banyan ağacı kimi necə geniş əraziyə yayılıb tutduğunu gördükdə
məmnunluq hissi keçirdiyimi də dana bilmərəm. Ömür- gün yoldaşımla yarım
əsrdən artıq bir müddətdə övladlarımı, sonra da nəvələrimizi böyütmüşük, indi isə
nəticələrimizin nəslimizi davam etdirməsindən qürürlanırıq. Övladlarımın
qayğısından şikayət etməyə də haqqım yoxdur, üstəlik də dövlət öz qayğısını və
diqqətini əsirgəmir. Lakin birdən hansısa bir hiss məni çuğlayır, özünə əsir etməyə
çalışır, elə bil ki, ilahi bir səs məni doğma kəndə, onun çətinliklərlə və ehtiyaclarla
dolu olan yaşayışına qayıtmağa səsləyir. İllər keçdikdən sonra həmin kasıblığın ,
imkansızlığın acıları öz dadını dəyişib şirinləşməyə başlayır və ötən dövr öz
maqnetizmi ilə yenidən səni öz ağuşuna qaytarmaq istəyir. Bu hisslərlə qalib
gəlmək bir yana, onlara duruş gətirmək də olduqca çətindir.
Sonra o, əvvəllərdə olduğu kimi yenə söhbəti öz doğma kəndinin , indiyə
qədər əzizliyini itirməyən atasının , yaxınlarının üzərinə gətirib çıxartdı. Atasını
qəbirə tapşırdığı gündən üç onillikdən artıq bir vaxt keçir. Həyat çayının suları
kimi insanlar ölüm adlanan dənizə axmaqda davam edirlər. Lakin insan öz
əzizinin, doğmasının həyata vida etməsi ilə razılaşmaq istəmir, təskinliyi yalnız
onların qəbrini ziyarət etməkdə tapır.Bu mümkün olmayanda insan öz
müqəddəslərinə asi düşmüş kimi görünür. Əgər ata-ana qəbri üzərinə gedən cığırı
ot basmışdırsa, bu övladların, nəvələrin qəbahətidir, günahıdır, nankorluğudur.
Lakin səbəb özündən asılı deyilsə, məgər bu ruhlar qarşısındakı borcu kiçildə
bilirmi, günahı azaltmaqda bəraət rolunu oynayırmı?
Son on beş ildə bu adam valideynlərinin qəbrini –özünün bu müqqəddəs
saydığı bu ehramı, dağlar qədər uca saydığı sadə sərdabələri ziyarət edə
bilməmişdir. Səbəb isə hamınınkı kimidir. Qarabağın digər gözəl guşələri kimi
onun elinin yaşadığı torpaqlar, doğma kəndi ermənilər tərəfindən işğal
olunmuşdur. Bu bulaqların nəğmə dediyi , ot örtüyünün zəriflik nişanəsi olan
süsənlərin bəzədiyi meşələr, səhər-səhər əkinçiləri salamlayan torağayların şərqisi
yaddan çıxa bilərmi? Yoxsa qantökmə hərisliyi onları elə kor etmişdir ki, onlar
düşmənçiliyi bütöv bir xalqa deyil, təbiət, meşələr, heyvanlar, quşlar üzərinə
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yaymaqdan da həzz alırlarmı? Təbiət bir qayda olaraq qoynunda dünyaya
gətirdiyi,böyüdüb boya başa çatdırdığı, nəhayət sonda öz qucağında əbədi məskən
verdiyi varlıqlara ana olmağı bacarır. Yadlara, xüsusən ölüm kabusunnu müşaiyət
edənlərə isə təbiət heç vaxt ana münasibəti, doğmalıq göstərə bilməz. Çünki onun
daimi məskunlarının həyatı kimi, onun özünün də məvhinə çalışanlar, ona nəinki
övlad məhəbbəti bəsləyə bilmir, əksinə ona qənim kəsilmək kimi vəhşi istəyindən
bir an da olsun geri çəkilmirlər.
Qocaman yazıçı onu da qeyd etdi ki, ahıl yaşa çatmaq çoxlarının arzusudur,
baxmayaraq ki, deyirlər ki, guya Allah sevdiklərini daha tez öz dərgahına aparır.
İnsan yaşa dolduqca kamilləşir, dünyanın hər üzünü görmək imkanı qazanır. Bircə
qüsuru odur ki, fəal həyatdan nisbətən uzaqlaşmalı olursan və bu, bir çox hallarda
insanda lazımsızliq kompleksinin yaranmasına səbəb olur. Lakin həyata bağlılıq
olduqca böyük gücə malikdir, insan yaşadığı hər gündən cismən olmasa da, ruhən
həzz almaq istəyir və son sap üzülənə qədər heç kəs həyatdan ayrılmaq istəmir.
Qocalığın insana bəxş etdiyi xüsusiyyətlərdən biri onu rahat yatmaqdan
məhrum etməsi, şirin yuxuya, təbiblərin diliilə deyilsə dərin, sağlam yuxuya həsrət
qoymasıdır. Sonra o, dərindən bir ah çəkib, söhbətinə davam etdi:
-Mən olduqca az yatıram. Mürgüləyən kimi də yuxular rahatlıq vermir. Özü
də hər gecə , özü də bir neçə dəfə doğma kəndimi , onun yaddaşlardan çoxdan
silinmiş adamlarını görürəm. Yuxular mənim üçün kəndimi , onun əhalisini
yenidən öyrənmək dərsliyinə , kinofilminə çevrilir. Yuxuda atamı, anamı,
qonşularımızı görürəm. Onların yanında mən yenə də əvvəlki uşaqlığıma
qayıdıram. Qəribədir ki, heç xatirimdə olmayan hadisələr, cizgilər yuxuda reallıq
qazanır, anadan yetim qaldığıma , həlim xasiyyətimə, bəklə də atamın kənddəki
böyük nüfuzuna görə adammlar məni əzizləyir, hətta öz uşaqlarına belə məndən
muğayat olmağı, meşəyə oduna gedəndə, çaydan keçəndə mənə kömək
göstərmələrini tapşırırdılar. Atamın isə nəvazişinə söz ola bilməz. Lakin bu nəvaziş
leysanında mən azacıq narazılıq notlarını hiss etməyə başlayıram. Bu narazılığı da
heç kəsin üstünə yıxmaq istəmir, bircə onu dəfələrlə təkrar edir ki, hamımız
günahkarıq, düşməni tanımamışıq , şirin dilinə uyub sayıqlığımızı itirmişik.
Yuxudan ayılanda atamın səsi qulaqlarımda zəng səsi kimi cingildəməyə başlayır.
Bu dərdə necə dözürsünüz? Yoxsa nələrəsə aldanıb, dərdi yaddan çıxarmısınız?
Axı insan üzərində dünyaya gəldiyi torpağın qədrini bilməlidir, ona görə də ona
anadan da əziz səslənən Vətən adını vermişlər.
Atam bu sözləri mənə ünvanlandırır,başqa heç kəsi nəzərdə tutmur. Pis
əməldə bulunan uşaq saflığı ilə mən də başımı aşağı salıb, onun tənə dadı verən
sözlərinə, məzəmmətinə qulaq asıram. Atamı da qınamıram, axı yuxuda o, yalnız
mənimlə görüşür , öz qayğılarını mənə söyləməyə imkan tapır. Oğlunun onu necə
sevdiyinə,bir sözünə də etiraz etməyəcəyinə o, daim əmin olmaqda qalırdı və bu
inamında yanılmadığını bilirdi. Digər tərəfdən onun sözlərində nəsə qeyri-düzgün
olan bir şeyi tapmaq da mümkün deyildi. Ancaq etiraf etməliyəm ki, bu yuxular
mənim əsəblərimi ərş hündürlüyündəki tarıma çəkir, bir an da olsun mənə rahatlıq
vermir. Belə yuxulardan sonra alabəzək, kəkilli quş onların reallıq ehtimalını bir az
da artırdı. Düşüncələrim reallıqla röya arasında hərəkət edən və fasilə verməyən bir
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məkikə çevrildi və o, quşa müraciət edirmiş kimi bədaətən gizli sözlərini
təkrarladı:
-Əgər kəndimizə uçub getsən, qəbirstana yollan, üzünü orada yatanlara
tutub mənim adımdan de ki, biz dirilər siz ölülər qarşısında günahkarıq. Xahiş edə
bilmərik ki, günahlarımızı əfv edin. Bircə təvəqqəm odur ki, yuxuda bizi belə sərt
qaydada mühakimə etmətin. Çəkdiyimiz ağrılar özümüzə bəsdir. Nə qədər şən
olsaq da, bu acını unuda bilmirik. Lakin biz ruhdan düşməmişik ,torpaqlarımızın
tezliklə azad olacağı barədəki ümidimiz günü-gündən artır. Bu ümid xülyaya deyil,
ölkəmizin real qüdrətinə, dövlətimizin düzgün siyasətinə əsaslanır. Dirilərin ümidi
ruhlara da sakitlik verməlidir.
Bu sözlərdən sonra o, bir qədər ürək nahiyəsindən ağrısı çəkilən adam kimi
nəfəs almağa başlayıb əlavə etdi:
-Bax “Şanapipik” hekayəsinin buna görə qələmə aldım. Ölülərə bunu hətta
sehrli quşla çatdıra bilməsəm də ,ətrafdakılar qoy mənim mövqeyimlə bir daha
tanış olma imkanı qazansınlar. Mən özlüyümdə hətta haqsız olan hər cür cəzanı
çəkməyə də razılaşardım ki, təki torpaqlarımız azad olsun. Ölkəmizin ərazi
bütövlüyünün bərpası onu belə arzu olunan sonluqla nəticələndirənlərə həqiqi şərəf
gətirməklə, bütün günahkarlara isə ibrət dərsi olmaqla yanaşı, axırıncılara layiq
olmadıqları, lakin çoxdan gözlənilən zəfərin gətirdiyi şadlığın tərkib hissəsi olan
mərhəmətdən meydana gələn bəraət verəcək, bu isə ümumi razılıq mühitinin
yaranmasına , əfvin, alicənablığın böyüklüyünə şərait yaradacaqdır.
“525-ci qəzet”.23.08.2008

Jurnalist sözünün vəzni
Cəmiyyətdə, bizi əhatə edən ictimai mühitdə öz şəxsi məsuliyyət hissini
dərk edən hər bir adam üçün onun ifadə etdiyi fikir, dilə gətirdiyi söz çox vaxt
ittiham üçün imkan verən, cavabdehlik üçün şərait yaradan, yaxud da şərəf gətirən
əməldən heç də az əhəmiyyət daşımır. Xüsusən siyasət prosesində fəaliyyət əksər
hallarda ört-basdır edilib, rəng dəyişikliyinə məruz qaldığından, siyasi davranış
daim əslində göz qabağında olmadığından, özünü bu sahəyə həsr edən adamların
ən adi sözü, bəzən hətta bəsit, cılız fikri belə onun rəsmi mövqeyi və ya bəyanatı
kimi qəbul edilir. Ona görə də sözün çox hallarda daşıdığı fikir, məna yükündən də
ağır olduğu qənaətinə gəlinir. İctimai hadisələrin fövqündə dayanan jurnalistin işi
bu nöqteyi-nəzərdən olduqca mürəkkəb olmaqla yanaşı, bu söz zərgərlərindən
xüsusi dəqiqlik, obyektivlik və optimal ifadə tərzi tapmağı tələb edir. Qədim
romalılar demişkən, axı “yazılan qalır”, onları sonradan silmək, pozmaq olmur.
Söylənmiş fikrə hansısa ruhu oxşayan düzəliş vermək imkanı yoxa çıxır. Yəqin
buna görədir ki, əslində qələm sahibindən ötəri təqsiri bağışlayan, əfv edən mürürzaman müddəti mövcud deyildir. Reallığın öz kontekstindən çıxarılmaması və hər
bir jurnalistdən irəlini görmək peyğəmbərliyini tələb etməmək şərti ilə, bu sənət
sahibləri illər keçdikdən sonra belə cəmiyyət qarşısında, ən azı öz vicdanı
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qarşısında hesabat verməkdə çətinlik çəkməməlidir. Belə perspektivin
mövcudluğunu nəzərə almaqla, onu hər cür qınaq təsadüflərindən birinci növbədə
öz yazısındakı məsuliyyət dərəcəsi qorumalıdır.
Jurnalist ifşa etmək, qeyzli yazı üslubundan istifadə etmək hüququna
malikdir, lakin bu zərbə endirmək anında da ölçü hissi gözlənilməlidir, özü də bu
ifşa obyektinə mərhəmət, mülayim münasibət göstərmək mənasında deyil, söyüşə,
təhqirə, şəxsi ləyaqəti alçaltmağa keçmək həvəsinə qarşı bir immunitetə malik
olmaq qaydasında özünü büruzə verməlidir. Axı ən qatı rəqibə qarşı da mübarizə
halal oyun qaydalarında getməlidir, burada məkrli, iftira yazı vasitə
sayılmamalıdır. Elə idman oyunlarında olduğu kimi, professionallıq defisiti həmişə
qayda pozuntuları ilə kompensasiya edilir. Səriştə, peşəkarlıq əlilliyindən əziyyət
çəkən jurnalist vulqar üsullara əl atır, hədyan ifadələrə geniş meydan verir,
beləliklə heç vaxt yararsız həll yolu hesabına nəcib niyyətə çatmağa müyəssər
olmur. Ləyaqətsiz vasitə ucbatından qarşıya qoyulmuş məqsəd də qərəzlilik
dumanında itib batır. Bu onun peşəkarlıq zəifliyindən xəbər verir. Xüsusən belələri
siyasi sifariş yerinə yetirdikdə, qulluq göstərmək canfəşanlığı hesabına biabırçı
vəziyyətə düşür. Çox vaxt qərəzlə rüsvay etmək istədiyi adamın əvəzinə, qeyriiradi olaraq özünü ifşa edir. Daha yaxşı olardı ki, qələm əhli hətta sifariş yerinə
yetirəndə də nökərçilik əhval-ruhiyyəsinin təsiri altına düşməsin. Belə adamlar
canfəşanlıq göstərmək ehtirasına tutulduqda daha nümayişkaranə qaydada öz
qüsurlarını, anadangəlmə ləkələrini açıb göstərirlər.
Qarışqalarda, termitlərdə təşkil olunma quruluşunun xüsusiyyəti ondan
ibarətdir ki, dəstələr kastalara, zümrələrə bölünür. Burada təchizatçılar, döyüşçülər
kastası mövcuddur. Kiçik bir zümrə isə nəsli artıran ana qarışqaya xidmət
göstərməklə məşğul olur. Həmin qarışqalar daha yaxşı xidmət göstərmək naminə o
qədər canfəşanlıq göstərirlər ki, mövcudluqlarının mənasını yalnız dəstənin
kraliçasına xidmət etməkdə görürlər. Buna görə hətta öz qidalanmalarını da
unudaraq, taqətdən düşüb ölürlər. Nökər qarışqa timsalında davranışı özünə rəva
bilənlər heç bir hörmətə layiq olmamalıdır. Qələm əhlinin, sözdən silah kimi
istifadə etmək imkanında olanların samuray xidmətində olması cəmiyyətin ciddi
eyiblərindən xəbər verir.
