Həyata nüfuz anı
Demokratiyanın ibrətamiz erkən tarixinə baxış
Hamıya yaxşı məlumdur ki, demokratiyanın beşliyi qədim Yunanıstandır,
daha dəqiq deyilsə, Afinadır. Afinalıların da taleyində tiraniya dövrü mövcud
olmuşdur. Pisistratın tiran hakimiyyətindən sonra aristokratlar cəhd etdilər ki,
Afinada özlərinə məxsus oliqarxiya (azlığın hakimiyyəti) quruluşunu
yaratsınlar. İslahatçı aristokrat Klisfen (ingilis dilli ədəbiyyatda Klisten) həmin
plana qarşı çıxdı və Afina xalqına arxalanaraq, b.e.ə. 508-ci ildə polisdə (şəhərdövlətdə) baş vəzifəni tutmaqla, dövlət quruluşunu islahata uğratdı. Klisfenin
islahatları bu vaxt Afina demokratiyası üçün bünövrə yaratdı. Afinanın hər bir
azad vətəndaşı, onun kəndli, sənətkar, tacir və aristokrat olmasından asılı
olmayaraq, bərabər hüquqlar aldı.
Klisfen islahatlarının məqsədi ənənəvi yerlərin və regionların
hakimiyyətini zəiflətmək idi, çünki onlar aristokratik qüvvənin əsası kimi çıxış
edirdi. O, demosları – Attikanın (Afina şəhər-dövlətinə daxil olan ərazi)
kəndilərini və şəhər sakinlərini siyasi həyat üçün bünövrə olacaq bir birliyə
çevirdi. Bu ənənəvi yerlərin və regionların həmin vaxta qədər mövcud olan
hakimiyyətinə ağır zərbə vurdu. Bundan iki əsr əvvəl, Romuldan sonra Romanın
ikinci, əfsanəvi çarı olan Numa Pompili başqa buna bənzər bir bəlanı aradan
götürmək üçün eyni qaydadakı tədbirdən istifadə etmişdi. Romanın sakinləri
olan yerlilərlə sabinlilər arasında ayrı-seçkilik, traybalizm əsasında baş verən
münaqişələrin qarşısını almaq üçün o, adamları sənət növləri üzrə yaratdığı çox
saydakı gildiyalarda birləşdirilmişdi. Bu gildiyalara həm əsl romalılar, həm də
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sabinlilər daxil idilər və belə vəziyyət onları tayfaçılığın zərərli hisslərindən
uzaqlaşdırdı.
Klisfen demosun bütün vətəndaşlarını on tribaya (bunlar «fil» adlanırdı)
böldü, onların hər biri Attika kənd mahallarında, sahil zonalarında və Afinanın
özündə məskunlaşmış sakinlərdən ibarət idi. Yerlə zəkalar siyasi quruluşda
mühüm rola yiyələndilər. Bu on filin hər biri hər il üçün Beş yüzlər Şurasına 50
üzv seçirdi. Şura xarici siyasət və maliyyə işlərinin icrasını həyata keçirirdi və
Məclisə – ecclesia – ya (Xalq yığıncayına) məsələlər hazırlayırdı. Bütün kişi
vətəndaşların iştirak etdiyi bu Məclis azad və açıq müzakirələrdən sonra
qanunların qəbul edilməsində son hakimiyyətə malik idi. Beləliklə, Klisfenin
islahatları Afina siyasi sistemində vətəndaşların Məclisinin (Xalq yığıncayının)
mərkəzi rolunu gücləndirdi.
Heredot özünün «Tarix» kitabında Klisfenin Afinadakı demokratik
dəyişikliklərini xüsusi qeyd edir: «Afina, əlbəttə, əvvəllər də artıq böyük şəhər
idi, indii isə tiranlardan azad olunduqdan sonra daha qüdrətli olmuşdur.
Əvvəllər hüquqsuz olan və fil tək tanınan ərazi vahidlərinin adını dəyişdi və
sayını artırdı». Onu da əlavə edir ki, xalq onu qoruyurdu və ona qarşı olan
təhlükəni aradan qaldıra bilmişdi.
Klisfenin islahatları Afina demokratiyasının əsasını qoydu. Sonrakı
beşinci əsrdə (b.e.ə) çoxlu dəyişikliklər baş verəcəkdi, bu vaxt afinalılar özləri
sistemi ifadə etmək üçün «demokratiya» sözündən istifadə etməyə başladılar
(bu, yunan sözü «demos»-dan «xalq» və «kratia»-dan – «hakimiyyət» əmələ
gəlmişdi). Beləliklə, həmin ifadə «xalq üçün hakimiyyət» demək idi. B.e.ə. 500-cü
ildən Afina əvvəllərdə olduğundan daha çox birləşmiş idi və yunanların
işlərində mühüm rol oynamağı öz üzərinə götürməyə hazırlaşırdı.
B.e.ə. 500-cü ilin ətrafından Makedoniya çarı II Filippin Yunanıstanı işğal
etdiyi 338-ci ilə qədər olan dövr yunan tarixinə klassik Yunanıstan adı ilə daxil
olmuşdur. Həmin əsr yarımdan çox olan illər parlaq hakimiyyət dövrü idi. Onun
əsas hissəsi isə Afina demokratiyasının Periklin başçılığı altında çiçəklənməsi
zamanı kimi tanınır. Yunanların sonrakı töhfələrinin çoxu bu dövr ərzində baş
vermişdir. Bu era yunan dövlətləri ilə nəhəng Persiya imperiyasının ciddi
qarşıdurması ilə başlamışdı.
Yunan sivilizasiyası bütün Aralıq dənizi regionunda genişləndiyindən
labüd olaraq şərqdə Persiya imperiyası ilə qarşılıqlı münasibətdə olmalı idi.
Böyük yunan dramaturqu Esxil özünün «Persiyalılar» pyesində yunanların
çoxunun özləri ilə persiyalılar arasında mühüm fərq olduğu barədə gəldikləri
qənaəti təsvir edir. Pyesdə Persiya çariçası afinalılar haqqında daha çox məlumat
əldə etməyə maraq göstərdiyindən soruşur: «Onlara kim ağalıq edir?» Ağanın
çobanı kimdir?» Bu suallara xor cavab verir: «Onlar heç kəsə qul deyillər, onlar
həm də təbəə deyillər». Beləliklə, yunanların əksəriyyəti görürdü ki,
persiyalılarla mübarizə, azadlıqla quldarlıq arasındakı rəqabət tək olacaqdır.
Yunanlara görə hər bir şəxs dövlətin vətəndaşı olmaqla, hansısa hökmdarın
təbəəsi deyildir. B.e.ə. 490-cı ildəki Marafon döyüşündə afinalıların böyük və
güclü Persiya ordusu üzərində parlaq qələbəsi həm də azad insanların, azadlığın
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nə olduğunu bilməyənlər üzərində necə böyük mənəvi qüdrətə malik olduğunu
nümayiş etdirdi.
Perikl b.e.ə. 450-ci ildən mühüm siyasi rol oynamağa başladı. Onun
rəhbərliyi altında Afina polisində demokratiyanın genişləndirilməsi siyasəti
aparıldı. Bu vaxt afinalılar Sparta ilə və sərhədlərindən kənardakı öz
imperiyalarını genişləndirməklə məşğul idilər. Bu dövr Perikl erası adlanır,
Afina qüdrətinin yüksəlməsi və sivilizasiya kimi onun çiçəklənməsinin
kulminasiya zamanı hesab olunur. Perikl erası dövründə afinalılar demokratik
sistemə tam nail olmuşdular. Xalqın hökmranlığı Məclisdə (ecclesia-da) təcəssüm
olunmuşdu, bura 18 yaşından yuxarı olan bütün kişi cinsindən olan vətəndaşlar
daxil idi. Məclis bütün qanunları qəbul edir və müharibə barədə, həmçinin xarici
siyasət üzrə sonuncu qərarları verirdi.
Məclisə yardımçı nəzarət orqanı kimi Beş yüzlər Şurası fəaliyyət
göstərirdi. Şura 50 nəfərdən ibarət on kiçik qrupa – pritanilərə bölünmüşdü.
Pritanilərin hər biri ilin onda biri dövründə (o vaxtkı təqvimdə il 10 aydan ibarət
idi) Məclisdən keçən qanunların icrasına nəzarət etmək vəzifəsini daşıyırdı.
Şəhər magistratları (icra üzrə məsul şəxslər) da adətən sinif fərqlərinə məhəl
qoyulmadan seçilirdi və yalnız bir illik müddətdə fəaliyyət göstərirdi. Bu o
demək idi ki, kişi cinsindən olan vətəndaşların çoxu ömürlərinin müəyyən
dövründə hansısa bir ictimai vəzifə tuturdu. Generallar (strateqlər) adlanan və
on qulluqçudan ibarət olan şura dövlətin işini idarə etmək üçün ictimai səsvermə
ilə seçilirdi və onların hakimiyyəti məhz qazandıqları nüfuzdan asılı olurdu.
Generallar adətən varlı aristokratlar olurdu, buna baxmayaraq, başqa qaydada
seçim etmək məsələsində də xalq tam sərbəst idi. Perikl on beş dəfə strateq
seçilmişdi. Bu da onun siyasi həyatda mühüm rol oynamaq qabiliyyti ilə
əlaqədar idi.
Perikl doğma polisinin dövlət quruluşu barədə deyirdi: «Bizim
konstitusiya demokratiya adlanır. Çünki hakimiyyət azlığın əlində deyil, bütün
xalqın əlindədir. Məsələlər özəl debatlarda müzakirə ediləndə hər bir kəs qanun
qarşısında bərabərdir. Çünki bizim siyasi həyatımız azad və açıqdır. Bizim hər
günkü həyatımız digər adamlarla, bir-birimizlə münasibətlərdədir. Burada hər
bir fərd təkcə öz işləri üçün deyil, həm də dövlətin işləri üçün maraqlıdır». Perikl
dövrünün reallığı, onun dediklərini bütünlüklə təsdiq edir.
488-ci ildən sonra afinalılar vəzifəli şəxslərin xalq qarşısında məsuliyyət
hissini yüksəltmək üçün daha yeni bir tədbirdən istifadə etməyə başladılar.
Məclis üzvləri onların xoşuna gəlməyən, polis üçün daha zərərli hesab etdikləri
şəxslərin adını qırıq saxsı parçalarında yazmaqla, onun Afinadan sürgün
edilməsinə – ostrakizmə məruz qoymağa səs verirdilər. Beləliklə, vəzifə sahibləri
təkcə onlara nüyuz bəxş edən səlahiyyətlərdən deyil, həm də müəyyən müddətə
Afina vətəndaşlığı hüququndan məhrum olurdular. Çoxluğun neqativ səsini
(əgər ən azı altı min nəfər səs vermişdisə) alan şəxs on illiyə polisdən sürgün
edilirdi. Ancaq çox hallarda sürgün olunan adama ehtiyac hiss edildikdə,
vətəndaşlar onu geri çağırırdılar. Bir sıra görkəmli dövlət xadimləri belə ağır
cəzalı taleyi yaşamalı olmuşdular.