Rəngkarlıqda rəssam yerinə düşməyən bir yaxmaya yol verdikdə, bu
tablonun qiymətini azaldır, bəzən bütün zəhməti yerə vurur. Qəzetdə, televiziyada
və radioda işləməsindən asılı olmayaraq jurnalist ədəbsiz, hədyan, təhqiramiz bir
ifadə işlətməklə öz hədəfindən daha artıq özünə zərbə vurur, təkcə öz şəxsiyyətini
deyil, həm də təmsil etdiyi kollektivi hörmətdən salır, rəqiblərinin də vura
bilmədiyi yaranı özünə vurur. Daha xoşagəlməz cəhət isə ondan ibarətdir ki, vulqar
üslubla silahlanan jurnalist öz oxucusunu, tamaşaçısını, dinləyicisini, bir qədər
geniş miqyasda götürdükdə bütün cəmiyyəti təhqir edir. Bu məsələdə
televiziyaların yaradıcı kollektivləri daha ehtiyatlı davranmalıdır. Çünki günün hər
bir anında evə qədəm basan qonaq kimi, teleefir çoxsaylı dinləyicisinin diqqətinə
hakim kəsilə bilir. Teleaparıcının öz geniş əhatəli tribuna imkanlarından suiistifadə etməsi xüsusilə yolverilməzdir. Çünki onun atdığı daş nəzərdə tutulan
adamla yanaşı, hətta bəzən ondan yan keçib, yüz minlərlə adamın ürəyinə dəyib,
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heysiyyatına toxunur. Həm də cəmiyyətdəki mənəvi mühitin korlanmasına şərait
yaradır.
Bu fikrə etiraz edənlər yəqin ki, cəbbəxanalarında olan bir arqumenti irəli
sürə bilərlər ki, qərəzli məqalə və telemonoloq daha yüksək maraq doğurur.
Təəssüf ediləcək bu faktı inkar etmək düzgün olmazdı. Marağın mövcudluğu ilə
yanaşı, əksəriyyət qərəzlilik atmosferinin boğucu havasını yaxşı duyur və qərəzli
məhsul buraxan müəlliflərə hörmətdən çox uzaq olan münasibət bəslənilir.
Xoşbəxtlikdən belələrinin fəallığı, çılğıncasına coşması da qorxulu yoluxucu
xəstəliklər kimi xeyli uzun fasilələrdən sonra, ölkə siyasi epidemiyalara
sirayətləndikdə baş verir. Əksər oxucu və dinləyici onları heç də ciddi müəllif,
nüfuzlu söz sahibi kimi qəbul etmir. Əlbəttə, onlar müəyyən dövr üçün ucuz
populyarlıq da qazanırlar. Lakin bu zahiri effektə, mövsümi dəbə əsaslandığından
həmin “şöhrətin” ömrü də bir günlük kəpənəklər kimi qısa müddətli olur.
Mahiyyəti söyüş toplumuna dəyişənlər əslində bumeranq zərbəsinə məruz qalırlar.
KİV-in nisbətən cavan növü olan elektron informasiya vasitələri – televiziya
və radio olduqca böyük və əslində qarşısını almağın qeyri-mümkün olduğu bir
qüvvəyə malikdir. Onların ürəklərə və beyinlərə təsir göstərmək sahəsindəki böyük
qüdrəti ilə yanaşı, axı hiss, ehtiras, ekspressiya bəxş edirlər, səfehlik təlqin etmək,
mənəviyyatı və əxlaqi deqradasiyaya uğratmağa meyl etmək kimi imkanları da
vardır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu hal heç də lokal xarakter daşımır, xırda
istisnalarla yanaşı az qala qlobal problemə çevrilir. Ümumilikdə götürdükdə isə
əgər kütləvi informasiya vasitələri ağ yalanı həqiqət kimi, beyni zəhərləyən
ifadələri könülə şəfa verən həb kimi sırımaq həvəsinə düşürsə, bunları həzm
etdirməyə çalışırsa, əslində adamları mədə xorasından da qorxulu və çətin sağalan
mərəzlərə yoluxdururlar. Cəmiyyətin dərdlərini, bəlalarını kənara atıb, hansısa
uydurulmuş bir hədəfə hücum etmək və ya rəqibə xaincəsinə zərbə endirmək,
mətbuatın öz ali məqsədlərinə xilaf çıxmasından, özünün nəcib imkanlarına məhəl
qoymamasından xəbər verir. Belə xoşagəlməz meyllər gücləndikdə KİV az qala
kütləvi qırğın silahı kimi mənfur bir alətə çevrilmək şansı qazanır. Bəzi nüvə
bombaları tikililərə toxunmayıb canlıları məhv etdiyi kimi, bu silah da bədənlərə
xətər toxundurmadan şüura, mənəviyyata sağalmaz yara vurur.
Mətbuat xalqın azadlıq və demokratiya barədəki düşüncələrinə hörmətlə
yanaşmalı, bu ali məqsədi hansısa korporativ maraqlara qurban verməməlidir.
Xalqın ümdə mənafeyinə aid olan nə varsa siyasi əqidəsindən asılı olmayaraq hər
bir mətbuat işçisi onların öncüllüyünü qəbul etməli, xalqın mənafeyinə zidd olan
mövqedən daim uzaq olmalıdır. Cəmiyyət qarşısında öz məsuliyyətini dərk edən
jurnalist hansısa saxta fikri və yanlışlığı xalqın amalı, istəyi şəklində təqdim
etməməlidir. Mətbuat hər şeydən əvvəl proqressə xidmət etməli, cəhalətin,
xurafatın təsiri altına düşməməlidir. Xalqın yaradıcı potensialının daha gur üzə
çıxarıla bilməsi uğrunda gedən mübarizənin ön sıralarında addımlamalıdır. Tarix
mətbuatın öz xalqı qarşısında xidmətləri barədə çox sayda misallar verir. Böyük
fatehlər unudulmadığı kimi, qızğın söz döyüşünün bu qəhrəmanları da öz
cəsarətləri, xalqın xoşbəxt gələcəyi naminə mübarizələrilə dünya xalqlarının
salnaməsini çoxlu ibrətamiz hadisələrlə bəzəmişlər. Qələm əhli ən böyük nüfuz
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dairələri qarşısında da diz çökməmiş, öz sarsılmaz mövqelərinin haqq işi olduğunu
sübuta yetirə bilmişlər.
1734-1735-ci illərdə Nyu-Yorkda “Zenqer işi” deyilən bir hadisə baş verdi.
Ştatın qubernatoru Kosbi məhkəmə qarşısında müəyyən məbləğ pul barədə iddia
qaldırdı və işi uduzdu. Sonra o, həmin hakimi uzaqlaşdırıb, yenisini təyin etdi.
“New York Weekly Journal” qəzetinin naşiri Con Piter Zenqer bir il əvvəl
buraxmağa başladığı bu qəzetində qubernatoru kəskin tənqid etdi. Böyük
hakimiyyət sahibi olan qubernator guya böhtana görə qəzeti yandırmaq və naşiri
həbs etmək barədə göstəriş verdi. Məhkəmədə naşir qələbə çaldı. Bu hələ
müstəqillik qazanmamış Amerikada mətbuatın azadlığının ilkin və böyük qələbəsi
idi və onun sonralar həqiqətən dördüncü hakimiyyət olmasına geniş yol açdı.
Bu misalın bizim şəraitə uyğun olmadığını təsdiq edənlər də tapıla bilər və
onlar əsas kimi bunu gətirə bilərlər ki, axı bizdə məhkəmələr müstəqil deyil,
böhtan iddiası təsdiq olunmayanda belə qəzetlər təqib edilir, məsuliyyətə cəlb
edilir, cərimələnir. Qəzet naşirlərinin dustaqxanaya salınması, hətta qətlə
yetirilməsi faktı da mövcuddur. Belə dəlilləri gətirənlərə, daha çox isə onlara bu
danışıqlar üçün şərait yaradanlara bir cəhəti xatırlatmaq yaxşı olardı ki, mətbuatın
azadlığı heç də şüar olmayıb, real qaydada həyata keçirilməlidir. Nyu-Yorkdakı
hadisə ilə bizi 270 ilə bərabər bir tarixi məsafə ayırır, axı demokratiyanı bərqərar
etmək üçün, - söz azadlığı isə onun təməl prinsiplərindən biridir, - əsrlər lazım
olduğunu düşünənlər, bu ali prinsipi sadəcə olaraq kabusa çevirmək arzusu ilə
yaşamağa üstünlük verənlərdir. Amerikadakı hadisədən üç onillik sonra İngiltərədə
baş verən hadisə uzun müddət siyasət dəhlizlərini tərk etmədi. İngiltərənin baş
naziri Qrenvillin başçılıq etdiyi hökumət 1763-cü ildə gömrük xidməti, vergi
yığmaq sahəsində bir sıra tədbirlər gördü ki, bunlar daha da sərtləşərək sonra
Amerika ərazisindəki koloniyalara ağır iqtisadi zərbələr vuracaq və olduqca pis
nəticələrə gətirib çıxaracaqdı. Bu vaxt Con Uilkis adlı naşir özünün “North Briton”
qəzetində hökuməti ciddi tənqidə məruz qoydu. Elə bu qəzetdə o, kral II Corca
qarşı, İngiltərənin müharibə qənimətlərinin əldən çıxmasına səbəb olan Paris
müqaviləsini müdafiə etdiyini əsas götürərək, hücum xarakterli məşhur “N 45” adlı
məqaləsini dərc etdi. Həmin yazıda kral saxtakarlıqda ittiham edilirdi. Hökumət
buna kralı müdafiə etməklə cavab verdi, üstəlik Uilkis həbs edildi. Məhkəmə
hökumətin Uilkisə olan hücumlarını qətiyyətlə dəf etdi, lakin parlament də
hökumətin tərəfini saxladıqda, Uilkis Parisə qaçmalı oldu və o, İcmalar Palatasının
üzvlüyündən xaric edildi.
Bir neçə il sonra Uilkis mühacirətdən vətənə döndü və yenə parlamentin
üzvü seçildi. Köhnə böhtana görə yenə onu mühakimə edib cərimələdilər və
dustaqxanaya saldılar. Lakin artıq o, kütlənin bütünə çevrilmişdi və kütlə “Uilkis
və Azadlıq” şüarı altında bunt qaldırdı. Beləliklə, Uilkis böyük siyasi populyarlıq
qazandı və uzun müddət parlamentin üzvü oldu.
Ən başlıcası Uilkis öz cəsarətli yazısı ilə çoxlarına müyəssər olmayan bir iş
görmüşdü. Ölkəni siyasi böhrana cəlb etmişdi. Bəzi tarixçilər bu hadisəni
qiymətləndirərkən, onun İngiltərənin xarici siyasətinə və inteqrasiyanın taleyinə
necə böyük təsir göstərdiyini qeyd edirlər. Bir çoxları güman edir ki, İngiltərə
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hökumətinin və parlamentinin Uilkis əhvalatına başı ciddi surətdə qarışdığından,
Şimali Amerikadakı koloniyalarda meydana gələn müstəqillik hərəkatına lazımi
qiymət verməyi bacarmadı. Amerikada inqilab baş verdi, istiqlaliyyət uğrunda
uzun müddətli qanlı müharibə getdi və İngiltərə Amerikadakı on üç varlı ştatı
itirməyə məcbur oldu. Dünyada ABŞ adlı yeni dövlət meydana gəldi və iki əsr
keçməmiş o fövqəldövlət ləyaqətinə yiyələndi. Uilkis adi bir qəzetçi olsa da,
İngiltərə imperiyasının parçalanmasında və Yeni Dünyanın taleyində özünəməxsus
rol oynadı.
Digər böyük bir qələm sahibi olan Tomas Peyn çap etdirdiyi “Sağlam
düşüncə” pamfletində Amerikada müstəqilliyi birbaşa elan etmək çağırışı ilə çıxış
etmiş, onun bu müraciəti geniş yayılaraq, böyük əks-səda doğurmuşdu. 47 səhifəlik
yazının çap olunduğu elə həmin 1776-cı ildə Birləşmiş Ştatlarda İstiqlaliyyət
Deklarasiyası elan olundu. Müəllif dövrün tələbini düzgün tutaraq, inqilab
məsələsinin bilavasitə gündəliyə daxil edilməsini təklif etdi və onun zəfərinin
şahidi oldu.
Yaxud, XIX əsrin ortalarında A.İ.Gertsen xaricdə buraxdığı “Kolokol” –
“Zəng” qəzeti isə təhkimçiliyin ləğv olunduğu 1861-ci ilə qədər Rusiyada ciddi
demokratik islahatları – kəndlilərin azad olunmasını, senzuranın və bədən
cəzalarının ləğv edilməsini tələb edirdi. O, qəzetdə Rusiya mütləqiyyətini daim ifşa
edirdi.
Onların şəxsi talelərinə gəldikdə Tomas Peyn ahıl yaşlarında Amerikada
ostrakizmə məruz qaldı, ömrünü kasıblıqda başa vurdu, Gertsen isə vətənindən
uzaqlarda həyatdan vaxtsız köçdü. Lakin onların öz həmvətənləri qarşısında böyük
xidmətləri heç vaxt unudulmadı. Çünki onlar alov törədəcək qığılcımı yandıra
bilmişdilər. Bu qığılcım isə azadlığın, demokratiyanın yoluna işıq saçırdı.
KİV indi daha geniş və daha böyük miqyasda şüurlara təsir göstərmək,
ictimai rəyi formalaşdırmaq imkanına malikdir. Bu, həmin sahədə çalışan hər bir
işçinin çiyinlərinə düşən məsuliyyət yükünü daha da ağırlaşdırır. Jurnalist ağır
zehni və fiziki əməklə məşğul olur, daim axtarışdadır. Bu cəhətdən onun əməyini
geoloqların ağır zəhməti ilə müqayisə etmək olar. Geoloqlar yerin təkinin
məchulluqlarına nüfuz etdikləri kimi, qələm sahibləri də insanların zəkalarına və
könüllərinə müraciət edirlər, öz tədqiqatlarını aparırlar. Ona görə də ölkəmizin bu
günü və sabahının taleyində onların rolunu inkar etmək olmaz. Bu rol o vaxt
böyüyəcəkdir ki, hər bir qələm əhli özünü xalqın işıqlı amallarına həsr etsin, heç
vaxt vətəndaşlıq hissini unutmasın. Deməli, jurnalist silahından istifadə
məsələsində öz ləyaqətini ön plana çəkməlidir. Ləyaqətin aparıcı olduğu işdə heç
şübhəsiz, nəticə də qazanılacaq. Ləyaqətli insanın sözünün vəzninə isə bir qayda
olaraq, heç kəs şübhə ilə yanaşmır. Ləyaqət dedikdə birinci növbədə həqiqət
ilahəsinə sitayiş nəzərdə tutulmalıdır, heç kəsin məğlub edə və ya qəsb edə
bilmədiyi iradə işə salınmalıdır. Qədim Romanın sonuncu imperatoru olmuş,
böyük filosof Mark Avreli insanlara müdrik bir məsləhət vermişdir: “Əgər nəsə
düzgün deyilsə onu etmə, əgər nəsə doğru deyilsə, onu söyləmə”. Bu ağıllı nəsihəti
bilavasitə jurnalistlərə, sözdən ictimai şüura təsir mənbəyi kimi istifadə edənlərin
hamısına ünvanlamaq olar.