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Periklə gəldikdə o, afinalıların demokratik idarəçiliyə cəlb edilməsini xeyli
genişləndirdi. Hakimiyyət xalqın əlində idi. Perikl həmçinin vəzifə sahiblərinin
əvvəlki pulsuz xidmət etmək qaydasını ləğv edib, onlara dövlət maaşı verilməsi
qaydasını qoydu. Bu qrupun tərkibinə həmçinin məhkəmələrin jüri üzvü vəzifəsi
də daxil idi. Bu o demək idi ki, hətta kasıb vətəndaşlar da ictimai vəzifə tuta
bilərdilər və onlar ictimai işlərdə öz iştiraklarına müsbət yanaşacaqdılar. Lakin
əhalinin çox hissəsinə həmin siyasi hüquqlar verilməmişdi, belə hüquqlardan
məhrum olunanlara qadınlar, qullar və Afinada yaşayan əcnəbi sakinlər –
meteklər daxil idi.
Perikl, dövlətinin idarə olunmasına Afina vətəndaşlarının orta və yoxsul
təbəqələrini cəlb etməklə, Avropa tarixində ilk dəfə olaraq həqiqi
demokratiyanın – xalq hakimiyyətinin meydana çıxmasına səbəb oldu. Onun
dövründə Məclis – Xalq yığıncağı ali qanunverici orqanı olmaqla başlıca rol
oynayırdı. Burada 315 min nəfər Afina sakinindən 45 min nəfəri iştirak edirdi.
Qədim Afinanı «bəşəriyyətin uşaqlığı» dövrü adlandırırlar. Bu uşaqlıq isə
özünün görkəmli nailiyyətləri ilə öyünə bilərdi. Karl Marks qeyd edirdi ki,
yunanlar normal uşaqlar idilər və yaşlı adam, əgər uşaqlığı normal olmuşdursa,
daim onu məhəbbətlə yad edəcəkdir.
Afina demokratik dövlət quruculuğundan yaranan ideyalar ümumiyyətlə
dövlətin necə olması barədə nəzəriyyələrin yaranmasına səbəb oldu. Böyük
yunan filosofları Platon və Aristotel siyasi həyatın təşkili barədə orijinal fikirlər
irəli sürdülər.
Platon (b.e.ə. 422-348-ci illər) alimlərin çoxu tərəfindən Qərb
sivilizasiyasının ən böyük filosofu hesab edilir. Öz müəllimi Sokratın mühakimə
edilməsindən və edamından sonra məyus olan Platon ədalətə əsaslanan dövlət
quruluşunun layihəsini hazırlamağa cəhd etdi. Siyasi quruluşun utopik idealını
o, özünün «Respublika» dialoqunda yaradır. Platonun dövlətini filosoflar idarə
edir, bu dövlət vətəndaşların mənəvi gücündən qalxır, həm də dəqiq silk
bölgüsünə malik olur. Afinadakı təcrübəsinə əsaslanan Platon fəaliyyət göstərən
demokratiyaya münasibətdə, ona inam bəsləməmək mövqeyinə gəlib çıxdı.
Filosofa məlum idi ki, ədalətli və rasional dövlətdə yaşamayan fərdlər etik
həyata da nail olmurlar. Öz daxili düşüncəsi onu əhalisinin üç əsas qrupa
bölündüyü ideal bir dövləti virtual qaydada qurmağa gətirib çıxardı. Lap
yuxarıda yüksək sinif, idarə edən elita, məşhur filosof – çarlar dururdu. O,
yazırdı ki, əgər filosoflar öz ölkəsində çarlara çevrilmirlərsə və ya indi çar
adlananlar və hökmdarlar müdriklik barədə kifayət dərəcədə əsl istəklə
ilhamlanmırlarsa; əgər, necə deyərlər, siyasi hakimiyyət və fəlsəfə bir-birilə
görüşmürlərsə, burada dövlətlər üçün, həm də bütün bəşəriyyət üçün
bədbəxtliklərdən heç bir rahatlıq olmayacaqdır. İkinci qrup igidlərdən ibarətdir.
Onlar döyüşçülər olmalı və cəmiyyəti qorumalıdırlar. Yerdə qalanların hamısı
kütlə olacaqdır, onlar müdriklik və igidlikdən deyil, yalnız arzu ilə hərəkətə
gəlirlər. Platonun bu üç qrupu Hindistanda vaxtilə hakim kəsilən kasta sistemini
xatırladır.
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Platonun ideal dövlətində hər bir qrup öz rollarına malik idi, cəmiyyəti
yaradır və harmoniya qaydasında fəaliyyət göstərirdi. İcmanın ehtiyacları
Platonu fərdi xoşbəxtlikdən daha çox düşündürürdü. O, hər şeydən əvvəl sərvət
toplamağa və nüfuz qazanmağa hər hansı bir qayğı göstərməkdən uzaqlaşmağı
vacib sayırdı ki, beləliklə icma üçün daha yaxşı olan şeylər uğrunda mübarizə
aparılsın. Platon inanırdı ki, qadınlar da həmçinin hökmdar ola bilərlər. Bu
məsələdə o, yunan dövlətlərinin mövcud təcrübəsindən əsaslı qaydada
aralanırdı.
Platon Afinada Akademiya adlanan məşhur bir məktəb yaratmışdı.
Aristotel (b.e.ə. 384-322-ci illər) Platonun şagirdi olmaqla, həmin Akademiyada
12 il təhsil almışdı. Sonralar isə özü Böyük Aleksandrın müəllimi olmuşdu.
Aristotel də Platon kimi bəşər işlərini düzgün istiqamətləndirən hökumətin
səmərəli formasını arzu edirdi. Öz müəllimindən fərqli olaraq, o, heç də ideal
ədalətin təcəssümünə əsaslanan ideal bir dövlət axtarmırdı. O, çalışırdı ki,
mövcud hökumətləri rasional qaydada yoxlamaqla, ən yaxşı hökumət formasını
tapsın. Özünün «Siyasət» əsərində Aristotel 158 dövlətin konstitusiyalarını
nəzərdən keçirir və mütəşəkkil hökumətlərin başlıca kateqoriyalarına gəlib çıxır.
O, hökumətin üç yaxşı formasını qeyd edir. Bunlar monarxiya,
aristokratiya və konstitusiyalı hökumətdir. Öz tədqiqatlarına əsaslanaraq o,
xəbərdarlıq edirdi ki, monarxiya asanlıqla tiraniyaya, aristokratiya oliqarxiyaya,
konstitusiyalı hökumət isə radikal demokratiyaya və ya anarxiyaya keçə bilər. O,
xalqın əksəriyyəti üçün ən yaxşı forma kimi konstitusiyalı hökumətə rəğbət
bəsləyirdi.
Aristotel demokratiya haqqında belə deyirdi: «Bərabərlik iki cür olur:
miqdara görə və ləyaqətə görə… Buradan da əsas iki növ dövlət quruluşu
meydana çıxır - demokratiya və oliqarxiya… Ümumiyyətlə, səhv odur ki,
bərabərliyin həqiqi və ya digər növünü hər yerdə qurmağa çalışasan. Ondan
sonra baş verənlər bu səhvin sübutu rolunu oynayır: belə bərabərliyə əaslanan
dövlət quruluşunun heç bir növü dayanıqlı qalmır… Necə olsa da, demokratik
quruluş böyük təhlükəsizlik bəxş edir və oliqarxiyada isə iki növ qarışıqlıq
rüşeymi gizlənir: bir-birilə və xalqla ixtilaf. Demokratiyada isə yalnız oliqarxiya
ilə ixtilaf meydana gəlir; xalq özü özünə qarşı (bunu qeyd etmək lazımdır) bunt
qaldırmayacaqdır». («Siyasət», 5-ci kitab)
Yeni tarixdə dövlət quruluşu nəzəriyyəsi
İngilis filosofu Con Lokk (1632-1704-cü illər) və XVIII əsrdəki fransız
maarifçiliyinin nümayəndələri dövlət quruluşu barədə yeni fikirlər irəli sürərək,
bu sahədəki təlimi xeyli inkişaf etdirdilər. Onlar həmçinin liberalizmin ideyasiyasi nəzəriyyəsini yaratdılar. Lokk göstərirdi ki, dövlət hakimiyyəti
qanunvericilik və içra qollarına bölünməlidir və beləliklə o, hüquqi dövlətin əsas
konstitusiya prinsiplərinin formulunu verdi. Bu müddəa onun «Dövlətin idarə
olunması barədə iki traktat» əsərində şərh olunur. Sonralar isə bu ideya fransız
mütəfəkkiri Şarl Monteskyo tərəfindən xeyli inkişaf etdirilərək, hakimiyyətin
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bölünməsi və ayrı-ayrı qanunların bir-birinə nəzarət etməsi barədə tam
əsaslandırılmış təlim yaradıldı.
Con Lokkun sələfi Tomas Hobbs (1588-1679-cu illər) dövlətin «Bizim öz
dincliyimiz və müdafiəmiz üçün borclu olduğumuz böyük Leviafan» (Leviafan –
Bibliya mifologiyasında nəhəng dəniz əjdahasıdır) adlandırır. Bu dövlətdə
hökmdar icra, qanunvericilik orqanları və hakim kimi çıxış edir. Mütləq
hökmdar nəhayətsiz hakimiyyətə malik olur. Hobbsa görə təbəələr üsyan edə
bilməzlər, bunu etdikdə onlar əzilməlidirlər.
Con Lokk siyasi hakimiyyətə Hobbsdan tam fərqli qaydada baxırdı və bir
adamın mütləq hökmranlığına qarşı çıxırdı. O, İngiltərədəki Şanlı inqilab vaxtı
yazdığı «Dövlətin idarə olunması barədə iki traktat» əsərində özündən əvvəlki
müəllif kimi insanların sosial cəhətdən təşkil olunmağa başladığı təbiət şəraitini
yada salır. Lakin Hobbsdan fərqli olaraq bu cəhəti qeyd edirdi ki, insanlar o vaxt
müharibə şəraitində deyil, bərabərlik və azadlıq şəraitində yaşayırdılar. Təbiət
qoynunda yaşayan insanlar onların əlindən alına bilinməyən müəyyən təbii
hüquqlara - həyat, azadlıq və mülkiyyət hüquqlarına malik idilər. Beləliklə, onlar
qarşılıqlı qaydada müqavilə bağlayırdılar ki, öz hüquqlarının müdafiəsinə
arxayın olmaq üçün hökumət yaratsınlar. Bu müqavilə qarşılıqlı vəzifələr
qoyurdu: hökumət xalqın hüquqlarını himayə edəcək, bu vaxt xalq isə hökumətə
qarşı ağıllı qaydada hərəkət edəcəkdir. Lakin əgər hökumət bu müqaviləni
pozsa, misal üçün, əgər monarx adamların hüquqlarını qorumaq barədəki
vəzifəsini yerinə yetirməkdə uğursuzluğa uğrasa və ya mütləq hakimiyyətə
iddia etsə, icmanın razılığı olmadan qanunlar qəbul etsə – xalq özünə yeni
hökumət formalaşdırmalıdır.
Lokka görə xalq iclası, ancaq əvvəlcədən torpaq sahibləri olan və
parlamentdə təmsil olunan aristokratiya idi, heç də torpaqsız kütlə deyildi. Ona
görə də Lokk çətinliklə siyasi demokratiyanın tərəfdapı hesab oluna bilərdi, lakin
onun ideyaları XVIII əsrdə həm Amerika, həm da Fransa inqilabları üçün
mühüm rol oynadı və onun konstitusional hökumət, qanunun idarəçiliyi,
hüquqların müdafiəsi barədəki tələbləri dəstəklənərək, tətbiq edilmək üçün
istifadə edildi.
Lokk mühüm insan haqları barədə müddəanı birinci olaraq
əsaslandırmışdır. Bunlara azadlıq, bərabərlirk, şəxsiyyətin və mülkiyyətin
toxunulmazlığı daxildir. Bu ideyalarla o, liberializmin banilərindən biri oldu.
Fransız maarifçilərinin işləyib hazırladıqları cəmiyyət anlayışı belə bir
inama əsaslanırdı ki, hər bir adam öz hüquqlarını bilməli və həyata keçirməlidir.
Maarifçiliyin fəlsəfi ideyalarının yayılmasının nəticəsi, dövlətin siyasi
problemlərinin həllində hər bir vətəndaşa bilavasitə iştirak etmək hüququnun
verilməsi tələbi oldu.
Onlardan xeyli əvvəl ingilis filosofu Con Lokk artıq hər bir insanın həyat,
azadlıq və mülkiyyət hüququnun təbii, əbədi və onun əlindən alınmaz olduğunu
bəyan etmişdi. Hər bir hökmdar idarə etmək hüququnu itirmək istəmirsə, həmin
hüquqlara hörmət etməyə borcludur. Qeyd olunan təbii hüquqları bu və ya digər
səbəblər üzündən pozmaq istəyənlərdən qorumaq üçün adamlar könüllülük
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əsasında, onların ağlının hökm etdiyi kimi, ictimai müqavilə bağlayırdılar.
Lokkun ictimai müqavilə barədəki nəzəriyyəsi belə bir prinsipdən irəli gəlirdi ki,
bu yolla yaradılan nüfuzlu dövlət orqanı vətəndaşların açıq və ya dinməz
razılığına söykənə bilər. İctimai müqavilə anlayışı maarifçilik xadimlərinin
hazırladıqları cəmiyyət haqqında olan təlimin ən əsas müddəalarından biri oldu.
Dövlət, vətəndaşlarının əlindən əsas hüquqlarını – həyat, azadlıq və
mülkiyyət hüququnu ala bilməz. Əksinə, o, bunları qorumalıdır, çünki təbii
hüquqlar dövlətin yaranmasından əvvəl meydana gəlmişdir. Con Lokkun bu
müddəası həqiqətən də insan haqları ideyasının ilkin başlanğıcı olmaqla,
Amerika Birləşmiş Ştatlarının 1776-cı ildəki İstiqlaliyyət Deklarasiyasında aydın
şəkildə öz əksini tapmışdır. Təsadüfi deyil ki, Lokk XIX-XX əsrlərin siyasi
liberalizminin banisi hesab olunur.
Şarl Lui Monteskyo (1689-1755-ci illər) Böyük Britaniyanın siyasi həyatını
öyrənməsi əsasında hakimiyyətin bölgüsü və hökumətin parlament qarşısında
məsuliyyət daşıması təlimini inkişaf etdirdi. Bu, hüquqi dövlətin sonrakı
inkişafında həlledici rol oynadı.
Monteskyo belə bir qənaətə gəldi ki, azadlıq o qədər də insanların xüsusi
əxlaqi keyfiyyətlərinin nəticəsi olmayıb, daha böyük ölçüdə dövlət
hakimiyyətinin ağıllı şəkildə məhdudlaqdırılmasının nəticəsidir. Ona görə də o,
dövlət hakimiyyətini qanunvericilik, icra və məhkəmə qollarına bölməyi təklif
etmişdi. Bunu bir klan və ya oliqarxiya deyil, müxtəlif sosial qrupların
nümayəndələri həyata keçirməlidir. Beləliklə, qarşılıqlı şəkildə nəzarəti təmin
etmək və hakimiyyətdən sui-istifadə hallarını bütünlüklə yoxa çıxarmaq
mümkündür. Belə sui-istifadə isə, Monteskyonun inamına görə, azadlığın
itirilməsi demək olardı.
Jan Jak Russo (1712-1778-ci illər) isə qədim Yunanıstanın nümunəsi
əsasında demokratiya modelini təklif etmişdi. O, azadlıq və bərabərlik
prinsiplərini, cəmiyyətin bir hissəsi kimi insanın varlığı ilə birləşdirməyi nəzərdə
tutuldu. Onun mühakimələri birbaşa demokratiya prinsiplərinə əsaslanırdı:
butun xalq hökmrandır («bütün dövlət hakimiyyəti xalqdan gəlir»), bütün
vətəndaşlar bərabər hüquqludur və eyni vaxtda həm qanunverici və həm də
hökumət kimi çıxış edirlər. Çoxluğun iradə və hüququ şəxsiyyətin iradə və
hüququna ağalıq edir. Qərarlar ümumi iradə ilə qəbul olunur. Ümumi faydaya
xidmət edən həqiqi ümumi iradə hamının iradəsindən yuxarıda dayanır,
axırıncını ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin maraqları təhrif edə bilər.
ABŞ dövlətinin demokratik əsasları
İki min ildən artıq bir fasilədən sonra bəşəriyyət yenidən demokratik
dövlət quruluşunun yaranmasının şahidi oldu. Azadlığa və demokratik
prinsipləri ilk dəfə özünün İstiqlaliyyət Deklarasiyasında bəyan edən Amerika
Birləşmiş Ştatlarının 1789-cu ildə qəbul etdiyi Konstitusiyada bu ideyalar
bütünlüklə öz əksini tapdı. Deklarasiyada vəd edildiyi kimi və Əsas Qanunun
müddəaları əsasında antik dövrün yadigarı olan, Con Lokkun və fransız
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maarifçilərinin əsərlərində öz nəzəri əsaslarını tapan yeni bir quruluş tarix
səhnəsinə gətirildi. Dövləti əmələ gətirən və sonralar ştat adlanan 13 koloniya
birlikdə təkcə Böyük Britaniya müstəmləkəçiliyinin buxovlarını qırıb atmaqla
kifayətlənmədi, həm də azad, xalqın hakimiyyəti adlana biləcək bir dövlət
quruluşunu meydana gətirdi. Beləliklə, 1776-cı ildə ABŞ-ın yaranması bəşəriyyət
tarixində demokratiya ideyalarının hansısa kiçik bir şəhər-dövlətdə deyil, 3
milyon nəfər əhalisi olan bütöv bir ölkənin miqyasında reallaşmasına çevrildi.
Bir müddətdən sonra Böyük Fransa inqilabının qələbəsi ilə həmin ideyalar bu
ölkədə də həyata keçməyə başladı. Lakin burada acı tale respublika quruluşunun
ardıcıl və daha çox baş verən təlatümlərsiz ömür sürməsinə imkan vermədi.
ABŞ-ın reallığı isə avropalıları təəccübləndirməyə bilməzdi. 1831-ci ildə
ABŞ-a səfər edən fransız mütəfəkkiri Aleksis de Tokvil bu təəccübü daha canlı
şəkildə təsvir edir. Buradakı şəxsi azadlıqla din, özəl mülkiyyətilə bərabərlik,
fərdiyyətçiliklə desentralizasiya arasındakı tarazlıq onda dərin təəssürat yaratdı.
Ölkədə hələ də quldarlığın mövcud olmasına, yerli əhalinin (hinduların)
rezervasiyalarda saxlanılmasına, qadınların səsvermə hüququndan məhrum
edilməsinə baxmayaraq, Tokvil bu ölkənin siyasi həyatına bütövlükdə qiymət
verərək, ABŞ-ı demokratiya adlandırdı.
Amerika modeli spesifik tarixi-mədəni şəraitdə yaradılmışdı, ona görə də
üzünü köçürməklə onu təkrar etmək uğur qazanmadı. Burada federal hökumət
ştatlar (keçmiş koloniyalar) tərəfindən qurulmuşdu, bu koloniyalar isə uzun
müddətli mövcudluq dövründə yüksək dərəcədə muxtariyyətə malik olmuşdu.
İdeal çevikliklə yanaşı, burada sərt intizama malik olmayan partiyalar fəaliyyət
göstərirdi və yerli ehtiyclara istiqamətlənmiş siyasət yeridilirdi.
Amerikan siyasi sisteminin ideoloqları dövlət hakimiyyətinin
təmərküzləşməsindən ehtiyat edirdilər. Ona görə də Amerika siyasi sisteminin
əsasında hakimiyyətin bölgüsü prinsipi dururdu, həm də ali qanunvericilik
orqanı olan ABŞ Konqressi və ali icra vəzifəsi- ölkə prezidenti seçkili idi. Ölkənin
tarixində yalnız F.D.Ruzvelt dörd dəfə (1932-1944-cü illərdə) prezident
seçilmişdi. 1951-ci ildən isə Konstitusiya edilən dəyişiklik əsasında prezidentin
hakimiyyətdə olması hər biri dörd il olan iki müddətlə məhdudlaşdırılmışdır.
Məhkəmə, hakimiyyətin digər qollarından yüksək dərəcədə müstəqilliyə
malikdir, baxmayaraq ki, hakimlərin ideoloji meylləri bəzən qəbul edəlin
qərarlara öz təsirini göstərir. Ştatlara xeyli dərəcədə hakimiyyət qalmışdır, onlar
öz konstitusiyalarına və qanunvericilik məclislərinə malikdirlər. Qubernatorlar
və ştatların əksəriyyətində ali məhkəmələr də vaxtaşırı seçilirlər. Bu qayda həm
də yerli səviyyələrdə də tətbiq olunur. Bütünlükdə ABŞ-dakı 500 min saydakı
vəzifəli şəxslərdən 8500-dən azı federal və regional səviyyələrə aiddir, qalanların
hamısı isə yerli özünüidarəetmə orqanlarında işləyirlər.
ABŞ prezidentinin seçkisi müstəqil (birbaşa) deyildir. Ancaq Elektorlar
Kollegiyası prezidenti seçməyə qərar verdikdə heç vaxt ümumi qaydada səs
verən seçicilərin iradəsi əleyhinə çıxmır.