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“525-ci qəzet”. 19.07.2005
Söz mühakiməsi və ya mühakimə sözü
Başqalarına sözü ilə deyil,bütün həyatı ilə ləyaqət moizəsi təlqin edən
R. A-ya
Ötən ili yola salarkən ölkədə də, paytaxtda da sevinc notları, fərəh nişanələri
daha çox gözə çarpırdı. Yeni il axşamı Bakı sakinlərinin xeyli hissəsi izdihamlı
şənliyin bilavasitə iştirakçısı, demək olar ki, hamısı isə müşahidəçisi oldu. Şəhərin
səmasını o qədər də öyrəşmədiymiz və uzun dəqiqələr ərzində davam edən
atəşfəşanlıq al-əlvan rəngə boyadıqca, memarlıq incilərinin büründüyü qövsiqüzeh örtüyü, küçələrin bəzəyi və ağacların budaqlarından sallanan miniatür lampa
salxımları bərq vurduqca, adamlara elə bil ki, əlavə nikbinlik hissələri bəxş edirdi,
gələcəyə inamı möhkəmləndirirdi, könüllərdə közərən ümid odunu alovlandırırdı.
Axı romantik duyğu adamı həyatda ümidsizlikdən, bədbinliyin əsarətindən xilas
etməyə qadir olur.
Həmin şənliklər ərəfəsində ölkə prezidentinin fərmanı ilə müxtəlif müddətə
azadlıqdan məhrum edilmiş bir qrup jurnalist əfv edildi, onlar dustaqxana
kameralarını və baraklarını tərk edib, azadlığa, həm də öz ailələrinə və uşaqlarına,
dostlarına və yaxınlarına qovuşdular. Siyahının bütöv olmaması müəyyən təəssüf
hissləri doğursa da, əksəriyyət bu humanist addımı alqışladı, məhbəsdən
qurtulanların sevincinə şərik çıxdı.
Onu da qeyd etmək lazım gəlir ki, bütövlükdə jurnalistlərə, xüsusən də,
cəzaya məhkum edilmişlərə münasibət heç də birmənalı deyildir. Çünki son illərdə
meydana gələn qəzetlərin, elektron kütləvi informasiya vasitələrinin bolluğu
onların məhsullarının keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşması ilə müşayiət
olunmadı, əksinə, mətbuatdan və televiziya efirindən mənəvi terror məqsədilə
istifadə etmək ənənəsi özünü daha böyük hədyanlıqla biruzə verdi. Bədnam «reket
jurnalistləri» məfhumu altında gizlədilən qatı söz terrorunun birbaşa nümunələri və
hədələri geniş ayaq açmağa başladı, bu üzdəniraq yolu arqumentə çevirmək həvəsi
böyüdü.
Lakin cəmiyyətin də mətbuata münasibətini normal saymaq olmaz, çünki
bəzi hallarda öz qüsurlarının səbəbini özündə axtarmaq, onun batsillalarrından
xilas olmaq qayğısına qalmaq əvəzinə, bütün günahları rəy sahiblərində, qələm
əhlində görmək kimi hamar güman edilən, ancaq qeyri-məhsuldar olan bir yol
tutulur. Yəqin ki, güzgünün parlaqlığına nail olmaq cəmiyyəti cilalamaqdan daha
asan hesab olunur. Güzgünü ləkə basanda onun əksetdirmə qabiliyyəti xeyli
zəifləyir.
Təəssüf ki, bir sıra hallarda qəzetlər daha çox sensasiya arxasınca qaçaraq,
öz məzmun və oxunaqlılıq xüsusiyyətlərini itirməyə dözür. Bəziləri isə kin, nifrət
ruporuna çevrilməklə, əslində, xeyirə, ədalətə, haqqa xidmət kimi borcu unudub,
şərə qulluq göstərməyə girişir, ədavət yaymaq imkanını reallaşdırmaqdan həzz alır.
Kin toxumlarını səpmək, buna əkinçilik, bağbanlıq etmək isə heç də xeyirxah bir iş
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deyildir. Obyektiv, əsaslandırılmış, tutarlı tənqid bir çox hallarda təhqir, iyrənc
söyüş, böhtan və iftira ilə əvəz edilir. Ona görə də şiddətlənən qərəz qasırğasında
qüsurların sağlam tənqidi, quldurların, yaramazların, tör-töküntülərin həqiqi ifşası
itib batır, ümumi hiddət dumanı onları diqqətdən yayındırır. Belə mühit istedadlı
jurnalistlərin böyük zəhmətini də yerə vurur, onların söz əlkimyaçılığı, əziyyəti
ucuz ərintilərə qarışaraq udulur. Bu məsələdə adi ölçü hissi gözlənilmədiyindən
nəyin ciddi, nəyin şaiyə səviyyəsində olduğunu ayırd etmək mümkün olmur.
Ağlabatmayan proqnozlar baş alıb gedir, elə təsəvvür yaranır ki, ölkədə heç kəs
yaradıcı işlə məşğul olmur, oğurluğa, harama meyl aparıcı rol oynayır,
hakimiyyətin bütün pillələrində, cəmiyyətin əksər təbəqələri arasında ölüm-dirim
savaşı gedir. Beləliklə, inkar, bütün təzahürləri qara rəngdə görmək hakim
mövqeləri qəsb edir. İş ona gəlib çatıb ki, parazitlərlə mübarizəyə də əks
mövqedən yanaşmağa girişirilir. Hakimiyyət isə dövlət, xalq mülkiyyətini çapıbtalayan, rüşvətxorlar ordusuna generallıq edən iki-üç vəzifə sahibini
səlahiyyətlərdən məhrum edib, zərərsizləşdirdikdə bəzi qəzetlər bu çılpaq
korrupsiya krallarına az qala qəhrəman libası tikməklə məşğul olur, onların hədd
bilməyən tamahkarlığının dəlil-sübutlarını qəbul etməkdən imtina edir, əvəzində
asket həyat tərzi sürmələri barədəki saxta rəyi adamların şüurlarına təlqin etmək
istəyir. Xalqın qanını sormaqdan uzaqlaşdırılmaq üçün qəfəslərə salınan qurdlar bir
andaca öz şəklini dəyişib, quzu dərisində təsvir edilir. Hamıya uyaxşı məlum olan
real xüsusiyyətləri silinib, yerində onlara gildən ən təmiz və halal insan heykəli
tökülür, ancaq ona azacıq əl dəydikdə bu saxta abidə ovxalanıb bir andaca sıradan
çıxır.
Belə əllaməliklər sözə, yazıya hörməti, inamı azaldır, əcayib standartların
mövcudluğunu yada salır. Bunlar nadir nümunələr olsa da, mətbuatın adına və
şərəfinə kölgə salmamış qalmır. İtirilən nüfuz isə bir də bərpa olunmur, ingilislərin
ifadəsincə desək, bu, dənizin onda həlak olanları nə vaxtsa geri qaytarması
ehtimalına daha çox bənzəyir.
Bəla burasındadır ki, ədalətli, obyektiv tənqidə də bir çox hallarda məhəl
qoyulmur. Bəzi vəzifə sahibləri bundan istifadə edib, istənilən tənqidə qarşı
gülləkeçməz zirehə yiyələnirlər. Məmur özbaşınalığı barədə olan məlumatlara
müvafiq səviyyədə reaksiya verilmədiyindən, mənsəb sahiblərində özünə
güvənmə, öz toxunulmazlığına inam yaranır, nəticədə isə hərəkətləri və onların
nəticələri üçün hökmən məsuliyyət daşımalı olduqları barədəki düşüncə əriyib
yoxa çıxmağa başlayır. Belə arzuolunmaz metamorfozalar qanunların maniəsiz
fəaliyyətinə əngəllər yaradır, cəzasızlıq mühitinin formalaşmasına, anarxiyapərəst
meyllərə yol açır. Real tənqid qulaqardına vurulur, ağır səhv şəklində təmiz suyun
bulandırılması kimi qiymətləndirilir. Cəhalətin, xurafatın ifşası bəzən insanların
dini inanclarına hücum kimi qəbul edilir. Ehtiraslar coşanda isə düzgün qərar
vermək xeyli çətinləşir. Bütün bunlar yazının ədəb-ərkan çərçivəsində olması üçün
jurnalistin məsuliyyətini azaltmamalıdır. İnvektivadan istifadə həvəsi milli
mentalitetə, dini hisslərə məhəl qoymamağa gətirib çıxarmamalıdır. Dini rəmzlərə
xırda bir hörmətsizlik dindarlar tərəfindən öz ruhlarının təhqiri kimi
qiymətləndirilir. Unutmamaq lazım gəlir ki, söz azadlığı heç də hər cür hədyanlığa
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yol açılması demək deyildir.
Hansısa bir məqaləyə görə, onun müəllifini və ya naşirini anafemaya vermək
cəhdi də məqbul sayılmamalıdır. Cinayət tərkibi olan işə görə mühakiməni yalnız
məhkəmə apara bilər, məhkəmə hökmü yoxdursa, heç kəsi cinayətkar elan etmək
olmaz, bu təqsirsizlik prezumpsiyası deyilən hüquqi prinsipidir. Digər tərəfdən,
kütlənin tələbi ilə adamların cəzalandırılması, ölümə məhkum edilməsi tarixə
məlumdur və bu təcrübə olduqca ağır nəticələrə gətirib çıxarmışdır. Orta əsrlər
Avropasını bürüyən «ifritə ovu» tədbirlərini yada salmaq kifayətdir. Yaxud katolik
kilsəsi küfrə qarşı mübarizə bayrağı altında çox sayda günahsız insanların, böyük
zəka sahiblərinin qətlinə fərman verirdi. XV əsrin sonunda İspaniyanın baş
inkvizitoru Torkvemada qısa müddət ərzində adamları kafirlikdə ittiham etmək
yolu ilə on min nəfər insanın həyatına son qoymuşdu. Bu ondan əvvəlki əsrdə
taunun- «qara ölümün» iri bir Avropa şəhərinə vurduğu ziyana bərabərdir. SSRİdəki 1930-cu illərdə baş alıb gedən məlum repressiya daşqınında siyasi səbəblər
əsas götürülməklə həbs edilənlərin böyük əksəriyyətinə mitinqlərdə, zəhmətkeş
yığıncaqlarında ölüm hökmü tələbi irəli sürülürdü, məhkəmə təhqiqatı olmadan
onlara «xalq düşməni» damğası vurulurdu. Milyonlarla insanın boynu bu yolla
vurulurdu. Bunu yalnız meşədə kütləvi ağac qırılması ilə müqayisə etmək olar.
Çox yaxşı haldır ki, bizdə hisslərin coşması dalğası nadir hallarda baş verir
və lokal xarakter daşıyır, onun qızışdırılmasına yol verilmədiyindən tez yatır. Belə
olmasaydı, onda ölkədə «kafir ovuna» da yaxınlaşmaq olardı. Heç şübhəsiz, həm
xaricdə, həm də ölkənin daxilində hadisələrin bu məhvərə düşməsinə, belə
xoşagəlməz yolla inkişafına can atan qüvvələr vardır və onlar dindar insanların
səmimi hisslərini istismar etmək və bundan bolluca faydalanmaq fürsətini əldən
verməzdilər.
Söz azadlığı demokratiyanın fundamental prinsiplərindən biridir və bu
dayaqların qorunmasına beynəlxalq təşkilatlar böyük qayğı göstərirlər. Söz
azadlığı adlanan əsəb uclarının qıcıqlanması demokratiyanın sağlamlığının
qaydasında olmadığının göstəricisidir. Sözü mühakimə etmək isə olduqca
arzuolunmaz, həm də bir qədər müşkül məsələdir. Çünki ədəbi söz, yazı müəyyən
fikir ifadə etsə də, başqa mənaya da yozula bilir, bütöv kontekstlərdən çıxarıldıqda,
onu tam fərqli səmtə də yönəltmək mümkün olur. Ona görə də bu məsələdə qərar
vermək, vahid, həm də düzgün nəticəyə gəlmək olduqca çətindir. Bu səbəbdən
hakimlər həmin qəbildən olan işlərə baxanda ekspertlər dəvət edir, ancaq onların
özləri də ümumi mövqeyə gələ bilmir, həmrəylik nümayiş etdirməkdən uzaq
olurlar. Cinayət yalnız əməldə özünü büruzə verir, sözdə, ideyada, əgər bu
insanlığa qarşı çağırış deyilsə, birbaşa cinayət elementi olmur. Bircə onu yada
salmaq lazımdır ki, tarix boyu milyonlarla insanın başı kəsilsə də, həyatına xitam
verilsə də, heç bir ideyanın boynunu vurmaq mümkün olmamışdır. Bu olduqca
yaxşı haldır, lakin zərərli xərclərdən də xali deyildir. Çünki hətta ən mənfur
ideyalar belə birdəfəlik olaraq tarixin arxivinə verilmir, asanlıqla unudulmur,
müəyyən vaxt keçirdikdən sonra münbit şərait yaranan tək alaq otu kimi
cücərməyə, adamların şüuruna nüfuz etməyə başlayır.
Jurnalistin əqli əməyinin məhsulu yalnız sözdür, məqalədir, yazıdır. Söz
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onun həm hücum silahı, həm də yeri gəldikdə rəğbət bəslədiyi mövqeyi müdafiə
etmək üçün yeganə vasitəsidir. Bəziləri hücuma atıldıqda, sonradan müdafiə
olunmaq ehtimalını bütünlüklə unudur, sonra isə öz ağılsız dəlisovluğuna görə
cavab verməli olur. Qələm sahibi öz sərəncamında olan vasitədən xeyir, insanlıq,
düzgünlük naminə, şərə, cəmiyyətə sirayət edən bəlalara qarşı məharətlə və
səmərəli qaydada istifadə etməyi bacarmalıdır. Həqiqətə sitayiş və xidmət etmək
əvəzinə jurnalist bu silahdan sui-istifadəyə yol verdikdə, gec-tez bumeranq kimi bu
zərbə qayıdıb onun özünə dəyəcəkdir. Lakin bu tələb heç də qələm sahibini dar bir
çərçivəyə, qəfəsə salmaq niyyətinə, onun üçün mövzu gettosu yaratmaq məqsədinə
çevrilməməlidir. İnsan üçün təbiətin bəxş etdiyi ən böyük nemət və mükafat olan
sözdən, özü də kütləvi, açıq bəyan edilən sözdən xırda hisslər naminə, məkrli
niyyətlər üçün və qisas silahı kimi istifadə edilməməlidir. İnsanlara nifrət təlqin
etmək, irqi, milli ədavəti qızışdırmaq qanunlar tərəfindən qadağan edilmişdir. Ona
görə də heç bir qələm sahibi bu ixtiyar həddini keçməyə həvəs göstərmir, çünki bu
sərhəd pozulduqda, artıq qanun qarşısında cavab vermək lazım gəlir.