Britaniyadan olan ilk məskunlar (puritanlar) 1620-ci ildə «Meyflauer»
gəmisində Yeni Dünyaya gəlmişdilər ki, dini ibadətlərini azad şəkildə icra etmək
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şəraitinə malik olsunlar. 101 nəfərdən ibarət olan bu adamlar Massaçuets
körfəzində sahilə çıxmamışdan əvvəl gəminin göyərtəsində gələcək koloniyanın
idarə olunması qaydalarını nəzərdə tutan ilk müqaviləni imzalamışdılar. Bu
sənəddə başqa cəhətlərlə yanaşı, demokratik prinsiplər öz əksini tapmışdı. Belə
ki, koloniyanın qubernatoru hər il səsvermə yolu ilə seçilməli idi və bu qaydaya
sonralar dəqiqliklə əməl olundu. Ona görə də «Mewflauer» gəmisinqdə
bağlanan müqavilə ABŞ Konstitusiyasının rüşeymi hesab olunur. Lakin yeni
yaradılan dövlət olan ABŞ-da vicdan azadlığı ön plana çəkilsə də, din dövlətdən
ayrıdır və Konstitusiya bu və ya digər konfessiyaya üstünlük verməyi və kilsəyə
dövlət subsidiyası ayırmağı qadağan edir.
Amerika siyasi sistemi anlayışı vətəndaşlara müxtəlif vasitələrlə təlqin
edilir, bu onların fəallığına şərait yaradır. Onun əsası isə məktəbdə qoyulur,
şagirdlər Konstitusiyanı və ölkə ideoloqlarının əsərlərini fənn kimi öyrənirlər.
Sistemin prinsipləri ondan ibarətdir ki, hökumət dəyişən olmalıdır və
vətəndaşlar qarşısında hesabat verməlidir. Bütün vətəndaşlar qanun qarşısında
bərabərdir, həm də ölkədə ideyaların sərbəst rəqabəti mövcüd olmalıdır.
Bütün bunlar elə təsəvvür yaratmmaalıdır ki, Birləşmiş Ştatlarda
problemlər yoxdur. Amerika imkanlar məkanı olsa da, o demək deyildir ki, hamı
bir nəfər kimi hamı bu imkanlardan istifadədən uğur qazanır. Amerikada işsizlər
ordusu böyükdür, iş qabiliyyətli əhalinin hər on birinci nəfəri işsizdir.
Yoxsullara, evsiz-eşiksizlərə rast gəlmək da təəccüb doğurmur. Cinayətkarlıq,
xüsusən odlu silahdan istifadə etməklə qətl hadisələri çoxdur və hökumət hələ
də həmin problemlərin qaydaya salınmasında böyük uğurlar qazanması ilə
öyünə bilməz.
Aleksis de Tokvil yazırdı ki, “ABŞ-da olduğum müddətdə diqqətimi
cəlb edən çox sayda şeylərin və hadisələrin arasında adamların mövcudluq
şəraitlərinin bərabərliyi məni heyrətə gətirdi. Bərabərlik rəy yaradır, müəyyən
hisslər əmələ gətirir, adət təlqin edir, onların bilavasitə həyata gətirmədiklərini
isə modifikasiyaya uğradır».
Doğrudan da sadə müşahidə də, dərin nəzəri analiz də ABŞ-da dövləti
xalqın idarə etdiyi düşüncəsini yaradır. Amerikada xalq həm qanunları
yaradanları, həm də onları icra edənləri seçir. Xalq həmçinin andiçənlər
məhkəməsini seçir, onlar isə qanunu pozanları cəzalandırır. Abraham Linkolnun
dediyi «xalqın hökuməti, xalq tərəfindən idarə olunan və xalq üçün mövcud olan
hökumət” ABŞ reallığında öz əksini tapdı. Bütün dövlət institutları təkcə
demokratik prsniplərə uyğun olaraq formalaşdırılmır, həm də onlar həmin
prinsiplərin istiqaməti ilə fəaliyfət göstərirlər. Perikl Afinasanın vətəndaşı ABŞ-ı
görsəydi, yəqin ki, fransız filosofunun rəyini təsdiq edib, bu ölkədə
demokratiyanın təntənəsinə öz təəəccübünü gizlətməzdi.
Layiq olanların hakimiyyəti - meritokratiya
Demokratiyadan tam fərqli olan bir dövlət hakimiyyəti – layiq olanların
hakimiyyəti və ya meritokratiya da bəşəriyyət tarixində öz nümunəsinə
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malikdir. Lakin bu nümunə Şərqi Asiyada – Çində yarandığından uzun müddət
ərzində onun geniş xüsusiyyətləri dünyanın başqa hissələrinə məlum
olmamışdır. Bu hakimiyyət də özünəməxsus olan üstünlüklərə malikdir. Layiq
olanların hakimiyyəti mənasını verən meritokratiya termini latın sözü olan
meritus «layiq olan» və qədim yunan sözü olan kratos «hakimiyyət», idarəetmə»
ifadələrindən yaranmışdır, elə idarəetmə prinsipidir ki, ona müvafiq olaraq
rəhbər vəzifələri sosial mənşələrindən və maliyyə imkanlarından asılı olmayaraq
ən qabiliyətli adamlar tutmalıdırlar. Bunu mümkün edən birinci halda, rəhbərlər
xüsusi himayə edilən istedadlar sırasından təyin edilir. Bu sistem özlüyündə
aristokratiyaya olduğu kimi, həm də demokratiyaya ziddir. Çünki burada söhbət
hansısa silkə mənsubluqdan və xalqın hansısa seçimindən deyil, vəzifəyə təyin
olunmadan gedir. İkinci halda isə, obyektiv olaraq istedadlı və zəhmətsevər
adamlara ilkin şəraitlərin yaradılmasından gedir. Bu tədbir ona görə vacibdir ki,
gələcəkdə onlar azad şəraitlər rəqabətində yüksək ictimai vəzifələr tutmaq
imkanına malik olsunlar.
Bu termini geniş qaydada istifadəyə ingilis sosioloqu Maykl Yanq
vermişdir. Onun 1958-ci ildə çapdan çıxmış «Meritokrakratiyanın yüksəlişi»
(1870-2033-cü illər)» antiutopik əsərində futurist (gələcək) cəmiyyət təsvir edilir,
həmin sotsiumda ictimai mövqe «intellekt əmsalı» ilə (ingilis dilində IQ –
“intelligence quotient”) müəyyən edilir. Sonralar meritokratiya terminində daha
pozitiv çalarlar meydana gəldi, bundan, imkan bərabərliyinin tərəfdarları
istifadə etməyə başladılar. Digər sosioloq Deniel Bell özünün 1973-cü ildə
çapdan çıxmış «Gələcək postindustrial cəmiyyət» kitabında belə güman edir ki,
meritokratiya bürokratiyanı ləğv etməyə imkan verəcək, həmçinin bütünlükdə
cəmiyyətin sosial quruluşunu dəyişəcəkdir.
Meritokratiyanın həyata keçirilməsinə gəldikdə, bir sıra tədqiqatçıların
rəyinə görə tarixin müəyyən dövrlərində Çin bu məqsədin reallaşmasına daha
yaxın olmuşdur. Axı Birləşmiş Ştatlarda, İngiltərə, Fransa və Rusiyada da Yeni
tarix ərzində rəhbər vəzifələrə adamların irəli çəkilməsində və seçilməsində
meritokratiya elementləri müəyyən yer tutmuşdur, hətta ümumi prinsiplər
mühitində də öz gücünü göstərə bilmişdir. Çində isə meritokratiya bir aparıcı
sitem kimi böyük tarixi dövr ərzində mövcud olmuşdur. Sui sülaləsi
zamanındha imtahanların üç pilləli sistemindən geniş istifadə edilmişdir. Onun
köməyi ilə imtiyazlara yiyələnmək roluna incəsənəti, konfutsiçiliyi və inzibati
problemləri digərlərindən daha yaxşı dərk edənlər seçilirdilər.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında belə bir rəy yayılmışdır ki, artıq orada
meritokratiya prinsipi həyata keçirilmişdir. Tomas Cefersonun, Abraham
Linkolnun və Franklin Delano Ruzveltin prezident seçilmələrinə görə bu fikrə
haqq qazandırmaq olar. Birincinin prezidentliyi dövründə Luiziananın
Fransadan satın alınması ilə ölkə ərazisi iki dəfə böyümüş, dövlətə xaricdən
təcavüz imkanları xeyli azalmışdı. Abraham Linkoln ölkənin ərazi bütövlüyünü
qoruyub saxladı və quldarlığın ləğvinə nail oldu. Franklin Delano Ruzvelt sərt
iqtisadi tədbirlərin köməyi ilə Böyük Depressiyanın dağıdıcı gücünü azaltdı.
Ancaq ABŞ prezidentləri içərisində Herbert Klark Huver və Kiçik Corc Buş kimi
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«axsaq ördəklər» də olmuşdur. Birincinin prezidentliyi (1929-1933-cü illər) bir
sıra böyük iqtisadi və sosial böhranlarla müşayiət olunmuşdu. Məhz bu dövrdə
Böyük Depressiya tüğyan etmişdi. Kiçik Corc Buş isə (2001-2009-cu illərdə)
Əfqanıstanda və İraqda müharibə başladı, axırıncıda təcavüz üçün prezidentin
gətirdiyi saxta səbəblər öz təsdiqini tapmadı. Hər iki müharibə ABŞ-a trilyon
dollarla ölçülən ağır xərclərə başa gəldi.
Dünyanın ayrı-ayrı ölkələri meritokratiyanı tətbiq etmələri ilə öyünməsə
də, onlar da bu nəcib üsluba biganə qalmamışlar. Çində geniş tətbiq edildikdən
az sonra, ərəb şərqində hakimiyyətə gələn Abbasi xilafətində təhsilə, elmə ciddi
fikir verildiyi kimi, dövlətin idarə olunmasına istedadlı adamlar cəlb edilirdi, bu
məsələdə hətta həmin şəxslərin başqa dinə sitayiş etmələrinə də məhəl
qoyulmurdu. Abbasi xəlifələrinin sarayında öz vəzifəsini uğurla icra edən
xristianlara və yəhudilərə rast gəlmək təəccüb doğurmurdu. Bu xəlifələr qədim
yunan fəlsəfəsinin, xüsusən Platonun və Aristotelin əsərlərinin başqa dillərin
köməyi ilə ərəb dilinə tərcümə edilməsinə böyük diqqət verir, qayğı
göstərirdilər. Ərəb dilindən isə bu əsərlər İspaniyadakı Kordoba xilafəti
vasitəsilə başqa dillərə tərcümə edilib, Avropada yayılırdı. Antik biliklərin
Avropadakı intibahında ərəblərin böyük xidməti danılmazdır.
Qədim yunan fəlsəfəsindən istifadə edən islam alimləri dini ehkamların
izah olunmasında ciddi uğurlar qazanmışdılar. Yunan fəlsəfəsi islam biliklərinin
əsaslandırılmasında əvəzedilməz rol oynayırdı. Ona görə də ərəb şərqində
Platonun və Aristotelin şöhrəti geniş yayılmışdı və xüsusi məhəbbət əlaməti
olaraq onların adları ərəb dili qaydalarına yaxınlaşdırıb, dəyişdirilməklə
«Əflatun» və «Ərəstun» kimi məşhurlaşmışdı.