Elə dəyərlər, elə simvollar vardır ki, onlar kiminsə iradəsindən asılı
olmayaraq az qala müqəddəslik toxunulmazlığına yiyələnmişlər. Onlara qarşı
sözdə, yazıda azacıq hörmətsizlik, sayğısızlıq halı bu müqəddəsliyə sitayiş edənlər
tərəfindən təhqir kimi qarşılanır və onların qəzəbini hansısa frazeoloji təhlil yolu
ilə izahla soyutmaq mümkün olmur, yatırtmaq isə olduqca çətinləşir. Təəssüf ki,
cəhalət, xurafat keşikçiləri də öz təmbəkilərini uydurduqları ehkamlar folqasına
büküb, onun tüstüsü ilə beyinləri dumanlandırmağa cəhd göstərirlər. Ona görə də
cəhalət əlamətləri qamçılananda, onlar dinə aid olan məsələlərdən bütünlüklə
təcrid edilməli, bu yolla dinə yad olan ünsürləri, onun sitayiş və ibadət
toxunulmazlığından özlərinə müdafiə vasitəsi kimi istifadə etmələrinin qarşısı
qabaqcadan alınmalıdır. Yaxşı məlumdur ki, cəhalət fədailəri dini bayraq altına
sığındıqda bu, ciddi fəsadlar əmələ gətirir.
İslam dini az sayda olan mühüm dünyəvi dinlərdən biridir, onun ehkamları
əsrlərin sınağından çıxmış, insanları qardaşlığa səsləmiş, qəlbə və şüura təsir etmək
sahəsindəki nadir gücünə görə dünya əhalisinin hər altıncısının inancına, imanına
çevrilmiş, bütün qitələrə yayılmışdır. İslam həm də möhtəşəm bir mədəniyyətdir.
Bu böyük abidəni inkar etmək, şübhə altına almaq ağılsızlıqdır. İslam dininə qarşı
hücumlar əks nəticə ilə üzləşməli, onun dayaqlarının daha da möhkəmlənməsinə
səbəb olmuşdur. Din, ona ruhən sığınan hər bir adamın könlünün olduqca zərif
simidir, ən intim duyğudur, bu hisslə olduqca ehtiyatla davranmaq tələb olunur.
Cəhalətə, mövhumata atılan güllələrin, qəlpələrin islam dini adlanan nəhəng
dağa hansısa ziyan vuracağını güman etməyin özü sadəlövhlükdür. Əslində
xurafata qarşı mübarizə dinin yüksəkliyi və təmizliyi uğrunda aparılan hərəkatın
tərkib hissəsidir. İslamla xurafatı birləşdirmək, onların bir- birinə nüfuz etməsini,
birinin digərini qidalandırmasını güman etmək isə bu dini hörmətdən salmaq
istəyindən başqa bir şey deyildir. Ona görə də cəhalətin ifşasına həsr edilən
yazılarda onunla din arasında hansısa təmənnalı məqsədlər naminə qurulan
körpülər yandırılmalı, geriliyin, avamlığın, yaramaz qaydaların rudimentləri dini
ibadətlərdən bütünlüklə təcrid edilməlidr.
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Jurnalist qüsurlara, çatışmazlıqlara qarşı mübarizə apardıqda onun
daşıyıcıları əleyhinə də öz süngüsünü işlətməli olur və cavab kimi həmin adamların
düşmənçiliyi ilə üzləşir. Bu düşmənçilikdə vasitələrin seçilməsinə o qədər də
əhəmiyyət verilmir, qələm sahibini sıradan çıxarmaq üçün bəzən iyrənc üsullar da
yarayır. Jurnalistlərə qarşı səlib yürüşü elan etmək həvəsində olanlara bu məfhumu
ilk dəfə tarixə bəxş edənlərin acı taleyini yada salmaq lazım gəlir.
XI əsrin sonunda başlanan səlib yürüşləri xristian dininin bayrağı və
bilavasitə rəhbərliyi altında aparılsa da, əslində İusus Xristin təbliğ etdiyi əxlaq
prinsiplərinə tam zidd olmaqla yanaşı Qərbin sonralar genişlənən və gur inkişaf
edən biabırçı müstəmləkəçilik siyasətinin başlanğıc nöqtəsi rolunu oynadı. Bu
yürüşləri təşkil edənlər və onların başçıları bədnam ad və Herostrat şöhrəti
qazanmaqdan başqa heç nəyə nail olmadılar. Yəqin ki, tarixi səlibçiliyi təqlid
etmək istəyənləri da buna bənzər bir sonluq gözləyir. Jurnalistikanın son üç əsrlik
tarixinə nəzər salsaq görərik ki, qələm əhli nə qədər təqiblərə, cəzalara məruz qalsa
da, nəticə etibarilə qələbə, özü də tam və geniş miqyaslı zəfər onların tərəfində
olmuşdur. Bu mənada mətbuatı feniks quşuna bənzətmək olar, onu yandırmaq
eşqinə düşənlər arzularının tam əksi olan bir möcüzənin şahidi olmuşlar – bu
küldən o yenə dirilib, qanad açmağa bacarmışdır.
Bunu nəzərə alaraq, tarixə müraciət etmək, bəzi faktları yada salmaq pis
olmazdı.
1734-1735-ci illərdə Nyu-Yorkda Zenqer işi deyilən bir hadisə baş vermişdi.
Bu adam « New York weekly Journal» həftəlik qəzetinin naşiri idi. Həmin qəzetdə
qubernatora hücumlar edilir və o, kəskin tənqidə məruz qalırdı. Qubernator bu
həmlələrdən qəzəblənib, böhtana görə qəzeti yandırmaq və naşiri həbs etmək
göstərişini verdi. Məhkəmədə Zenqeri güclü vəkil müdafiə edirdi və iş ittiham
olunan naşirin tam qələbəsi ilə nəticələndi. İttiham isə ondan ibarət idi ki, bu
hücumlar guya «Alihəzrət idarəçiliynin (həmin dövrdə bu əyalət başqaları kimi
Böyük Britaniya imperiyasının müstəmləkəsi idi və ona görə də mətndə kral
hakimiyyəti nəzərdə tutulurdu) xarakterini alçaldır və burada yaşayan adamları
yoldan çıxarmaq, iğtişaş yaratmaq məqsədini güdür». Məhkəmə təkcə bu ittihamı
bütünlüklə rədd etmədi, həm də qərarına qeyri-adi bir maddəni də əlavə etdi. Bu
maddəyə görə mətbuatda böhtana icazə verildi. Jüri hesab etmişdi ki, bu hər bir
adamın koloniyanın qubernatorluğu haqqında həqiqət kimi fikirləşdiyi hər bir şeyi
demək hüququdur. Bu daha çox indi geniş işlədilən «diffamasiya» anlayışına
uyğun bir qərar idi, başqa sözlə mətbuatda kimisə biabır edən həqiqi və ya saxta
məlumatların çap edilməsi hüququnu nəzərdə tuturdu. Bizdəki bəzi müəlliflər isə
hələ qanunla icazə verilməmiş diffamasiyadan da uzağa gedərək, daha çox şantaj
üslubuna üstünlük verirlər. Bu isə müəyyən məqsədlər naminə həqiqi və ya saxta
ləkələyici məlumatları elan etmək yolu ilə adamları qorxuzmaq, hədələmək
vasitəsidir. Bu fransız sözü xeyli dillərə keçsə də, onun ingilis dilindəki sinonimii
olan «blackmail» hərfi mənada olmasa da, məna tutumuna görə bizdəki
«qarayaxma» anlayışına daha yaxındır, birbaşa bu niyyətin məkrliliyini açıb
göstərir.
Ölkəmizdə hələ də diffamasiya barədə hüquqi akt olmadığından uydurma
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vasitələrlə adamları biabır etmək, şəxsiyyətin ləyaqətini alçaltmaq metodu sayılan
böhtan bilavasitə cinayət əməli hesab olunur və onun müəllifi qanunla
cəzalandırılır. Ona münasibətdən asılı olmayaraq qanunun sərtliyi öz varlığını
yaddan çıxarmağa qoymur, onun ruhuna və hərfinə qeyd-şərtsiz riayət etmək
zərurəti yaranır. Qədim yunan filosoflarından biri iddia edirdi ki, qanun bizə korluq
bəxş edir. Korluq deyəndə, yəqin onu nəzərdə tuturdu ki, qanun hadisələrə qiymət
verdikdə bizim görmə, baxış bucağımızı daraldır, onlara yalnız özünün tələb etdiyi
kiçik prizmadan yanaşmağı tələb edir.
Jurnalist şərə, qüsurlara, anaxronizmə, cəmiyyətin məsamələrinə nüfuz edən
bəlalara qarşı biganə qalmamalıdır. Lakin onun bu mövqeyi şəxsi ədavət, kin,
qəzəb müstəvisinə keçməməlidir. Bu barədə jurnalist üçün lakonik deviz böyük
tarixçi Tatsitin sözlərində öz əksini tapmışdır : «Sine ira et studio» - «Qəzəbsiz və
qərəzsiz». Yəni qabaqcadan hasil olan yalnış qənaətə əsaslanmamaq, əvvəlcədən
səhv istiqamətlənmiş rəyə uymamaq. Lakin bu o demək deyildir ki, həmin müddəa
qələm əhlini ətalətə, eybəcərliklərə qarşı biganəliyə, ümumən, laqeydliyə səsləyir,
«mənim komam kənardadır» prinsipi ilə yaşamağı təlqin edir. İti söz, qüsurları
qamçılayan məqalə cəmiyyəti mürgüləməyə qoymur, adamları qüsurlara qarşı
həssas olmağa, dözməməyə çağırır. Sokrat deyirdi ki, mozalan sancması ilə atları
qaçmağa məcbur etməklə, onları kökəlməyə, tənbəlləşməyə qoymur. O, afinalıları
da belə harınlaşmaqdan uzaqlaşdırmaq üçün sözlə onların sancdırılmasını
məqsədəuyğun hesab edirdi. Jurnalistlər də məhz belə nəcib məqsədlərə xidmət
edən əsgərlər hesab edilməlidir. Axı qüsurların tənqidi onların böyüməsinin,
metastaz verməsinin və daha ağır fəsadlara yol açmasının qarşısını alır, bu
baxımdan ictimai söz, qələm məhsulu olduqca faydalı bir fəaliyyət növündən xəbər
verir, ən azı mənəvi saflaşma prosesində onun fəal iştirakını danılmaz edir.
Nöqsanların tənqidi heç də onlardan vəcdə gəlmək, ilham almaq, onların
daimi mövcudluğunu arzulamaq deyildir. Jurnalisti heç vaxt vampir keyfiyyətləri
cəzb etməməlidir, cəmiyyətin bədəni üçün zəlinin olması isə vacibdir, çünki o pis
qanı, qan irinini sorub, təmizləməklə, orqanizmin sağalmasına kömək edir.
Vampir, qaniçən , qansoran isə lap qədimdən indiyədək mənfur əməlin təcəssümü
kimi nəzərdə tutulur.
Jurnalist öz istəyindən asılı olub-olmayaraq yazılarında həm də öz
şəxsiyyətini, fərdi düşüncələrini, daxili aləmini əks etdirir. Yazıda, məqalədə
nəzərə çarpan kin, nifrət çox hallarda zəiflikdən, gücsüzlükdən, natamamlıqdan
xəbər verir. Müəllif hücum edəndə özünü rıtsar qiyafəsində gördüyü halda,
iddialarını, ittihamlarını müdafiə etmək anı gələndə bu zahiri igidlikdən əsərəlamət də qalmır. Ona görə də bir çox hallarda irəli sürülən fikirlərin, ideyaların
bütövlüyünə, davamlılığına, sarsılmazlığına şübhələr yaranmağa başlayır. Xətaya
yol verildikdən sonra suda boğulan adam kimi çabalamaq, əsassız olaraq kömək,
aman diləmək fayda vermir. Böyük natiq Tsitoseron Milonun məhkəməsində vəkil
kimi iştirak edərkən buradakı məşhur nitqində müdafiə etdiyi şəxsin özünü necə
ləyaqətlə apardığını, güzəşt barədə xahişi dilə gətirməkdən uzaq olduğunu
vurğulayaraq, məhz belə mərdanə davranışına görə ona mərhəmətlə yanaşmasını
israr edir və belə bir müqayisəni yada salır ki, döyüşdə uduzan qladiator nəzərləri,
333

yalvarışı ilə adamlardan aman dilədikdə, bir qayda olaraq tamaşaçılar ona rəhm
etmək istəmir və barmaqların işarəsi ilə ölümünə razı olduqlarını bildirdikləri
halda, məğlubiyyətdən sonrakı ölüm ərəfəsində belə, öz ləyaqətini qoruyub
saxlayan, mərhəmət ummayan qladiatorun sağ qalması hökmünü verirlər. İnsanın
sifətini, bəzən həyatını da heç də yalvarış, aman diləmək deyil, ləyaqət, mərdlik
müdafiə edir. Səhvin etirafının özü də ləyaqətə şübhə yaratmır.
Ölkənin müxalifət mətbuatının gündəliyindən düşməyən və təqdir
olunmalı ən aktual mövzulardan biri korrupsiya və ona qarşı mübarizə məsələsidir.
Korrupsiya, rüşvətxorluq dəhşətli bəladır və onların zərərsizləşdirilməsi, bu
gidranın çox saydakı başlarının kəsilməsi sahəsində hər bir kəsin və ya institutun
xidməti, töhfəsi ümumi rəğbət mükafatını almalıdır. Hər bir korrupsiyalaşmış
məmurun ifşasına xalqın, dövlətin mənafeyi baxımından yanaşılmalı, onların
haqqında rəy formaladıralanda kastalar məsələsi ortaya atılmamalıdır, ona qələm
vasitəsilə Qay Yuli Sezarın tətbiq etdiyi qalxanlardan qurulan «tısbağa» müdafiə
çanağı düzəldilməməlidir. Dəlillər bu zirehi bir andaca deşib, sıradan çıxara bilir.
Korrupsiyaya nifrət edən qələm əhli başqalarını atəşə tutmaqla yanaşı öz
ləyaqətinin ləkələnməməsi qayğısına da qalmalıdır. Jurnalistin şantaj yolu ilə əldə
olunmuş haram vəsaitdən pay umması faktları az da olsa mövcuddursa, bu biabırçı
hal hesab olunmalıdır. Belə hadisə təkcə dələduzluq, qanunsuz yolla pul qoparmaq
cəhdi olmayıb, həm də «ovladığı» rüşvətxora jurnalistin sirdaş, həmkar olmasıdır.
Tarixdə ilk dəfə türklər atın yəhərinə iki üzəngi qoymağı icad etdilər, bu atı sürətlə
çapanda ayaqları üzəngiyə möhkəm söykəyib, düşmənə sərrast ox atmağa imkan
verirdi. Türk süvarisinə bu ixtira böyük üstünlük verirdi, bundan əvvəl isə çinlilər
bir üzəngidən istifadəni tətbiq etmişdilər. Jurnalist də döyüş səhnəsindəki oxatan
süvariyə bənzəyir, çünki köçəri xalqlar kimi o da rahatlıq bilmir, onun da atəşinin
hədəfə dəyməsi üçün qərəzsizlik və təmannasızlıq adlanan üzəngilərə, dayaq
nöqtəsinə ehtiyacı vardır. Əks halda, jurnalistin özününmüdafiəsi çətinləşəcək,
təhqir və böhtan timsalındakı «axilles dabanı» söz azadlığından yaranan qalanın
divarlarının uçmasına səbəb olacaqdır.
Qəzet oxucuya ona məlum olan və olmayan hadisələr, insanlar barədə
məlumatlar təqdim etməklə, onun biliyi ilə yanaşı bütünlükdə dünyagörüşünü də
zənginləşdirir. Xarici aləmlə oxucu arasında əlaqə yaradan körpü rolunu oynayır,
burada oxucu kütləsinin zövqü, onu yaxşılaşdırmaq ehtiyacı da nəzərə alınmaqla,
əsas götürülməlidir. Onun səhifələrinin əksər yerini, əlbəttə ki, yeni
xəbərlər,məlumatlar, ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr tutmalıdır.
Mətbuat təbliğat ruporu olmaqdan uzaqlaşıb, daha çox informasiya daşıyıcısı
olmalıdır. Elə «qəzet» sözü də XVI əsrdə Venetsiyada çap olunan məlumatları
almaq üçün verilən «gazzetta» adlı xırda pulun adından götürülmüşdür. Bu
məlumatların təzə olmasını isə fransız dilindəki «journal» (jurnal) sözü daha yaxşı
ifadə edir, həmin anlayışın kökü «gün» mənasını verir və ifadə isə «gündəlik»
sözünə bənzər tələffüz olunur. Fars dilində də qəzet “ruznamə” adlanır, bu da “gün
xəbəri” mənasını verir. Oxucunu hər gün yeniləşən, təzələnən məlumat daha çox
cəlb edir, iki-üç gündən sonra qəzet istehlaka yaramayan məhsula çevrilir, bir
qayda olaraq, tarixi tədqiq edənlərdən başqa heç kəsi köhnə qəzet maraqlandırmır.
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Gündəlik məlumatın prioritetliyi qəzetin mövzu rəngarəngliyinə xələl
gətirməməlidir. Burada mövzuların çeşidinə sərt bölgü qoymaq da təşəbbüsü
buxovlamaq effekti verir. Məlumatlar seçimində toxunulmaz hədlərin mövcudluğu
da fayda vermir. Viktoriya epoxası İngiltərəsinin puritan əxlaqı qaydalarını təqlid
etmək də ağılsızlıq olardı. İngilislər o vaxtlar bunu əsas götürərək qadınlar və
kişilər üçün kitabları çeşidləyib ayrıca düzdülər ki, onları oxumaqda səhvə yol
verilməsin, çünki guya bu əxlaqa ciddi ziyan vura bilər. Digər tərəfdən vay o günə
ki, çap məhsullarında tənqid qadağaya məruz qala, tərif isə bezdirci mantra
səviyyəsinə qaldırıla. Ölkəmiz təkamül qaydasında demokratik islahatlara
uğradıqca, yəqin ki, belə təhlükə birdəfəlik yoxa çıxacaqdır.
Qəzet oxucu zövqünün müxtəlifliyini nəzərə alaraq bol ziyafət süfrəsi kimi
olmalıdır, axı burada geniş çeşiddə olan xörəklər, qəyanaltılar qonaqların tələbatını
ödəməyə və zövqünə uyğun gəlməyə xidmət edir. Süfrəyə heç kəs üfunət yayan
xörək qoymur. Yəqin ki, cənubi-şərqi Asiyada olduqca faydalı meyvə hesab edilən,
kəsildikdə və yeyildikdə olduqca pis qoxu verən duryanı heç kəs ümumi məclisdə
yemir, ona olan iştahını yalnız tək olanda söndürür, kəsilib satılanda da örtülü
qabda olur. Qəzet redaktorları da belə süfrə mədəniyyətini əsas götürsələr heç də
səhv etməzlər. Peyin torpağı münbitləşdirmək üçün olduqca qiymətli vasitədir,
lakin onun öz təyinatından kənar istifadə edilməsi yolverilməzdir. Oxucu
müəllifdən qələm ifrazı deyil, qələm məhsulunu gözləyir, özünə hörmət edən
jurnalist bu müddəanı yaddan çıxarmamalıdır.
Hər bir qələm əhlində seyr etdiyi və qələmə aldığı hadisələri
ümumiləşdirmək meyli güclüdür, çünki bu yazının təsir dalğasını genişləndirir.
Lakin ümumiləşdirmə də ümumiləşdirmədən fərqlidir. Hansısa terror təşkilatının,
istər onun hərbi, istərsə də siyasi qanadının cinayətkar fəaliyyətini bütöv bir
millətin, xalqın adına şamil etmək heç də məqbul sayılmamalıdır. Bu məsələdə
Türkiyənin təcrübəsi ibrətamizdir. Burada PKK terrorunu, kürd separatçılarının
cəhdlərini bütövlükdə millətin adına yazılmasına, milli ədavət yaradılmasına imkan
verilmir, bu dövlətin həm terrora, həm də separatizmin eybəcərliklərinə qarşı
uğurlu mübarizə aparmaq səylərini nəinki zəiflətmir, əksinə onun səmərəsini daha
da yüksəldir. Bu problemdən daha iri ziddiyyətlər yaranmasının mümkünlüyü
bütünlüklə yoxa çıxır. Türkiyə respukblikası vətəndaşlarının vətənpərvərlik
potensialı, ölkənin iqtisadi və hərbi qüdrəti PKK terrorçularını zərərsizləşdirməyə,
əsasən sıradan çıxarmağa imkan verir. Dünya da Türkiyə dövlətinin apardığı
mübarizənin haqlı xarakter daşıdığı qənaətinə gələrək, onu müdafiə edir.
Bizdə isə bəzən mafiyanın, klanların ifşası, onalara qarşı ittihamlar öz
mahiyyətin itirərək, hansısa milli hissləri hədəf seçir. Milli mənsubluğun belə
şişirdilməsi az qala adamların DNK müayinəsindən keçirilməsi kimi ağılsız
tələblərə gəlib çıxır. Bundan isə mafiya öz faydası, özünə əlavə tərəfdarlar yığmaq
üçün istifadə etməyə çalışır. Axı kiməsə öz milli adət-ənənələrini unutdurmaq
cəhdi nə vaxt yaxşı nəticə verib? Bu məsələdə ifrata varmaqdan yalnız ziyan
görmək olar. XX əsrin birinci yarısında Əlcəzairdə fransız müstəmləkəçilərinə
yaranmaq üçün dərs kitablarında yazırdılar ki, «bizim əcdadlarımız qallardır». Belə
münasibət öz acı nəticəsini göstərməkdə gecikmədi.
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Hər şey öz adı ilə adlanmalıdır. Mafiya, klanlar layiq olduqları payı almalı,
terrorçulara dəstək verənlər, maddi yardım göstərənlər konkret ifşa edilməli, qanun
qarşısında cavab verməlidirlər. Bu mübarizə pərdəsi altında vətəndaşların
konstitutsiya hüquqlarının pozulmasına yol vermək olmaz. Milli, irqi
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər bir vətəndaş özünün toxunulmaz
hüquqlarından maniəsiz istifadə etmək imkanına malik olmalıdır. Bir qrup mafioza
görə bütöv millət barədə şübhə toxumu səpmək ölkədəki vətəndaş həmrəyliyinə
ziyan vurur, ayrı-seçkilik, bir-birinə yadlaşma kimi arzuolunmaz prosesə əlavə
intensivlik verir. Mafiya, klan ədədi əmtəədir, onu ovlamaq üçün bütün meşəni
yandırmaq zərurəti böyük ağıldan xəbər vermir. Bu məsələyə münasibətdə qədim
Romanın nəcib imperatorlarından biri olan Trayanın qanunlara etdiyi bir
düzəlişdən istifadə etmək daha düzgün olardı: «Yaxşı hal odur ki, qoy cinayət
törətmiş günahkar cəzasız qalsın, nəinki günahsız olan cəzalansın.»
Kiminsə, milli mənsubluğuna görə əsassız olaraq ittiham edilməsi
yolverilməzdir. Çünki hətta ibrət dərsi vermək üçün olan hər bir cəzanın özündə də
ədalətsizlik payı vardır və bu ayrı-ayrı adamlar üçün bəla verən cəhət isə ondan
ibarət olur ki, əvəzi guya ictimai fayda ilə ödənilir. İstənilən cəza ayrı-ayrı fərdlər
üçün ağrı və mərhumiyyət bəxş edir, cəza ədalətsiz olduqda isə onun vurduğu yara
daha dərin olur, ictimai rifahın yaxşılaşması belə, həmin əziyyətləri unutdurmağa
qadir olmur.
Söz yarası güllə yarası qədər dağıdıcı, bəzən məhvedici olmasa da, heç də
onun qədər tez və asanlıqla sağalmır. Evdə tüfəng saxlandıqda uşaqların onunla
ehtiyatsız davranması təhlükəsi olan kimi, sözdən naşılıqla istifadə etmənin də
başqalarının əsəbinə, əhval-ruhiyyəsinə zəhər qatmaq qorxusu vardır. Dodaqdan
çıxan söz, qələm ucundan süzülən hərflərdən əmələ gələn ifadə uçan quşa
bənzəyir, sərbəstlik, azadlıq mühitini sevir. Lakin hər bir azadlığı qoruyan, həm də
onun üçün daşınan məsuliyyət hissidir. Bu məsuliyyət quşun qanadları üçün dayaq
rolunu oynayan hava ilə müqayisə oluna bilər. Havasızlıqda isə nəinki uçuş, hətta
quşun mövcudluğu da sual altında olur.
Bu yazıdakı müddəalar, çıxarılan nəticələr kimlərinsə narazılığına səbəb ola
bilər, müəllifi mentor tonu ilə danışmaqda ittiham edənlər də tapılar. Səmimi etraf
edim ki, kiməsə yol göstərmək həvəsindən və meylindən uzağam, sadəcə olaraq öz
mülahizələrimi, rəylərimi bildirməyə səy göstərdim. Ən tutarlı cavabı isə faşist
hərbi canilərini mühakimə edən Nyurnberq tribunalında şahid kimi çıxış edən
Ermitajın direktoru olan məşhur tarixçi akademikin sözləri ilə vermək istərdim. O,
böyük incəsənət məbədi və memarlıq abidəsi olan Ermitajın havadan aramsız
olaraq bombardman edilməsini, bunun vəhşilik, vandalizm nümunəsi olmasını
dilinə gətirdikdə, həmin dövrün Almaniyasında Hitlerdən sonra ikinci şəxs sayılan,
imperiya aviasiya naziri olmuş German Gerinq tarixçi alimi isteza qaydasında
naşılıqda ittiham etdikdə, belə cavab almışdı:
- Mən bu sahədə mütəxəssis deyiləm. Ancaq onu bilirəm ki, yaxınlıqdakı
hərbi obyektlərə bir dənə də olsun bomba düşmədiyi halda Ermitajda isə biz çox
vaxt bütün günü yandırıcı bombaları söndürməyə sərf edirdik. Hərbi obyektlərlə
muzey kompleksi arasında məsafə çox kiçik idi. Belə məsafədə, bu ölçülərə qiymət
336

verməkdə mən özümü aviasiya mütəxəssisi hesab edirəm.
İxtisasca jurnalist olmasam da, əslində, indiki naşirlərin və baş redaktorların
böyük əksərəyyətinin bu ixtisasla heç bir əlaqəsi yoxdur,- mən öz rəyimi bildirmək
hüququndan istifadə edirəmsə, bu heç kəsi narahat etməməlidir. Jurnalistlərlə
məhkəmə zalında üzləşməyə cəhd edənlərə də yalnız bu qaydada fikir mübadiləsi
aparmağı məsləhət görərdim.
Məsələnin digər cəhəti isə qanun müdafiəçilərinin mövqeyindən,
münasibətindən asılıdır. Onlar söz sahiblərinə qarşı mərhəmətlilik nümayiş
etdirsələr, bu qanunun hətta sərt münasibətlərini də xeyli yumşaltmış olar.
Prokurorlar jurnalistlər əleyhinə olan məhkəmə proseslərində ittihamla çıxış etmək
əvəzinə, «prokuror» sözünün latın dilindəki mənasından irəli gələn «qayğı
göstərməni» qanunun həyata keçirilməsinə olduğu kimi, onun digər mənası olan
«təmin etməni» isə söz azadlığı hüququna şamil etsəydilər, vəziyyət daha ürək
açan olardı. O ki, qaldı hakimlərə, onlar öz vəzifə borclarını yerinə yetirirlər, lakin
belə bir stereotip rəy geniş yayılmışdır ki, məhkəmələr yalnız sifarişlə işləyir.
Hakimləri kütləvi şəkildə qanunu pozmaqda günahlandırmaq ən azı insafsılıqdır,
bir az dəqiq deyilsə, sərsəm təxəyyülün məhsuludur. Hətta sifariş qəbul edən
hakim də, birbaşa qanuna xəyanət yolunu tutmur, səriştəsiz adamlardan fərqli
olaraq o, qanunun sərtliyini yaxşı bilir və yaddan çıxarmır ki, hökmdə qəsdən
buraxdığı səhv və ədalətsizlik bir gün onun özünü yaxalaya bilər. Hökmün
ədalətliliyinə görə hakimin məsuliyyət daşıması bundan hələ otuz səkkiz əsr əvvəl
işıq üzü görmüş Hammurabi kodeksində öz əksini tapmışdı.
Hakimləri yalnız avam adamlar naşılıqda təqsirləndirə bilər, onlar daim
sayıqlıqlarını qoruyub saxlayırlar. Bu, keçən əsrin ortalarında Şərqi Afrikada baş
vermiş bir ibrətamiz hadisəni yada salır. 1959-cu ildə may-may üsyanı vaxtı
ingilislər masailəri ələ alıb, onlara göstəriş verdilər ki, gedib yaxınlıqdakı
kikuyyilərin silahını götürüb gəlsinlər. Onlar tapşırığı yerinə yetirməkdən
qayıtdıqda, kəsilmiş insan əlləri ilə dolu zənbilləri məğrur-məğrur göstərdilər.
İngiliscə «silah» mənasını verən «arms» sözünü onlar bunun başqa mənası olan
«əllər» kimi başa düşmüşdülər və əmri hərfi mənada səhv icra etməmişdilər.
Hakimlər isə qanundan hərtərəfli və yaxşı baş çıxardıqlarından, hökmü
formalaşdırdıqda bəzən qanunlarla müəyyən hədlərdə sərbəst davranmağı da
bacarırlar.