Osmanlı imperiyasının banisi Mehmet Fateh də meritokratiyanın
tətbiqinə diqqət verərək, sarayındakı imperiya şurasına istedadlı adamları cəlb
edirdi. Şuranın köməkliyi ilə o, iri imperiyanı məharətlə idarə edirdi.
Avropada da Yeni tarixin başlanğıcından saraylara istedadlı adamların
cəlb olunması dəbi yaranmışdı. XVI əsrin sonu, XVII əsrin əvvəllərində Fransa
kralı IV Henrinin maliyyə naziri olan Maksimilian Syulli ölkənin maliyyə
vəziyyətini möhkəmləndirmişdi. XVII əsrdə Günəş kralı XIV Luinin uzun
müddət maliyyə naziri işləmiş Jan Batist Kolber merkantimizmin əsasını
qoymaqla, ölkənin iqtisadiyyatına güclü təkan vermiş, ağır müharibə xərclərinin
ödənilməsinin öhdəsindən gəlmişdi. İnqilaba qədərki Fransada sonrakı
dövrlərdə də güclü maliyyə nazirləri Ann-Robert Jak Turqo və Jan Nekler
fəaliffət göstərmişdilər. Turqo ensiklopediyaya maqələlər yazırdı, sərvətin
yığılması və bölünməsi barədə məşhur əsərini çap etdirmişdi. İngiltərədə XVI
əsrdən başlayaraq saray vəzifələrinə görkəmli elm adamları, tədqiqatçılar cəlb
olunmuşdu. Xəzinə kansleri Frensis Bekaon böyük filosof idi. XVIII əsrdə qısa
müddətdə faktiki olaraq baş nazir olmş Böyük Uilyam Pitt imperiyanın
genişlənməsi və möhkəmlənməsi üçün böyük işlər görməklə yanaşı, Demosfenlə
müqayisə edilən istedadlı natiq idi. XIX əsrdə bir neçə dəfə baş nazir olmuş
Uilyam Qladston həm də qədim yunan mədəniyyəti üzrə görkəmli mütəxəssis
hesab olunurdu. Homer erası barədə elmi əsər yazmışdı. Süveyş kanalı
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səhmlərinin Misirdən alınmasının təşəbbüsçüsü və icraçısı olan digər baş nazir
Bencamin Dizraeli bir sıra romanların müəllifi idi. XVIII əsr Rusiyasında
imperatriça II Yekaterina Qriqori Potyomkin kimi hətta zadəgan olmayan
istedadlı şəxsləri mühüm dövlət vəzifələrinə gətirmişdi.
Bəzi ölkələrdə isə meritokratiya pərdəsi altında aparılan ayrı-seçkilik
siyasəti biabırçı nəticələrə səbəb olurdu. Rozeziyada (indiki Zimbabve
Respublikası) 1979-cu ilə qədər mövcud olan əmlak və təhsil senzi həmin Afrika
ölkəsində əhalinin qara rəngli mütləq çoxluğunu praktiki olaraq seçkilərdən
kənərləşdırmışdı. Belə iyrənc aparteidə haqq qazandırmaq üçün bu ölkənin
başçısı olan Yan Smit o illərdə fəaliyyət göstərən iyrənc qaydaları öz
memuarında həyasızcasına meritokratiya sistemi adlandırır.
Meritokratiya isə geniş mənada daha istedadlıların hakimiyyətidir və bu
prinsipdən bütöv xalqı əzmək üçün istifadə edilməsi onu gözdən salmaqla
yanaşı, antihumanist bir addımdır. Əksinə, bu konsepsiyaya uyğun olaraq
cəmiyyətdə təkamülün gedişində rəhbər vəzifələrə bütün sosial təbəqələrdən
seçilən ən qabiliyyətli adamların irəli çəkilməsi prinsipi bərqərar olur.
Meritokratiya elə bir sistemin adıdır ki, burada hakimiyyətə, dövlətin idarə
olunmasına cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrindən ən görkəmli qabiliyyətlərə malik
olan adamların irəli çəkilməsi prinsipi hökm surur, ona görə də daha istedadlı
olanların hakimiyyəti adlanır. Damarlarında axan qana və sərvətə görə
adamların iri vəzifələrə təyin olunması praktikasına son qoyulur. Demokratik
quruluşla öyünən respublikalarda isə klanların, tayfaların dövlət vəzifələrini ələ
keçirmələri hesabına meydan sulamaları yoxa çıxmır.
Maykl Yanq özünün yuxarıda adı çəkilən kitabında XX-XXI əsrlərin
sərhədində Britaniya cəmiyyətinin transformasiyasından söhbət açır, bu və digər
resurslara (sosial, mənşə, var-dövlət, əlaqələr və sairə) malik olmaqla sosial
ierarxiyada adamın yer tutması ilə şərtlənən klassik sinfi bölünmənin yerinə yeni
ictimai quruluşun gəlməsini təsvir edir. Bu quruluşda artıq yalnız qabiliyyət və
intellekt insanın sosial vəziyyətini müəyyən etməklə, daimi layiq olanların
idarəçiliyi – meritokratiya tətbiq edilir. Layiq olmaq (merrit) bu vaxt intellektin
(IQ) iki elementi və qüvvələrin qoyuluşunun birləşməsi kimi müəyyən
edilmişdir.
Yanq sonrakı dövrdə meritokratiyanın yeni silk ayrı-seçkiliyi yaratmaq
ehtimalından ehtiyat edərək, onun neqativ cəhətə malik olmasını şişirdir. Müəllif
bildirir ki, 2033-cü ildə Britaniya cəmiyyətində üsyan qalxmsı nəticəsində
meritokratiyanın sonu baş verəcəkdir. Üsyan iştirakçıları belə güman edirlər ki,
hər bir adam həyatının özü tərəfindən idarə olunması üçün imkana malik
olmalıdır. Ona görə də müəllif gəldiyi bu nəticəyə görə meritokratik cəmiyyətin
xoşa gəlməyən mənzərəsini təsvir edir. Bu cəmiyyət guya qeyri-bərabərlk və bir
qrup adamların başqaları üzərində ağalığının yeni formasına çevrilir. İntellekt öz
insaniliyini, öz humanist başlanğıcını itirir.
Yanqın bu xəbərdarlıqlarına baxmayaraq, həmin sistemin əhəmiyyəti
qorunub saxlanıldıdı. Termin sonralar yalnız pozitiv rəngə sahib oldu. Böyük
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Britniyadan Sinqapura qədər bir çox ölkələrdə meritokratiyaya can atılmağa
başlandı.
Digər müəllif, Amartiya Sen isə qeyd edirdi ki, ləyaqət, layiq olmaq
mütləq deyil, nisbi anlayışdır. Ləyaqətin meyarları cəmiyyətdə ağalıq edən
dəyərlərlə müəyyən edilir.
Məhdudiyyətlərdən, ənənələrdən, xurafatlardan azad olan zəkanın,
biliyin qeyri-məhdud axtarışı, rasionalizmə və nəhayətsiz olaraq proqressə can
atmaq, maarifçilik epoxasının ən başlıca irslərindən biri, bəlkə də başlıca irsidir.
Burada bir ədalətli quruluş kimi meritokratiyanın populyar tərifinin mənşəyi
özünü büruzə verir. Yalnız öz fəaliyyətində daha yüksək bəhrə verənlər,
səmərəli fəaliyyətə, daha iri yüksəliş əldə etməyə qabiliyyəti olanlar sosial
ierarxiyanın yüksək pillələrində olmalıdırlar. Axı cəmiyyətdə «dəni, alaq otu
sayılan dəlicə buğdadan» ayıran yeganə vasitə dünyanın geniş tutumda
mənzərəsini formalaşdıran təhsildir, konkret sahələrdəki bütöv bilik
universumudur.
Vaxtilə Platon dövlətin idarə edilməsini filosoflara tapşırmaq zərurətini
qeyd etmişdi. Konfutsi də öz təlimində həmçinin hakimiyyətdə təhsil görmüş
hökmdarların olması zərurətini moizə edirdi. Lakin zəka və bilik qazanmaq
Platonda və Konfutsidə özlüyündə qiymətli hadisələr deyildi, onlar ləyaqət və
ümumi rifaha nail olmaq kimi anlayışlarla qırılmaz surətdə bağlı idi. Beləliklə,
Konyutsinin təliminin əsas müddəalarından biri humanizmi, insanı sevməyi,
rəhimdilliyi ifadə edən «jen» prinsipi idi. Konfutsi iki prosesin – tərbiyə və
təhsilin birliyini irəli sürürdü. O, təhsilin məqsədini şəxsiyyətin ruhən yüksəlişi,
onun yüksək əxlaqi keyfiyyətləri daşıyan nəcib insan idealına qədər
təkmilləşməsi hesab edirdi.
Meritokratik cəmiyyətdə hər bir kəs layiq olduğu sosial vəziyyətə
yiyələnir. Layiq olanların hakimiyyəti, finişdə nəticələrin bərabərliyini ön plana
çəkən digər təlimdən fərqli olaraq, yarışın startındakı imkanların bərabərliyi
şüarı ilə çıxış edir.
Meritokratiyanın əsasında rəqabət durur, cəmiyyətdə yüksək vəziyyətə
nail olmaq və özünü yüksək həyat keyfiyyəti ilə təmin etmək üçün insan daim öz
qabiliyyətlərini inkişaf etdirməli və bu sahədə digərlərini ötüb keçməlidir. Lakin
meritokratiya həm də özündə təhlükə gizlədə bilər, bu sahədə heç də klassik
aristokratiyadan, oliqarxiyadan və ya tiraniyadan geri qalmaya da bilər. Bu vaxt
meritokratiya yalnız ideologiya kimi qalır. Bir aspekti də qeyd etmək lazımdır ki,
onun mütləq, tam şəkildə həyata keçməsinin tarixi nümunələri mövcud deyildir.
Çünki sosial mənşə, var-dövlət, əlaqələr və başqa resurslar əvvəllərdə olduğu
kimi yenə də bu və ya digər dərəcədə insanın imkanlarını müəyyən edir və sosial
pilləkən üzrə onun irəliləməsinə müvafiq qaydada təsir göstərir.
Orta əsrlərdə Suy sülaləsinin hökmranlığı epoxasında (581-681-ci illər)
Çində dövlət vəzfəsini tutmaq üçün sərt və mükəmməl imtahan sistemi
meydana gəldi. Tan epoxasının (618-907-ci illər) sonunda imtahan sistemi daha
da inkişaf etdirildi, hətta sadə mənşəli, sakin erudisiyalı adamlar dövlət
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imtahanlarını müvəffəqiyyətlə vermək hesabına nüfuzlu məmur vəzifəsini
tumaq imkanı qazanırdılar.
İmtahan verənlrə üç ciddi sınağa dözmək lazım gəlirdi. Birinci imtahan
qəza səviyyəsində keçirdi və bir gün davam edirdi. İmtahanı müvəffəqiyyətlə
verən «itilənmiş istedad» dərəcəsinə layiq görülürdü. Bu dərəcə adama əla
karyeraya başlamaq imkanı verirdi, o, qəza icra hakimiyyətində kiçik vəzifə tuta
bilərdi. Üç ildə bir dəfə əyalət səviyyəsində imtahanlar keçirilirdi. Bu imtahanları
uğurla verən «təmsil edən» dərəcəsini alırdı. Üçüncü, ali imtahan turu ölkənin
paytaxtında, bu imtahanlar üçün olan xüsusi yerdə keçirilirdi, çox məhdud
sayda adam burada iştirak etmək hüququ qazanırdı. Adətən paytaxt
imtahanlarında iştirak etmək üçün dövlət aparatında vəzifə tutmaq istəyən 8-9
min iddiaçı toplaşırdı. Yalnız çox az sayda adam «təhsildə irəli çıxmış» alim
dərəcəsi qazanırdı. Yaxşılardan ən yaxşısı isə imperatorun özünün iştirak etdiyi
imtahan sınağına buraxılırdı. Bu imtahanlarda daha çox fərqlənənlər isə şəxsən
imperatora təqdim olunmaq hüququ əldə edirdilər. Onlardan çoxu üçün bu
tədbir həyatın başlıca hadisəsinə çevrilirdi.
Ümumiyyətlə, Çində təhsilə, bilik almağa böyük diqqət verilirdi. Filosof
Çjan Tszayın fikrini əsas götürərək keçmiş epoxaların çinlisi daim «təhsil
vasitəsilə bütün həqiqi olanların meydana gəlməsni və mövcud olmasını dərk
edirdi, dinc və sakit şəraitdə yaşayırdı». Bu gün də çinlilər artıq həmin köhnə
arzunu gerçəkliyə çevirmək, reallaşdırmaq imkanına çox yaxınlaşmışlar. Onlar
başa duşurlər ki, inkişafa nail olmaq mürəkkəb işdir, lakin onu qoruyub
saxlamaq, böhranlara qurban verməmək daha mürəkkəbdir. Ölkənin
çiçəklənməsini davam etdirmək üçün dinc inkişaf idealına sarsılmaz sədaqətə ,
ölkədə stabil situasiyanın saxlanmasına xüsusi əhəmiyyət vermək lazımdır.
Tan sülaləsinin ağalığı dövründə saray imtahanı səma ayı təqviminin
birinci ayında ölkənin paytaxtı Çanyan (indiki Sian) şəhərində keçirilirdi. İkinci
ay ərzində isə, imtahanların nəticələri elan edildikdən sonra imperator qalibləri
parkda təbrik edir və onların şərəfinə ziyafət təşkil edirdi. Belə şərəflənmələrdən
sonra yenicə «təhsildə irəliləyənlər» dərəcəsini qazananlar şəhərdə gəzintiyə
çıxmalı idilər. Axı onların çoxu əyalətlərdən gəlmiş adamlar idi. Onlara öz
adlarını fəxri daş lövhədə nəqş etməyə icazə verilirdi. Müxtəlif sülalələrin
epoxaları vaxtı həmin şəxslərin işıq üzü görmüş yazılarını hətta bu gün də seyr
etmək mümkündür.
Beləliklə, orta əsrlər Çinində meritokratiya prinsipi və «maariflənmişlərin
hakimiyyəti» mövcud idi. Bu prinsipə əksər sülalələrin hökmranlığı dövründə
ciddi surətdə riayət olunurdu. Bu prinsipin sferasına daim «təzə qan» axırdı.
Çinin tarixindən hətta çox saylı hadisələr məlumdur ki, həmin vaxtlarda aşağı
sosial təbəqələrdən çıxanlar görkəmli dövlət xadimlərinə, islahatçılara, alimlərə
və müdriklərə çevrilirdilər.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, imtahan sistemi kasıb alim adamlar üçün
dövlətin rifahı naminə xidmət göstərmək imkanı yaradırdı. Nəticədə
məmurluğun inzibati səviyyəsi də yüksəlirdi. Lakin gec feodalizm dövründə
imtahan sistemi tənəzzülə uğradı. İmtahan sistemində təmiz konfutsiçilik
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təliminə yiyələnməyin yüksək səviyyəsi göstərilməli idi.Həmin dövrdə imtahan
inşa yazıları bütünlüklə bu təlimin çərçivəsi ilə məhdudlaşdı. Müdriklərin çoxu
hesab edirdi ki, imtahan sistemi həmin dövrün ziyalılarının bacarıqlarını və
istedadlarını güclü surətdə boğur.
Konfutsinin meritokratiya ideyası imperator Çinində dövlət imtahan
sisteminin tətbiq edilməsinə gətirib çıxardı. Bu sistem, hər bir adama dövlət
qulluğunu tutmaq, maddi cəhətdən təmin olunmaq və bütün ailəyə iftixar hissi
qazandırmaq üçün dövlət qulluğuna girməkdən ötrü imtahandan keçməyə
imkan yaradırdı. Dövlət imtahanlarının Çin sistemi, yəqin ki, öz başlanğıcını
b.e.ə. 165-ci ildən götürür. Həmin vaxt dövlət qulluqçusu vəzifəsinə
namizədlərin müəyyən edilməsi üçün imperator onları paytaxta çağırırdı ki,
orada həm də mənəvi keyfiyyətlər üzrə sınaqdan keçsinlər. Bu sistem daim
inkişaf edirdi və bir neçə yüz ildən sonra artıq qulluqcu olmaq istəyən hər bir kəs
dövlət imtahanını verməklə öz qabiliyyətlərini nümayiş etdirməli idi.
Yüksək vətənpərvərlik və güclü borc hissinə malik olan dövlət
xadimlərinin tərbiyə olunduğu məktəblərin tətbiq edilməsi konfutsiçiliyin
nailiyyəti hesab olunmalıdır. Nəticədə konfutsiçilik imperatorun özü tərəfindən
qəbul olundu. Çin imperiyasının əsasını qoyan imperator Tsin Şi Xuan-di
Konfutsi təlimini nəinki qəbul etmirdi, hətta onun kitablarını yandırmaq əmrini
vermiş və bu göstəriş geniş surətdə icra olunmuşdu. Sonrakı imperatorların
dövründə isə bu təlimə sitayiş edən adamlar feodal aristokratiyanın qalıqlarına
qarşı səmərəli əksliyə çevrildilər. Çünki həmin qalıqlar imperiya dövlətinin
birliyinə təhlükə törədərdilər, axı feodalizm pərakəndəliyi mərkəzi dövlət
hakimiyyətinə heç də rəğbət bəsləmir.
Digər bir cəhəti də qeyd etmək lazımdır ki, Çin mədəniyyəti yəqin ki, elə
keyfiyyətlərə malikdir ki, bu günə qədər özünün qorunub saxlanmasına əsaslı
qaydada kömək etmişdir, onun yaşıdları və hətta nisbətən cavan sivilizasiyalar
isə tarix labirintində yoxa çıxmışlar. Söhbət iki nəhəng çayın – Yantszı və
Huanhonun vadilərindəki düzənliklərdə oturaq kəndli sivilizasiyasının təşəkkul
tapması və inkişaf etməsindən gedir. Tarixin atası Heredot əgər Misiri «Nilin
hədiyyəsi» adlandırırdısa, Çini də tam hüquqla bu iki çayın hədiyyəsi hesab
etmək olar. Əkinçilik çinlilərin başlıca məşğuliyyətinə çevrilmiş, onları torpağa
və nəticə etibarilə vətənə bağlamışdı. İnsan əkinçiliyi icad edən vaxtdan, burada
kəndlilər öz yerlərini dəyişmədən bir ərazidə əsasən düyü becərmiş, özünü qida
ilə təmin etmişdir. Beləliklə, digər bütün sivilizasiyalardan fərqli olaraq Çin heç
də işğallar və əhalinin miqrasiyası nəticəsində formalaşmamışdır. Çinlilər xırda
istisnalar nəzərə alınmaqla yeni ərazilər axtarmaq eşqindən uzaq olmuş,
köçərilərin qüdrəti zəiflədikdən sonra da şimala doğru genişlənmək lüzumuna
əhəmiyyət verməmişlər. Çin xalqı daimi öz ərazisində yaşamış, başqa xalqlar,
məsələn, qonşusu Çingiz xan monqolları kimi və ya Meyci inqilabından sonrakı
yaponlar kimi işğallara meyl etməmişdir. Dünyanın başqa ölkələrinə mühzacirət
edən çinlilər də daim kompakt yaşamağa üstünlük vermişlər. Onlar reallığı yaxşı
qiymətləndirməyi bacardıqlarından, illüziya xarakterli şans axtarmaq fikrinə
düşməmişlər.
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Bütün bunlar çinliləri dərk etmək üçün əlahiddə mühüm elementdir,
çünki bu, mənşələr anlayışını sual altında qoyur. Xalq miqrasiya edən vaxt və
ölkə işğal nəticəsində anneksiyaya məruz qaldıqda, bir qayda olaraq həmin
hadisələr xalqın həyatına və düşüncə tərzinə təsir göstərməmiş qalmır, hətta
güclü müvəqqəti başlanğıc situasiyası yaradır. Belə vəziyyət isə taleyinin
fərqliliyinə də hörmət bəsləməli olan Çində mövcud olmamışdır.
Çin mədəniyyətinin özündə də elə cəhətlər vardır ki, onlar tarixi uzun
ömürlülüyə qeyri-adi xidmət göstərmişdir. Ən vacib cəhət ondan ibarətdir ki,
Çin özlüyündə yeganə sayılmalı olan yazı sistemini formalaşdırmışdır. İlk
imperator Tsin Şi Xuan-dinin dövründə yazı unifikasiya edilmişdi, vahid şəklə
salınmışdı. Bu yazı Avrasiya qitəsinin bütün digər yazı sistemlərind olan kimi
səsləri ifadə etmir, ideyaların və situasiyaların təqdim edilməsi əsasında işləyir.
Belə yazı öz növbəsində unikal bir daimilik üçün əsas olmağa xidmət edir.
Bunun ən parlaq nümunəsi odur ki, çinlilər əslində üç min il ərzində heç siyasi
sistemlərini də dəyişməmişlər. Bu günə kimi ölkəyə, şəklini dəyişsə də, daim bir
partiya rəhbərlik edir. Hazırkı dövrdə bu kommunist partiyasının
hakimiyyətidir, əvvəllər isə ölkəyə imperiya imtahanlarından keçən adamlar
rəhbərlik edirdilər və onlar qarovulçulardan tutmuş baş nazirə qədər bütün
dövlət postlarını tuturdular.
Fransız Maarifçiliyinin də yüksək qiymətləndirdiyi meritokratiya sistemi
istənilən çinliyə imkan verirdi ki, imtahanlarda istədiyi qədər dəfə iştirak etsin.