Nəhayət, jurnalistin həbs edilməsi, dustaqxanaya salınması faktına
münasibətimi soruşsalar, mən hökmən mənfi cavab verərdim. Axı günahsız insana
dustaqxana həyatının özü də işgəncədir, fikirə, ideyaya görə cəzanı isə bu qəbildən
saymaq lazımdır. Lakin həmin mülahizəmə bir şərti də əlavə edərdim ki, jurnalist
adını daşıyan adam cinayət törətməsin, qanundan kənar əməldə bulunmasın. Sözün
mühakiməsininin geniş yayılması yaxşıdır, nəinki hansısa söz sahibinin
mühakiməyə cəlb edilməsi. Bu arzuya bir diləyi də əlavə etmək lazım gəlir ki,
hamımız qanunlara hörmətlə yanaşaq, riayət edək, bu təkcə bütövlükdə
dövlətimizin deyil, həm də ən başlıcası hər birimizin təhlükəsizliyinə təminat
yaradacaqdır. Qanunsuzluq mühitində, yalan səltənətində yaşamağa üstünlük
verənlər cəmiyyətin uca mərtəbələrində məskunlaşsalar da, üçüncü minilliyin hər
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bir nemətindən bədxərcliklə istifadə etsələr də,əslində mənəviyyat nöqteyinəzərindən mağara dünyasının həyat və düşüncə tərzinə yaxınlaşırlar, bu isə
tarixdən əvvəlki qaranlığa qayıtmağa can atmaq cəhdi kimi qiymətləndirilməli və
güzəştə gedilmədən məhkum edilməlidir.
“525-ci qəzet”.18,19.01.2008

Onunla vidaldaşsaq da birdəfəlik «əlvida» demədik
Ölkəmizin ədəbiyyat aləmi, özü bunu hiss edib-etməməyindən asılı
olmayaraq güclü bir yaradıcı insanını itirdi, sayı o qədər də çox olmayan parlaq
ulduzlardan biri də qeybə çəkildi.
Tanınmış yazıçı Sabir Azəri son əsərini bitirməmiş həyatdan getdi. Onun
ölümü təkcə yaxınları, dostları, tanışları üçün deyil, vaxtilə cərgələri heç də az
olmayan oxucular ordusu üçün böyük itkidir. O, heç vaxt yüksək yer tutmaq
iddiasında olmamışdı, ambisiyalardan xali idi. Lakin ona layiq olduğu yeri verməyi
də bədxərclik hesab edənlər var idi. Özünə qarşı belə biganəliyə cavab kimi son
illərdə o, ədəbi mühitdən uzaqlaşmışdı, dostlarının əhatəsi nəzərə alınmasa, bir növ
guşənişin həyatı yaşayırdı. Həmkarları ilə az hallarda görüşən bu adam adi
həssaslığın yoxluğu ucbatından yuvasından perikdirilmiş quşa bənzəyirdi.
Yaradıcılıq uğurlarına göz yumanlar onu ədəbi fərqləndirmə vasitələrindən
məhrum etsələr də, əsərlərini oxucu laqeydliyi kimi ağır hökmə məhkum etməyi
bacarmırdılar.
Sabir Azəri belə münasibətdən elə də qeyzlənmirdi, anlayırdı ki, yaradıcılığı
ilə ümumi axına qoşula bilmir. Bir tərəfdən bu onun müstəqilliyinin nişanəsi idisə,
digər tərəfdən onun zəhmətinin qiymətləndirilməməsi kimi ağır bir cəza idi. O,
yaxşı başa düşürdü ki, hər dövr öz qaydaları ilə yaşayır, kimlərisə əzizlədiyinə görə
başqaları üçün ağuşunu qapalı saxlayır. Bəla orasındadır ki, çox vaxt bədii
yaradıcılıq bağını alın tərilə əkib becərənlər ikincilərin sırasına daxil olmaqla, layiq
olmadıqları və müəyyən ölçüdə mövcud olan izqoy həyatı sürməli olurlar. Saxta iri
pyedestallar üzərinə qaldırılanlar hər cür nəvazişlə əhalə edildikləri halda, oxucu
zövqünü dadlı nemətlərlə sevindirənlər bunun bircə atomu iləı də qarşılaşmırlar.
Dağ çiçəklərinin gözəllyinə qiymət verilmədiyi bir vaxtda, qanqal çiçəyinə xüsusi
pərəstiş olunması təlqin edilir. Axırıncını özünə milli rəmz seçmiş şotlandları da,
bu sahədə ötüb keçmək istəyirik.
Sabir Azərini laqeydlik deyil, heç həyatın ən ağır sınaqları belə sındıra
bilməmişdi. Hələ gəncliyində özünü bütöv şəxsiyyət kimi təsdiqləməyi bacarmışdı.
Öz məsləkinə görə SSRİ rəhbərliyinə həcv xarakterli etirazını bildirdiyinə görə
universitet tələbəsi DTK-nın ağır həmləsinə məruz qalaraq zindanlara atılmışdı.
Lakin dustaxqana həyatı da onun mənəvi dünyasını uçurmağa müvəffəq
olmamışdı, o, ruhən güclü olaraq qalmışdı.
Jurnalist təhsili alsa da, öz ixtisasına uyğun olaraq ədəbi mətbuatda çalışsa
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da, çox tezliklə qələmini nəsr janrında sınamağa başlamış və qısa müddətdə
müəyyən populyarlıq qazanmışdı.
Ötən əsrin 70-80-ci illərində onun çox sayda roman, povest və hekayələri
işıq üzü görmüşdü. Respublikada təşəkkül tapan kənd nəsrinin tanınmış
müəlliflərindən birinə çevrilmişdi. Kənd nəsri sosialist kəndini tərənnüm edən
bayağı əsərlərdən tam fərqli olmaqla, kənd adamının psixoloji aləmini tədqiq
etmək vəzifəsini seçmişdi, patriatxallığın təbliğ edilməsindən də uzaq idi. Bu
əsərlər Vergilinin «Bukolika»sındakı çoban nəğmələrinə də bənzəmirdi, kənd
problemlərinə dərin nüfuz etmək vasitəsi idi.
Sabir Azəri hələ də üzərində elan olunmamış tabu saxlanılan bəy obrazını ilk
dəfə milli ədəbiyyata yenidən gətirərək, əslində, sonralar dəbə düşən bu qayda
üçün yol açmışdı. Lakin zaman hətta həyat tərzini dəyişdirməyə məcbur olmuş
bəyə qarşı da öz amansızlığından əl çəkmir. Romanda yazıçı həm də dövrün
mürəkkəb ziddiyyətlərini tam çılpaqlığı ilə açıb göstərməyi bacarır. Zamanın bu
zümrə barədə verdiyi hökm axıra qədər yerinə yetirilməli idi.
Sabir Azərinin əsrələrində fövqəltəbii qabiliyyətlərə malik olan qəhrəmanlar
yoxdur, o, əksinə sadə, bir qədər də özünü təsdiq edə bilməyən, bədbəxt insanların
taleyini qələmə almağı sevirdi. Cəmiyyətin inkar edib həyatın dibinə atdığı
insanların nəcib xüsusiyyətlərini təsvir etməklə, onları az qala canlı bütlərə çevirən
dahiləri təqlid etmədən, o, real həyatda qarşılaşdığı insanların daxili aləmini
öyrənməyə, açıqlamağa can atırdı. Belələri onları əhatə edib, boğan dar barama
qılafından xilas olma yollarını arayıb axtarır və haray çəkirdilər ki, yol dalana
dirənmişdir, bu divar uçurulmasa irəliyə doğru bir addım da atmaq mümkün
olmayacaqdır. Şekspir dühasının məhsulu olan Hamlet «Bu səltənətdə nəsə
çürümüşdür» deyirdisə, Sabir Azərinin fağır qəhrəmanı real sosializmin
bütövlükdə çürümədə olduğunu anlamağa başlayır.
Onu fərqləndirən cəhətlərdən biri təkcə yaradıcılığında deyil, həyatda da
müqəddəs saydığı dəyərlərə sitayiş etməsi idi. Millətinə, xalqına ürəkdən bağlı
olan bir insan idi. Vətənə sədaqəti, bağlılığı anaya olan münasibətdən də üstün
hesab edirdi, axı uşaqla ananı birləşdirən göbəkbağı kəsildiyi halda, insanı Vətənlə
birləşdirən həqiqi və ülvi hissləri kəsmək mümkün deyildir.
Bir ovçu kimi də respublikanın ərazisinə yaxşı bələd olduğundan o, təbiət
vurğunu idi, ölkəmizin faunası barədə onun biliyinə, müşahidələrinə yalnız qibtə
etmək olardı. Böyük rus yazıçısı A.P.Çexovun sözlərini təkrar edərək deyirdi ki,
«Vətənin havası da ən sağlam havadır». Təbiət hadisələrini elə vurğunluqla
danışırdı ki, onun nitqindəki həqiqət uydurmalardan belə möcüzəli görünürdü.
Onun ovçu hekayələri isə bu janrın ən uğurlu nümunələri hesab edilə bilər.
Ümumiyyətlə isə, o, sözçülükdən uzaq adam idi, yazıçı əməyini sözün bir aləti
hesab etsə də, bu materiala olduqca qənaətlə yanaşırdı. Bəzilərinin yaradıcılığında
indi dəbə düşmüş və mantra kimi səslənən çoxsaylı isimlərin, sifətlərin, feillərin
təkrarından yaranan və ədəbi hədik dadı verən yazıları heç cür bəyənmirdi.
O, həm də ləyaqətli vətəndaş idi. Millətin taleyinə aid olan məsələlər onun
üçün sakral əhəmiyyət daşıyırdı. Tufanlardan qorxmayan bu insan vətəndaşlıq
mövqeyini hər şeydən uca tuturdu, onu korporativ mənafelərə qurban vermək
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istəyənlərlə heç cür razılaşmırdı.
Sabir Azəri bizi cismən tək etsə də, əsərləri ilə, şəxsiyyəti barədəki şirin
xatirələri ilə bizim aramızda qalmaqda davam edir. Horatsinin sözləri ilə desək, o,
sağlığında «öz əli ilə özünə heykəl qoymuşdu» və bu heykəli uçurub dağıtmağa
böyük zaman məsafəsi lazım gələcəkdir. Ona görə də bu nəcib insanı son
mənzilinə yola salarkən ona bütünlüklə «əlvida» demirik, axı onun sakitlik
bilməyən ruhu bizdən uzaqlaşmayacaqdır, sehrli işığı ilə onu tanıyanların qəlbini
nurlandıracaqdır. Lakin onun epitafiyasında yəqin ki, özü və həyatı kimi sadə olan
sözlər yazılacaqdır, axı böyüklüyün özü də patetikaya ehtiyac duymur.
“525-ci qəzet”.04.02.2010

İstedadlar ətraf mühitin qayğısına möhtacdır
F.K.-ya
Vaxtaşırı ünsiyyətdə olduğum yazıçı dostumun məişət qayğıları barədə elə
bir ciddi narazılığı olmasa da, son dövrlərdə o, ədəbiyyata marağın azalmasını,
oxucu qıtlığının, yaradıcılıq aləminin dünya sobasından çıxmış qiymətli məhsullara
belə, laqeyd münasibət göstərilməsini özünün ən böyük dərdi kimi, az qala şəxsi
faciəsi kimi qəbul edir. Onun özünün yaxın tarixi keçmişimizi təsvir edən dəyərli
nəsr əsərlərində xalq dilindən istifadəni bəzi naşı opponentlərin arxaizm əlamətləri
hesab etməsi də fədakar qələm sahibini ağrıtmamış qalmırdı. Ürək ağrısı ilə onu da
qeyd edirdi ki, indi çoxları kitab almağa ağılsızlıq kimi baxır, bəziləri isə
müəlliflərin onlara verdikləri kitabları şkafa düzməklə, onu adi və əslində yararsız
bir bəzək əşyasına çevirirlər. Hətta elələri də var ki, hədiyyə kimi verilmiş
kitabların qarajda saxlanılmasına üstünlük verir ki, otaqlarının səliqə-səhmanına
xələl gəlməsin. Bunları sadalayandan sonra İncildən yaxşı tanış olan bir misalı
çəkdi və əlavə etdi ki, əlbəttə, incilər onun qiymətini bilənlərə çatmalıdır, bəziləri
onların ayaqlar altına səpildiyini görəndə özünü fərqli qaydada aparmağı da
bacarmır. Ömründə bir kitab belə oxumayan, mədəniyyətlə heç bir əlaqəsi olmayan
guya mədəni adamların əsər haqqında tənqidi fikir yürütməsi, öz biabırçı cəhalətini
zəka nişanəsi kimi qələmə verməsi də onu çox incidir.
Bəzən onun sözlərini ifrata varmaq kimi qəbul etsəm də, bu dünyagörmüş
ziyalı insanın qətiyyən yanılmadığına, narazılığında yalnız reallığı əks etdirdiyinə
yəqinlik tapdım. Onu sakitləşdirmək üçün bir dəfə bu cəhəti də qabartdım ki, axı
indi çox adam guya qələmə sarılmışdır, öz şücaətləri barədə nəinki kitab, hətta iri
foliantlar yazmağa girişmişdir. İndi müəllifin özü haqqındakı 700-800 səhifəlik
nəsr janrında yazılmış mədhiyyələri nadir hadisə olmayıb, əslində dəb əlamətinə
çevrilmişdir. Belə «yazıçıların» mahiyyətini açıb göstərmək üçün Ezopun
təmsillərindən birini misal çəkdim. Təmsildə deyilir ki, bir dəfə dolaşa qartalın
qoyun sürüsünə hücum çəkib, caynağında kiçik bir quzunu havaya qaldırıb
apardığını gördü. O da belə ov etmək eşqinə düşdü, götür-qoy edəndə, quzu
əvəzinə iri qoçu götürməyi qət etdi və öz planını həyata keçirmək üçün sürüdəki ən
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iri qoçun üstünə şığıyıb, caynaqlarını onun yununa ilişdirsə də, onu qaldıra
bilmədi. Bu dəfə artıq özünü xilas etməyə çalışsa da, caynaqları yunda
dolaşdığından, qoçun böyründən başı aşağı asılı qaldı. Çoban bunu görüb, onu
yundan ayırdı və ayaqlarını bağlayıb axşam evinə apardı. Uşaqları bu quşun adını
soruşduqda, çoban dedi ki, quş özünü qartal hesab etsə də, dolaşadır. İndi
qartalların sayı çox azalsa da, dolaşa sürüsü çoxalıb və onların hər biri özünü ən azı
qartal hesab edir.
Yazıçı dostum bu fikirlə tamamilə razı olduğunu bildirdi ki, hər halda dən
ilə dəlicə buğdanı ayırd etmək o qədər də çətin deyildir. Qurbağa özünü nə qədər
şişirtsə də, heç kəs onu başqa adla adlandırmır. Onu da qeyd etdi ki, dolaşalara
maneə yaratmaq üçün qartalların qədri bilinməlidir, onlara qayğı göstərilməlidir.