Nəticədə, Çin Avropadakı intibah dövrünə qədər, qalan bütün dünyadan irəlidə
idi. Lakin burada da hər şey Alp dağlarının qarı kimi təmiz deyildi. Başqalarına
nisbətən dövlət qulluqçusunun oğlunun imtahanlarda uğur qazanması daha
asan idi. Lakin müsbət misallar da az deyildi. Belə məlumatlar vardır ki, hansısa
kəndin sakinləri bacarıqlı uşağın təhsilinin haqqını birlikdə ödəyirdilər. Deməli,
icma istedadların yetişdirilməsində birgə iştirak edir, bu yükü ümumilikdə
daşıyır, bu vaxt çinli üçün vacib sayılan ailə bağlılıgı hissinə də qalib gələ bilirdi.
Belə sistem daim ölkəyə xidməti, ordenlərin təklif etdiyi adamların ictima
pilləkəni üzrə irəliləməsi çərçivəsini tətbiq edən fransız feodalizmindən fərqli
olaraq, ən yaxşı beyinləri təklif edirdi. O vaxtlar həm də «beyinlərin axması» da
yox idi. Ancaq sonralar Qərbdə də burjuaziyanın yüksəlməsi ilə təhsilin
əhəmiyyətini başa düşməyə başladılar.
Yaxşıdan bəhrələnmək qaydası heç də unudulmamışdır. Bu gün Çində
kimsə öz namizədliyini partiya üzvlüyünə qəbul olunmaq üçün irəli sürdükdə,
əvvəlcə həmin namizəd barədə üç il ərzində təhqiqat xarakterli öyrənmə gedir.
Onun ünsiyyətdə olduğu adamlardan, qohumlarından, sinif yoldaşlarından,
dostlarından, müəllimlərindən sorğu ilə geniş məlumat alınır. Bu vaxt başqa
iddiaçılar da mövcud olduğundan, kiminsə iradəsinin hökm etməsi deyil,
namizədlər arasında əsl yarış mühiti özünü göstərir. Bu, heç də rəqabət deyildir,
çünki rəqabətdə məğlub rəqib az qala məhv edilir, yarışda isə məğlub olan
sıradan çıxmır, gələcəkdə də öz şansını sınamaq imkanına malik olur. Müsbət
nəticə əldə edən iddiaçı isə partiya sıralarına qəbul olunur.
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Çin Kommunist Partiyasının tərkibində hazırda 82 milyon, başqa sözlə,
ölkə əhalisinin təqribən 6 faizinə qədər üzv vardır. İmperator epoxasında da
təqribən həmin nisbətdə dövlət qulluqçusu var idi. Məhz buna görə də Qərb
demokratiyasının ideyaları Çində kök sala bilmədi.
Çinlilər tarixlərinin uzunluğu qədər daimiliyə öyrəşmişlər. Çinli üçün
uzun muddətlilik səmərəliliyin sinonimidir. Bunu da onlar başa düşürlər ki,
sistem əgər uzun muddət yaxşı işləyirsə, onu niyə dəyişdirmək lazımdır.
Uzun ömürlülüklə muşayiət olunma, çinlilərdə heç də dəyişikliklərə
neqativ münasibət bəslənməsinə gətirib çıxarmır. Nə qədər paradoksal görünsə
də, Çində ona «dostcasına” münasibət bəslənilir. Bu ölkədə nə özünü xilas etmə
dini, nə cənnət, nə əbədilik mövcud deyildir ki, onlar insanlara cari dövrdə baş
verən hadisələrin öhdəsindən gəlməyə kömək edə bilsin. Yeganə əbədilik – ilin
mövsümlərinin dəyişikliyə məruz qalmdan bir-birini əvəz etməsidir. Ona görə
də təəccüblü deyildir ki, çin fikrinin əsas kitabı «Dəyişikliklər Kitabı» adlanır.
Kitabda belə bil kəlmə vardır ki, bu, gerçəkliyin dərk edilməsinin altından xətt
çəkir: yeganə dəyişilməyən şey – həmin dəyişikliklərdir. Avropalılar, başqa
xalqlar dəyişikliklərə nifrətlə yanaşırlar. Belə bir vaxtda isə çinlilərin
dəyişikliklərə dostcasına münasibəti onlara imkan verdi ki, XX əsrin ən güclü
sarsıntılarını yaşamaqla, onları geridə qoysunlar. Ölkədə uzun müddət vətəndaş
müharibəsi getmiş, Mao Tsze-dunun həyata keçirdiyi «Böyük sıçrayış» və
«Mədəni inqilab» Çin xalqına ağır həyat itkisi, ondan daha böyük miqyasdakı
iqtisadi zərbə və sosial problemlərin dərinləşməsi hesabına başa gəlmişdi. Bütün
bu sınaqlardan sonra Çin xalqı qamətini düzəltmiş, həyatın bütün sahələrində
həqiqtən də misli görünməmiş nailiyyətlər qazanmağa başlamışdır. Onu da
yaddan çıxarmaq olmaz ki, digər millətlərin uzun sırasında belə, Çin xalqı heç
vaxt ayaq üstə möhkəm dayanmaq bacarığını itirməmişdir.
Son beş min il ərzində uğur və uğursuzluqlar yolu ilə irəliləyən Çin Qərb
iqtisadçılarının rəyinə görə 2016-cı ildə iqtisadi cəhətdən ən güclü dünya
dövlətinə çevriləcəkdir.
Çinli həyatda baş verən təsadüfləri də adi hal hesab edir. Təsadüf
anlayışına çinlilərin cavabı kəndli mədəniyyətinin cavabıdır: ilin mövsüm
dəyişikliyinin ritmi qətiyyən pozulmur, qışdan sonra daim yaz gəlir, ancaq heç
kəs qabaqcadan deyə bilməz ki, bu yaz günəşli və ya yağışlı olacaqdır.
Təəccüb doğuran cəhətlərdən biri də budur ki, Çində mərkəzi hakimiyyət
belə regional rəngarəngliyə malik olan bu dərəcədə böyük bir ölkəni qoruyub
saxlaya bilmişdir. İmperiya kimi təşəkkül tapdıqdan sonra Çinin ərazi
bütövlüyünə, müvəqqəti işğal illəri nəzərə alınmasa, iki min ildən artıq bir
müddətdə xələl gəlməmişdir. Bu ərazini heç də nə hərbi qüdrət, nə də iqtisadi
güc qoruyub saxlamamışdır, onun bütövlüyünü ölkə üçün ümumilikdə vahid
olan mədəniyyət hifz edib saxlamışdır. Mədəniyyət Çinin tarixən ərazi
bütövlüyünün başlıca dayağı olmuşdur.
Çinlilər XIII əsrdə monqolların, XX əsrin birinci yarısında yaponların
işğallarına məruz qalsalar da, işğalçının mədəniyətini və ya həyat tərzini qəbul
etməmş, əcdadlarından qalıb, onlara çatan mədəniyyətin həyati hərarətindən güc
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alıb, bədbəxtlikləri dəf edərək, ölkənin milli varlığını davam etdirməyə müvəffəq
olmuşlar.
Filosof Han Feyə («Han Fey-tszı» kitabına) görə, ölkədə mərkəzi doktrina
hüququn alimliyi idi. Bu Leqizm fəlsəfəsi idi, bura aristokratiyanın
kənarlaşdırılması və fərdlərin öyrəndiklərindən, qabiliyyətlərindən və
təşəbbüslərindən asılı olaraq irəli çəkilməsi yolu ilə çox sayda meritokratiya
elementləri daxil edilmişdi. Bu dövlət qoşunlarının, idarə etməyə köhnə
aristokratiya sistemini saxlayan digər ölkələrin ordularını xeyli üstələməsinə
gətirib çıxardı. İki min illik tarix ərzində leqizm Çin fəlsəfəsinin əsas hissəsi
olaraq qaldı, ona baxmayaraq ki, sonrakı Tsin sülaləsindən (1644-1911-ci illər)
sonra o xeyli sadələşdirilmişdi. Lakin meritokratiya idarəetməsi bürokratik
elementlərlə birlikdə indiyədək Çin dövlətinin təməl daşı olaraq qalır. Bunu
dövlət qulluğuna standartlaşdırılmış «dövlət imtahanlarından» istifadə
edilməsində müşahidə etmək mümkündür, onun isə əsası Suy sülaləsi
zamanında qoyulmuşdur.
Çində problemlərin bütünlüklə yoxluğunu güman etmək də ağılsızlıqdır,
onlar ölkənin ölçüsünə uyğun olaraq həm də xeyli çoxalmış olur. Həddən kök
adam öz ağırlığından əziyyət çəkdiyi kimi, Çin də əhalisinin çoxluğundan, bəzi
regionlarda sakinlərin izafi sıxlığından əziyyət çəkir.
Dövlətin miqyasının böyüklüyü yerli «kiçik çarlara imkan verir ki,
mərkəzi hakimiyyətin göstərişlərini, lazım gəldikdə öz xeyirlərinə təhrif etsinlər
və onların təsirlərini heçə endirsinlər. Çin tarixinin bu daimiliyi ucbatından
qəribə görünsə də, ölkə öz varlığının bütün ömrü ərzində çətinliklərlə
üzləşmişdir. Çinlilər hesab etmirlər ki, onlar tiraniya tipli dövləidə yaşayırlar.
Lakin yerli kiçik çarların korrupsiyasının əmələ gətirdiyi ədalətsizlik bəzi
hallarda özünü büruzə verir. Çində korrupsiya və rüşvətə qarşı ən ağır cəzalar
tətbiq edilir, bunda cinayəti sübut olunanlar edam edilirlər. Yaddan çıxarmaq
olmaz ki, Çin əyaləti öz ölçüsünə görə Avropa dövlətinə bərabərdir. Əgər
Avropada 27 dövlətin (Avropa İttifaqına daxil olan dövlətlərin) birgə işləməsinə
nail oluna bilinmirsə, hər gün hansısa iqtisadi və digr problemlər üzə çıxırsa, 87
Avropa dövlətini birgə fəaliyyət göstərməyə məcbur etməyin olduqca çətin
olduğu aydınca başa düşülməlidir.
Əyalətlərin sakinlərinin müxtəlif ənənələri, mətbəx, tarixi və ya hətta dili
ola bilər, lakin onların hamısını Çin yazısı birləşdirir. Çin yazısı bu xalqın
mədəniyyətinin ən başlıca dayaq sütunudur. Məhz bu yazı ölkəni məkanda və
zamanda birləşdirmiş və möhkəmləndirmişdir. Belə ki, məsələn, teleefirdə və
kinoteatrlarda nümayiş etdirilən filmlərin hamısı subtitrlərlə göstərilir və
beləliklə, onları bütün əyalətlərdə eyni qaydada başa düşə bilirlər.