Təbiətin bir sirli cəhətindən misal çəkərək bildirdi ki, karbon qazı olmasa bitki
aləmi yaşaya bilməz, tezliklə solar, məhv olar. Qəribədir, istedad sahibləri də
belədir, onlar da öz yaradıcılıqları üçün insan nəfəsinə (axı bu da əslində karbon
qazıdır), adi qayğıya möhtacdır. Bircə şərtlə ki, bu zəhərli olmasın, harınlıqdan
əmələ gələn üfunətli nəfəs kimi havanı tamam korlamasın, istedadın təzahürlərini,
guya ona qiymət verən özünün gözünü örtən laqeydlik dumanından seyt etməsin.
Allah istedad sahiblərini belə cahil zərgərlərdən, naşı bilicilərdən qorusun.
Yazıçının özünün böyük dərdi kimi qaldırdığı həmin məsələ başqa bir hadisə
ilə əlaqədar tam təsdiqini tapdı. Bu dəfə təkcə laqeydlik deyil, tam başqa bir
münasibətin, istedad sahibinə qarşı şıltaq, bəlkə də təhqiramiz tələbkarlığın,
amansızlığa bərabər olan düşüncə tərzinin şahidi oldum. Elə bil ki, bu adama
inkviziya məhkəməsi qurulmuşdu, guya onu sevənlər həyatdakı hansısa bir
addımına görə ona az qala autodafe tələb edirdilər. Bu adam mühakimənin
şərtlərini qəbul etsə də özünü müdafiə üçün nəyə əl atırdısa, bu ən azı qalın karlıq
divarına dəyib, geri qayıdırdı. Heç kəs bu adamı anlamaq istəmirdi, hamı xəyalən
axan qandan dadmaq üçün bu ovun üstünə atılmışdı.
İnkvizisiya qarşısında dayanan isə bir qladiator mərdliyi ilə müqavimət
göstərsə də, hücum edənlər öz nizəsini, qılıncını onun başında sınamaq istəməklə,
rəhmdillik nə olduğunu anlamadan uzaq olduqlarını nümayiş etdirirdilər. Belə
amansızlıq yəqin ki, kənardan buna qulaq asanları da hiddətləndirməyə biliməzdi.
Söhbət bir məşhur müğənni qadının «Azadlıq» radiosuna verdiyi müsahibədən
gedir. Bu günlərdə təsadüfən İnternetdə həmin müsahibənin mətnini oxudum,
çoxlarına təsir göstərən təəccüb və etiraz hissi məni də bürüdü.
Özlüyündə müsahibə maraqlı idi, müəyyən mənada müğənni xanımın etiraf
çalarları ilə dolu idi. Aparıcı öz peşə prinsipinə uyğun olaraq dolaşıq, bəzən də
məkrli suallar verirdi, hətta gözlənilən cavabı əvvəlcədən çətinlik quyusuna
salmaqla verilişin dramatizmini yüksəltməyə çalışırdı. Əslində bunda elə bir
qəbahət də yoxdur. Dinləyicilərin sualları isə amansızlığı ilə seçilirdi, elə bil ki,
onların bir hissəsi bu qadından özlərinə də səbəbi məlum olmayan bir intiqam
almaq istəyirdilər.
Söhbət heç də müğənninin yarım əsrdən çox bir tarixə malik olan sənət
həyatından, uğurlarından və ya uğursuzluqlarından getmirdi. Əsas diqqət ona
yönəldilmişdi ki, müğənni əgər bir neçə il bundan əvvəl fəal siyasi mübarizənin
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iştirakçısı idisə, niyə indi bu savaşını davam etdirmir, nəyə görə bəzi məsələlərdə
artıq iqtidara izah olunmayan loyallıq göstərir. Guya siyasətdə qalıb qalmamasını
da bu dinləyicilərdən soruşmalı imiş, onların iradəsinə baş əyməli imiş. Müğənni
isə indiki mövqeyini əsasən Qarabağ probleminin həllinə münasibətdə dövlət
rəhbərliyinin yenilməz mövqeyi və siyasəti ilə onun öz düşüncələrinin bütünlüklə
üst-üstə düşməsi ilə əlaqələndirsə də, nədənsə dinləyicilər bu səmimi etirafa da
məhəl qoymamaqla öz hədyanlıqlarından qalmırdılar. Belə çıxırdı ki, bu qadın
sənətilə bütünlüklə vidalaşmalı, birinci növbədə öz peşəsi üçün bəhrəsiz olan
mübarizə ilə məşğul olmalı, onlar isə məşhur «mənim komam kənardadır» prinsipi
ilə hərəkət edərək əvvəlkitək, bu «özgəsinin şücaətindən» həzz almaqda davam
edəcəklər. Heç kəs demək istəmirdi ki, bəlkə sənin vaxtilə siyasətə gəlişinin özü
səhv addım idi, çünki əsas zərbə sənin istedad aləminin zəmisinə dəyirdi, onu biçib
yerə sərirdi.
Axı yüksək sənət baxımından, onsuz da hüdudsuz olmayan yaradıcılıq
dövrünün, çox xırda bəhrələr istisna olunmaqla, iki onilliyə yaxın olan çox
qiymətli bir hissəsini bu qadın itirməli olmuşdu. İndi o, özünü bütünlüklə sənətə
həsr etmək istəyəndə, yəqin ki, bu məsələdə nəcib məsləhətlər də öz xeyirxah işini
görmüşdü, onun bu addımını yalnız alqışlamaq lazımdır. Sənət dünyasını tərk
etmək onu çox sayda bəlalarla üzləşdirmişdi.
Onun ecazkar səsi, ifa tərzi də, vurduğu intonasiyalar da, həzin zümzüməsi,
məhrəmanə pıçıltıları ilə yanaşı dağ selinin nərəsi kimi hayqırtısı da milli vokal
sənətində bənzəri olmayan bir hadisə idi. Mahnı ifasına çox sayda yenilikər
gətirmişdi. Oxuduqlarını faciə rənginə boyaya bilmişdi. Səsinin tembri, vurğu
çalarları könülləri riqqətə gətirən elegeya yağışı əmələ gətirirdi, bizim ruhumuz
onun nəcib damcılarından islanırdı. Onun səsindəki yüksək qəm, kədər cərəyanı
xüsusən adamı tam başqa aləmə çəkib aparırdı, insanlıq dərəcəsinin, səmimiyyətin,
nisgilin qiymətini azaltmamağa çağırırdı. Əlbəttə, hamının tapdaq etdiyi hamar
yoldan, ümumi məhvərdən uzaqlaşdığına görə onun sənətini bəyənməyənər,
ümumiyyətlə onun həyat tərzinə ağız büzənlər də var idi. Ancaq qatı bədxahlar da
başa düşürdü ki, ifa etdiyi mahnılar bəlkə də əbədi olaraq onun inhisarında
qalacaqdır, çunki heç kəs onları elə sehrli, cazibədar qaydada oxuya bilməyəcəkdir.
Axı ən uğurlu reproduksiya da məşhur tabloların orijinalına yaxınlaşa bilmir. Belə
bir həqiqət mövcuddur ki, yalnız yerin təkindəki çox yüksək hərarətdə və olçüyə
sığmayan təzyiqdə adicə kömür almaza çevrilir. Onun sənətinə də məhz belə
hərarət və təzyiq məxsus idi.
İnsan boğazı tayı-bərabəri olmayan, ən kamil musiqi aləti hesab edilərsə, bu
müğənninin boğazını təbiət elə bil ki, məlum olmayan bir materialdan
düzəltmişdir. Həm də onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu musiqi aləti muzey
eksponatına çevrilib, üstünü toz basmadı, onda gözəl incilər yaratmaq üçün bu
qadın böyük əziyyətlərə qatlaşmaqdan, daim öz Eldoradasını axtarmaqdan
usanmadı. Ona görə də ümumi axından ayrı düşdü və bəstəkarlar bu bülbülün cəhcəhinə uyğun gələn, yalnız onun üçün nəzərdə tutulan mahnılar yazmağa
başladılar. O, bu yolda tək addımlamalı oldu, minnətdar pərəstişkarlar ordusuna
malik olmaqla yanaşı, onu daim müşayiət edən kinayəli baxışların zəhərini də
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dadmaq məcburiyyətində qaldı. Gənc Puşkin haqqında bir ağıllı adam demişdi ki:
«Qoyunlar sürüdə ömür sürür, şir isə tək gəzir». Qoyunlar şiri sevmirlər, daim
onun məhvini arzulayırlar. Nə etmək olar, bu da təbiətin qanunudur.
Mübarizə onu nə qədər cəlb etsə də, sənətə bağlılığı hədd tanımırdı, hətta
fasilə mərhələsi sayılan illər də onun musiqiyə olan sədaqətini azalda, daxili
yanğısını söndürə bilmədi. Lakin itki də kiçik deyildi, ən başlıcası sənətinin
püxtələşdiyi bir dövrdə öz doğma təbiətindən azacıq da olsa uzaqlaşmaq onun
reallaşmamış neçə-neçə uğurlarına qənim kəsildi, həqiqi sənət adamı üçün isə bu
ən ağır cəza idi. Yaradıcılıq məkanını tərk etmək onu yuvasından perik düşmüş
quşa bənzətdi. Bu boşluq vaxtı bir çox hallarda onu xırdalıqlarla məşğul olmağa
sövq etdi, intriqalar, çəkişmələr tələsinə düşməkdən də hifz edə bilmədi.
Bu gün həmin müğənni bəlkə də həyatında ən düzgün olan qərarlardan daha
birini də qəbul etmək kimi ağıllı iş görmüşdür. Onu azdıran məşğuliyyət
sferalarından uzaqlaşıb özünü bütünlüklə sənətə həsr etmək yolunu seçmişdir. Əks
məsləhət verənlər, canfəşanlıq edən radio dinləyiciləri kimi onu yəqin ki,
qınayacaqlar. Lakin bu məsləhətlər onu əlavə uçuruma aparmaq məqsədindən
başqa heç bir nəcib yol göstərməyəcəkdir. Bəzən yaxın dost da ağılsız məsləhəti ilə
adamı çətinliklər girdabına salır. Anarxizmin görkəmli nəzəriyyəçisi olan Bakunin
bəstəkar dostu Vaqnerə elə ciddi təsir göstərmişdi ki, bu məşhur opera
kompozitoru onun məsləhətlərindən ilham alaraq özünün «Allahların alatoranlığı»
əsərində terrorçu fantaziyasının finalını – od tutub yanan planeti göstərmişdi.
Müğənninin sənətini də tarixin arxivinə atmaq istəyənlər nə arzuladıqlarından asılı
olmayaraq, bu sənətə bir dəfəlik tabut düzəltməkdən başqa bir məqsədi güdmürlər.
Çünki yaradıcılığında baş verəcək yeni fasilə onun sənət dünyasına çalınan
rekviyemin son akkordları olacaqdır. Musiqi planetinin sakini öz doğma məkanını
tərk edirsə, ürəyini itirmiş olur, bunu siyasətə daxil olmaq üçün üçün edirsə başını
da itirir.
Həqiqi istedad sahibləri, əsl sənət adamları başqalarından fərqlənirlər,
onların könlü zərif, kövrək olur. Onlar üzərində eksperiment aparmağın özü
haqsızlıqdır. Onlar yaradıcılıq ilahəsinə, sənətə sitayiş və qulluq edirlərsə, özlərini
əlçatmazlıq zirvəsinə yüksəldirlər. Onlara daş atmaq da, hətta bu barədə
düşünməyin özü də günahdır. İstedadlar xalqın sərvətidir, bütün millətə, bəlkə də
milli sərhədləri aşdıqda bütün bəşəriyyətə məxsusldurlar. Höte Şekspirin Hamletini
billur vazaya bənzədirdi və qeyd edirdi ki, belə qaba gül qoyulmalıdır, onda palıd
əkilsə, kökləri bu zərif cisimi sındırıb çilik-çilik edəcəkdir. İstedad sahiblərinin
hamısı belə zərif duyğulu Hamletlərdir, onları qorumaq, hifz etmək lazımdır, yoxsa
biruzə verdiyimiz laqeydlik və qısqanclıq öz müdhiş atmosferi ilə onları Şekspirin
bədbəxt qəhrəmanı kimi məhv edə bilər. Axı onların sənəti tək özlərinə məxsus
deyildir, bizə ünvanlandığından, həm də bizimkidir. Gəlin bu qiymətli sərvətin
qədrini bilək, onlara bədxərcliklə yanaşmayaq, hətta xüsusi məhəbbət izhar
etiməsək də, onların könüllərini yaralamayaraq, bu vaxt həm də hər şeydən əvvəl
bəşər övladı, insan olduğumuzu da unutmayaq.
“525-ci qəzet”.15.05.2010
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BƏDİİ NÜMUNƏLƏR
«Sarsılmaz mövqe» cəngavərləri
Hekayə
Çexov həyatda olmasa da, qələmi ilə həyat verdiyi buqələmunlar hələ də
ömür sürürlər.
O, maşınını yeni salınmış parkın yanında saxlayıb, küçənin əks tərəfindəki
zirzəmiyə, nəyisə kompyuterdə çap etdirməyə getmişdi. Oğlu maşında oturub,
atasının aldığı dönər bükülmüş kökəni iştahla yeyirdi. Birdən yaxındakı it onun
əlindəki iri kökəni görüb, maşının sağ qapısını cırmaqlamağa başladı. Uşaq qorxub
sola, sükana tərəf qısıldı. Bu vaxt it tullanıb maşının kapotunun üstünə çıxdı, burnu
ilə az qala şüşəni sındırmaq istəyirdi, ayaqları isə əvvəlki işini görməkdə davam
edirdi. Uşaq dözə bilməyib, qapını açdı və kökənin qalığını itə tulladı. Qorxusu
ötüb keçmədiyindən ağlaya-ağlaya adamları köməyə çağırdı.
Atası gəlib çıxanda çox sayda qoca-cavan, ayaqlarını qabağa uzadıb uzanan
itin ətrafına dövrə vuraraq toplaşmışdı. İt kökəni yeyib qurtardığından dili ilə
dodaqlarını, çənəsini yalayırdı. Maşın sahibi nə baş verdiyini anlamağa başladı. Bu
ədalı adam barmağını itə tərəf tuşlayıb qəzəblə qışqıra-qışqıra dedi:
- Vallah, bu saatca bunu öldürəcəyəm. Gör bir təptəzə maşınımı nə günə
salıb. Görünür, oğlundan çox onu bu qiymətli mülkiyyəti maraqlandırırdı.
İri bədəni, həm də qarnının qeyri-adi ölçüsü ilə başqalarından seçilən biri
dedi:
- Belə ziyankarı, əlbəttə, öldürmək lazımdır. Daha nəyi gözləyirsən?
Onun yanında duran, çətin bir sirri açırmış kimi, əlavə etdi:
- Onu da fikirləşmək lazımdır ki, birdən hörmətli bir yiyəsi çıxdı, onda
necə olsun? Görürsünüz, bu, heç kənd itinə də oxşamır, cins itdir.
Başqa birisi ona etiraz edirmiş kimi səsləndi:
- Yox, lap çempiondur, adi ac, yiyəsiz itdir. Beləsindən xətər əskik deyil,
aman vermək olmaz.
Bu vaxt televiziya ekranından heyvanlar barədə bayağı söhbəti ilə tanınan
professor irəli çıxıb səsini qaldırdı:
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- Bizim şəhərdə sahibsiz it yoxdur. Burada hər şeyin, hər kəsin öz sahibi,
arxası var. İndi itin xətrinə dəysən, sonra yiyəsinə cavab verə biləcəksənmi? Sahibi
nüfuzlu adam olsa necə?
Maşın sahibi eyhamı diqqətsiz qoymadı:
- Mən itə nə etdim ki, sahibi də məndən incisin. Bəs, dərdimi kimə deyim,
uşaq da tir-tir əsir, qorxudan xəstələnə bilər.
Bu vaxt kütləyə polis nəfəri yaxınlaşdı. Amiranə səslə dedi:
- Nə səs-küy salmısınız? Dağılışın!
Biri cəsarətlənib ona izah etdi ki, ortadakı çöməlmiş it maşının xeyli yerini
cızıb, içərisində oturan uşağı da qorxuzub. Ancaq bu məsələyə görə toplaşmışıq.
Polis əlinə yaxşı fürsət düşdüyünü hiss edib soruşdu:
- İtin sahibi kimdir? Qabağa çıx, özünü nişan ver!
Heç kəsdən səs çıxmadı. Bu vaxt yenicə dəstəyə qoşulan tələbə oğlan dedi
ki, bu, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilasetmə dəstəsinin itlərinə bənzəyir. Onları
baha qiymətə almışlar, özləri də xüsusi uçotdadırlar.
Özünü psixiatr-həkim kimi qələmə verən sallaq dodaqlı biri maşın sahibinə
üzünü tutaraq xırıltılı səsə qışqırdı:
- Belə itlər neçə-neçə adamı xilas edib. Əgər uşağında Parkinson xəstəliyi
varsa, get müalicə etdir. Sonra deyəcəksən ki, itdən uşağıma exnakok da keçmişdir.
Adamlara böhtan atdığınız azmış kimi, indi də qiymətli itlərə iftira yağdırırsınız.
Polis belə rəyləri
özünü cəmləşdirib dedi:

eşidəndə

bir qədər diksinən

kimi

oldu

və

- Xilaskar itə hamı qayğı göstərməlidir. Lap səhv edibsə, onu başqa xətaya
yol verənlərdən biri kimi bağışlamağı bacarmalıyıq.
Başqalarını daim inkar etməkdən həzz alan dəstə üzvü bu dəfə də fürsəti
əldən vermək istəmədi:
- Bəziləri burada yuxuda gördüklərini danışır. Bu yiyəsiz itdir, bəlkə də
quduzdur, çoxuq deyə bizi tutmur. Onu hökmən zərərsizləşdirmək lazımdır.
Əlində çəlik olan beli bükülmüş pensiyaçı yaxında yaşadığından qonşuların
itlərini də bu parkın hesabına yaxşı tanıyırdı. Söhbətə qarışıb bildirdi ki, it çox
güman ki, yaxındakı imarətin sahibinindir. Əvvəllər bunu deyəsən onun yanında
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görmüşdür. O da elə belə adam deyil. Böyük bir məmurun yaxın qohumudur. Özü
də çox kinli vücuddur. Deyirlər ki, xəstə olduğuna görə, sanitariya nöqteyinəzərindən həkimlərin məsləhəti ilə itdən uzaqlaşmaq üçün onu evdən qovmuşdur.
Ancaq nə qədər olmasa da adı üstündədir.
Yekəpər söhbətə müdaxilə edib çoxbilmiş adam kimi dedi ki, o kişi ilə
zarafat etmək olmaz. Hələ heç kəs onun zərbəsindən qurtulmayıb. Hərə burada
ağlına gələni danışmasın, adlı-sanlı bir evin itini də hallandırmasın.
Özünü akademiyanın elmi işçisi kimi təqdim edən uzunboylu adam hər
sözünü höccələyə-höccələyə dedi:
- Biz XXI əsrdə yaşayırıq. İtlər də böyük təkamülə uğramışlar. Onlar
sahiblərindən yaxşı olan nə varsa götürürlər. Olduqları evdə tərbiyə məktəbi
keçirlər. Ona görə də çox vaxt xasiyyətcə yiyələrinə bənzəyirlər. Nəcib tərbiyə
görmüş məxluqlarla adekvat qaydada da davranmaq lazımdır.
Bu dəfə əvvəlki ədasından heç bir əsər-əlamət qalmayan maşın sahibi daha
çox qorxmağa başladı:
- Mən necə hərəkət etdiyini bilən adamam. Mənə ziyan dəysə də itlə yaxud
onun hörmətli sahibi ilə nə işim var. Ağrımaz başıma niyə buz bağlamalıyam?
Cəsarəti ilə qarnının ölçüsü tərs mütənasibdə olan adam onun belə
fağırlığını görüb bu dəfə daha da ürəkləndi:
- Təqsirkar özünsən, itdə nə təqsir var ki? Niyə qoyurdun uşağın ac itin
gözünün qabağında dönər yesin? İt də canlıdır, yemək istəyir. Adam ac olanda
başını itirir, it də onun kimi.
O, belə uzun danışırdı ki, nüfuzlu it sahibi üzə çıxsa, necə müdafiə
istehkamı qurduğunu adamlar ona çatdırsınlar, bunun özü də kiçik məsələ deyil.
Polis hay-küyün hadisənin sonrakı davamından ehtiyatlanıb, məsələni
yoluna qoymaq tərzində dedi:
- Hələ maşınını da icazə verilməyən yerdə saxlamısan, adamların parka
gediş-gəlişinə mane olmusan. Tez çıx get ki, mərəkə böyüməsin, yoxsa təqsirkar
kimi səni cəzaya cəlb etməli olacağam.
Maşın sahibi artıq oğlunu da, əmlakını da yaddan çıxartmışdı, təhlükənin
böyüyəcəyindən ehtiyatlanırdı:
- Düz deyirsiniz, bir də belə hərəkət etmərəm. Heç bir iddiam da yoxdur.
Yaxşı anlayıram ki, öz səhvim üzündən bu hadisə baş verib. Qoy itin sahibi də
məndən inciməsin. Lazım gəlsə lap ondan üzr də istəyərəm.
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İt isə dаğılışаn аdаmlаrа bахmаqdа davam еdirdi, deyəsən hərdən bir
başını dа silkələyirdi. Bəlkə о dа Аpuleyin eşşəyi кimi insanları daha dərindən
öyrənməyə başlamışdı.
“525-ci qəzet”.08.06.2010

«Ədalət» hakimlərinin əcaib mühakiməsi
Son vaxtlarda dostluq etdiyim ornitoloq-alim öz elm sahəsi barədə
çoxlu maraqlı
söhbətlər edirdi.
Tədqiqat
məqsədi
ilə bir neçə
dəfə
ekspedisiyalarda Volqaboyunda olmuş, orada təbiət qoynunda quşları öyrənmişdi.
Bircə dəfə Çukotkaya səfəri isə ona praktiki qaydada çox şeyləri bəxş etmişdi.
Söhbətlərinə heyranlıqla qulaq asanda, təəccübümə səbəb olan qaydada bildirdi ki,
qədim təmsil ustaları heyvanların, quşların davranışlarını heç də bizdən pis
bilmirdilər. Və o, Ezopun, Fedrin adlarını çəkdi, sonra isə Lafonteni siyahıya əlavə
etdi. İsrail-İudeya çarı Solomonun quşların dilini bildiyini yada saldı. Məşhur nağıl
ustası, danimarkalı Hans Kristian Andersenin öz xalqını sülhsevərliyinə görə
hacıleyləyə bənzətdiyini vurğuladı. Bunlardan sonra Çukotka səfərini yadına saldı
və bir əhvalatı danışmağa başladı:
- Ora qəribə aləmdi, öz ayrıca qaydaları var. Təbiəti, iqlimi də çox sərtdir.
Meşəsi yoxdur, seyrək kolluqlara rast gəlmək olar. İqlimi isə ilin əksər vaxtlarında
çox soyuq, şaxtalı olur, yayı isə qısamüddətli olsa da, uzun aylar ərzində yatmış
vəziyyətdə olan bitki aləminə gur bir oyanış verir. Buzlu okeana yaxın olduğundan
bura Asiyanın şimal ərazisinin şərq qurtaracağı hesab olunur.
Qazlar min illər boyu buranı məskunlaşdırmışlar. Daha doğrusu, ilin yay
hissəsini nəsil artırmaq üçün burada keçirirlər. Onların bəzi növləri bu məskənləri
özləri üçün əziz bildiklərindən Himalay dağlarının üstündən keçən əzablı yollarla
bura gəlməyə də dözürlər, çünki uçduqları 4 min metr hündürlükdə quşun nəfəsi də
buza dönür. Lakin onlar taqətdən düşsələr də, əcdadlarının ənənələrini bir instinktə
çevirib davam etdirirlər. Bir qaz artıq neçə illərdir ki, yayda buraya gəlib, sonra
geri, isti yerlərə öz balaları ilə dönürdü. Lakin bir il bu qayda pozuldu. Səbəb isə
qazın yuvasının yaxınlığında tülkünün peyda olması idi. Tülkü əvvəlki nəsillərin
dövründə cənubdan buraya gəlib çıxmışdı. Və biyabırçı acgözlüyü ilə tanınırdı.
Şimal çöllərində yem bolluğu olmadığından çox vaxt siçan yeməklə dolanırdı. Son
vaxtlarda isə qazın yumurtalarına iştah salmışdı, neçə dəfə hücum edib, onlara ələ
keçirmək istəsə də, kürt yatan qaz dimdiyi, qanadları ilə onu qovub uzaqlaşdıra
bilmişdi. Üçüncü ili tülkü pusquda durub ana qaz yem dalınca uçanda
yumurtalarının hamısıni qırıb yedi və yuvanı bütünlüklə dağıtdı. Həmin ili qaz
balasız qaldı. Sonrakı illər də öz əvvəlki yuvasına yaxın düşə bilmədi. Çünki orada
artıq tülkü yaşayırdı.
Bu sülhsevər quş indiyədək heç kəsə pislik etmədiyinə görə burada yaşayan
347

və müxtəlif heyvanlardan ibarət olan dəstəyə şikayət etməyə məcbur oldu. Onlar
bir neçə dəfə yığışıb şikayəti müzakirə etdilər, «Bizim Möhkəm Tədbirimiz» kimi,
qısa şəkildə sözlərin baş hərfləri ilə daha heybətli səslənən bir qərar qəbul etdilər.
Bu da ondan ibarət idi ki, tülkü ləngimədən qaz yuvasını azad etsin. Tülkü isə buna
əhəmiyyət vermədi, sonra onlar özləri də qərarlarını unutdular. Təcəvüzkar yuvanı
xaraba qoymaqla kifayətlənməyib, buraya ötən ildə doğulmuş balalarını da
gətirmişdi. Artıq onun ailəsi yuvanın sakinlərinə çevrilmişdi. İllər ötüb keçsə də
tülkü öz çirkin əməlindən utanmadan müxtəlif rəvayətlər uydurub yuvaya
sahibliyini möhkəmləndirməyə çalışırdı. Heyvanlar vaxtilə onların dilini bilən,
namusu tapdanmış kişiyə də, onun əxlaqsız arvadına da, ərli kişinin arvadı ilə
yaxınlıq etmiş məşuqa da, ayrı-ayrılıqda onların haqlı olduğunu deyən çar
Solomon kimi, bu məsələdən söhbət düşəndə hər iki tərəfi razı salan ümumi sözlər
işlətməklə haqdan qaçmaqda davam edirdilər.
Nəhayət, qazın səbri tükənir. Ağ ayıya və canavara ərazinin ən qüdrətli
canlıları kimi şikayət etməyə başladı. Çünki ümumi qərar fayda verməmişdi. Hər
ikisi özünü qazın halına acıyan kimi göstərirdi. Hər dəfə ona cavab verirdilər ki,
sənin yuvanın toxunulmazlığı prinsipi var. Onu heç kəs poza bilməz. Tülkü isə
özünün ac qalmamaq hüququnu irəli sürdükdə, onlar bir ağızdan bildirirdilər ki,
təbiətin də qanununa heç kəs müdaxilə edə bilməz. Beləliklə, hər iki tərəf
özlüyündə razı qalırdı, həmin münasibətin nəticəsi və reallıq da ondan ibarət idi ki,
qazın əcdadlarının da yaşadığı yuva tülkünün əlində olmaqla onun balalarının yeni
nəsillərinin yaşayış məkanına çevrilmişdi.
Axırda qaz dözməyib ağ ayıya da, canavara da bildirdi ki, mən yuvamı geri
alacağam, tülkü mənim hələ dünyaya gəlməmiş balalarımı məhv etdiyi kimi onun
balalarını dimdiyimlə öldürəcəyəm. Onlar qazın belə cəsarətli bəyanatını
narazılıqla qarşıladılar. Bir ağızdan bildirdilər ki, bu yenidən dava qaldırmaq
əlaməti olar və biz buna yol vemərik. Guya onlar dinc mühitin keşikçiləri,
qarantlarıdır. Sonra da qaza öyüd-nəsihət verməyə başladılar ki, səbirli olmaq
lazımdır, danışıqlar limiti hələ tükənməyib, bunu yaddan çıxartma. Qaz bir qədər
gözləsə də əvvəlkitək uzanan danışıq bu dəfə də heç bir fayda vermirdi. Tülkü
özünün «ac qalmamaq» hüququnu gözə soxub, təcavüzünə haqq qazandırmaqda
davam edirdi. Bu vaxt qaz yenə ən qüdrətli heyvanlara müraciət etdikdə, onlar
dedi:
-Biz heç nəyə müdaxilə edən deyilik. Gedin
öz aranızda razılaşın. Biz
də sizin qərarınıza loyal yanaşmağa hazırıq.
Bu əslində, dənizdə qurbana çevrilən balıqların köpəkbalığı ilə razılığa
gəlməsi barədəki bir təklifə bərabər idi. İllər keçdikdən sonra qaz özünə pənah
saydığı varlıqların belə əcaib qərarına məəttəl qalmışdı. Ona görə yenə də
dimdiyini və qanadlarını möhkəmləndirmək barədə fikirləşməyə başladı, çünki
ədalət mühakiməsinə bəslədiyi ümidlər tamamilə puça çıxmışdı. Deməli, rast
gəldiyi tale sınağını özü də həll etməli idi. Axı yurd-yuva itkisi balanın ölümündən
də betər olur. Bala qurban verilsə də, yurd-yuva həmişəlik itirilə bilməz.
Alim söhbəti başa çatdıranda,danışdığı əhvalatdan da göründüyü kimi,
quşlar və heyvanlar aləmində də ədalət əvəzinə «cəngəllik qanunları»nın hakim
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kəsilməsini nəzərə alaraq, bir daha söylədiklərinin ümumən ibrətamiz xarakter
daşıdığı qənaətinə gəldim.
“525-ci qəzet”.17.06.2010
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