Eynilə həmin qaydada müasir çinli Konfutsi epoxasının daş lövhəsindəki
yazını oxuya bilir. Baxmayaraq ki, həmin vaxtlar o sözlərin necə tələffüz
olunması haqqında onun elementar anlayışı da yoxdur. Bunu orta əsrlərdə
Avropada latın dilinin geniş yayılması və istifadə edilməsi ilə müqayisə emək
olar. Bu dil müəllimlərə, alimlərə qitənin istənilən şəhərində, universitetində
işləməyə imkan verirdi. Buna baxmayaraq, sonralar millətçiliyin yüksəlişi ilə bu
18

sistem dağıdıldı. Qatı millətçilər isə təmsil etdikləri xalqı barama qılafında
saxlamağı özlərinin az qala ali məqsədi hesab edir, öz çürük ideyaları naminə
bəşəriyyətin onlara guya yad olan nailiyyətlərinə ağız büzmələrini də bir igidlik
nişanəsi kimi qələmə verirlər. Millətçilik, təsadüfi deyil ki, hitlerçilər də özlərini
naitsist adlandırırdılar, xalqları qan axıtmağa, müharibə Moloxuna çox sayda
qurbanlar verməyə sürükləməklə öz sərsəm əməllərini guya millət yolundakı
qəhrəmanlıq kimi qələmə verməkdən həzz alırlar.
Bizdə, digər xalqlarda olan kimi Çində dinə bağlılıq anlayışı yoxdur, dinə
sitayiş həyat hüceyrələrinə, məsamələrinə daxil olmamışdır. Çinlilər din əvəzinə,
sitayiş etdiklərini müdriklir adlandırırlar və bu, onların gündəlik həyatını
istiqamətləndirir. 1911-ci ildəki inqilaba qədər konfutsiçilik Çində əslində dini
inamı əvəz edirdi, bu ölkədə konfutsiçilk hələ də Qərbdə xristianlığın oynadığı
rolu oynayır.
Çinlilər hələ qədim zamanlardan ruhən fəlsəfə ilə qidalanmışlar, fəlsəfi
kitablar onlar üçün beşikdəki yastıq altına avropalıların qoyduqları «İliada» və
«Odisseya»nı əvəz etmişdir. Konfutsi və buddizm fəlsəfələri geniş yayılmışdır və
əhalinin mənəvi həyatında, çin sivilizasiyasının uzun ömürlülüyündə, onların
təsiri danılmazdır. Çinlilər eyni vaxtda bu fəlsəfi cərəyanların hər birinə
hörmətlə yanaşır, gündəlik həyatda onlardan istifadə etməkdə elə bir çətinlik
hiss etmirlər. Belə ki, onlar mağazanı açanda gözə görünməyəni sakitləşdirmək
üçün daoistə müraciət edir, yaxın adamının ruhunun düzgün
istiqamətləndirmək tələb olunduqda buddistin yanına gedirlər. Konfutsiçilik isə
cəmiyyətdə davranış kodeksi rolunu oynayır, əhalisi olduqca çox olan bir ölkədə
bu təlim yaşamğa tamamilə uyğunlaşmışdır. Sonrakı dövrlərdə Çin
imperiyasında Konfutsi təlimi dövlət fəlsəfəsinə çevrlmişdir.
Dinə sitayiş və ibadət olmasa da, ölkədə həm də eyni zamanda dindar
olmağın zahiri əlamətləri mövcuddur, onlar məbədlər, rahiblər, mərasimlər kimi
Qərb anlayışlarına yaxındır. Bununla yanaşı, burada kulta tam başqa münasibət
vardır, söhbət daha çox xahiş barədə, dialoq barədə olan müraciətdən gedir.
Görünməyən qüvvələrə münasibəti isə olduqca dünyəvi xarakter fərqləndirir.
Çində yeganə həqiqi din – bu, imperatorun, Göy oğlunun kultudur, sifəti
olmayan varlığın bu gücü ilin mövsümlərini dəyişdirməklə yanaşı, Yer üzərində
hökmdarlıq edəni qoyur. Beləliklə, yenidən kəndin ənənəsinə qayıdış müşahidə
olunur.
Böyük fransız filosofu Volter çinlilər barədə maraqlı fikirlər söyləmişdir.
Volterə görə çinlilər adətən başqa hallarda mövcud olan hansısa cəhalətə və
şarlatanlığa görə özlərini məzəmmət edə bilməzlər. Çin dövləti dörd min il
ərzində öz xalqını aldatmadan, onu necə idarə etmək yolunu göstərmşdir. İdarə
edənlər inanırdılar ki, həqiqət allahına yalanla xidmət etmək olmaz. Çində bir
belə əsrlər boyu bütün nəcib adamların dini, Göyə hörmət etmək və ədalətli
olmaq idi. O, göstərir ki, Konfutsi – Kun-fu-tszı bizim eradan 550 il əvvəl
yaşamış və özünü peyğəmbər adlandırmamışdı. O, ancaq qədim qalan qaydaları
bir yerə toplamışdı. Bu təlim bütün adamları təhqiri bağışlamağa, hərəkətlərinə
daim fikir verməyə, dünən buraxılan səhvləri bu gün düzəltməyə çağırırdı.
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Konfutsi öyrədirdi ki, bir neçə adam bir adamdan daha məlumatlı,
məsələlərdən baş çıxarandır. O, təlqin edirdi ki, «başqaları ilə özünlə necə
davranmağı istədiyin kimi hərəkət et». O, sadəcə təvazökarlığa deyil, həm də
itaətkarlığa öyrədirdi və bütün comərdlikləri təbliğ edirdi.
Çinə və çinlilərə az qala pərəstiş qaydasında yanaşan Volter özlkəsinin
idarə edilməsindəki eybəcərliklərə isə kəskin nifrətini bildirirdi, onları
bütünlüklə məhkum edirdi. Günəş Kral öldükdən sonra taxta çıxan nəticəsi, az
yaşlı XV Luinin regenti olan və sonralar əyyaşlıqda, əxlaqsızlıqda ad çıxaran
Orlean hersoqu özünü xalqa qənaətcil kimi qələmə vermək üçün, idarəçiliyinə
başlayan kimi sarayın tövləsində saxlanan atların sayını iki dəfə azaltdı. Bunu
eşidən Volter yazmışdı ki, yaxşı olardı ki, o, sarayın atlarının sayını ixtisar
etməkdənsə, saraydakı eşşəklərin sayını yarıbayarı azaldaydı. Volter Fransanın
idarçiliyinə belə sərt yanaşdığı halda, Çində mövcud olan qaydalara böyük
hörmət bəsləyirdi və buradakı dövlət imtahan sisteminə və layiq olanların
hakimiyyətinə vurğunluğunu gizlətmirdi.
Başqa, hətta bəzi müasir dövlətlərdən fərqli olaraq, Çin heç də öz
keçmişinə inkar, istehza və ifşa qaydasında yanaşmır, əksinə, nəcib ənənələrə
hörmət bəsləyir. Çin heç də şərqdəki qonşusu, adalar ölkəsi olan Yaponiya kimi
özünü dünyadan izolyasiya olunmuş şəkildə saxlamamışdı. Burada həmin
qonşudan fərqli olaraq müasirliyi feodal intizamı ilə birləşdirməyə cəhd edilmir.
Öz keçmiş ənənələrini fetişləşdirməkdən, əndazədən çıxarmaqdan da uzaqdır.
Burada keçmişin yaxşı nümunələri zamanın tələbləri üçün istifadə edilir. Son
vaxtlarda Çinin dünya iqtisadiyyatına təsiri artdıqca, əslində bu ölkə indii dünya
əhalisi üçün hər cür müasir tələblərə cavab verən mallar istehsalı və təchizatı ilə
məşğul olan qlobal emalatxana rolunu oynayır, ABŞ ilə Çin arasında rəqabətin
gündəliyə çıxması labüddür. Əlbəttə, Birləşmiş Ştatlar iqtisadi, elmi, hərbi və
texnoloji nöqteyi-nəzərdən dünyanın yeganə fövqəldövləti olaraq qalmaqdadır.
Lakin Çinin nəfəsi ən azı iqtisadi sahədə onun peysərində hiss olunmaqdadır.
Burada təəccüblü bir şey də yoxdur. Hələ yarım əsr bundan əvvəl İsrailin ilk baş
naziri David Ben-Qurion peyğəmbərcəsinə demişdi ki, faciəli və qəhrəmanlıq
tarixinə malik olan Çin gələcəkdə fövqəldövlət olacaqır.
Əgər tarix nəyəsə öyrədirsə, onda Çinin inkişafı Amerika üçün həqiqətən
bir çağırış təsiri yaratmalıdır. Lakin onu da nəzərə almaq lazımdır ki, qüdrəti
solan dövlətlər bir qayda olaraq səhnəni nadir hallarda döyüşüz tərk edirlər.
Çin iki min il bundan əvəl imperiyaya Tsin dövründə, imperator Şi Xuandinin vaxtında vahid mərkəzi hakimiyyət altında birləşmişdi. İmperiya dövrü
müxtəlif qabiliyyətlərə malik olan liderlər görmüşdü. Qədim Çin hərb
nəzəriyyəçisi Sun-tszının rəyinə görə liderliyin üç növü vardır: humanist
hakimiyyət, hökmranlıq və tiraniya. Humanist hakimiyyət həm vətəndə, həm də
xaricdə insanların qəlblərini və zəkalarını fəth edir. Yəqin ki, xalqların
əksəriyyəti, mürgüləmələrinə son qoyub, belə hakimiyyət növünü arzu edərdi.
Birləşmiş Ştatların görkəmli siyasətçisi Henri Kissincer demişdir ki,
hansısa bir xarici ideologiya deyil, qədim Çin ideologiyası aparıcı intellektual
gücə çevriləcəkdir və bu, Çin xarici siyasətinin dayağı olacaqdır. Onda görən Çin
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bütün dünyada insanların qəlbini necə fəth edəcəkdir? Qədim Çin filosoflarının
sözlərinə görə, humanist hakimiyyət vətəndə xalqın arzu etdiyi modeli
yaratmaqla fəaliyyətə başlamalıdır ki, bu yolla xaricdə olan adamları da
ilhamlandırsın. Humanist hakimiyyə ölkənin öz xalqı tərəfindən bütünlüklə və
cəmiyyətin hər bir seqmentində açıq şəkildə hiss olunmursa, onun elan edilməsi
də saxta şüardan başqa bir şey deyildir, çünki o, gerçəklikdə öz əksini tapmır.
Bu o deməkdir ki, Çin öz prioritetlərini iqtisadi inkişafından harmonik
birliyin yaradılmasına dəyişməlidir. Belə cəmiyyət varlılarla kasıblar arasındakı
bu gün mövcud olan uçurumdan azad olmalıdır. Merkantil təfəkkür ənənəvi
əxlaqla əvəz edilməlidir.
Bu ölkənin sakinlərinin düşündürən məsələlərdən biri də Çinin dövlət
quruluşunu yorulmadan təkmilləşdirməkdir: siyasi sistemin islahatını sakitcə,
addımbaaddım aparmaqdır. Öz mədəniyyətinin qədimliyi ilə öyünən bir ölkədə
mədəni quruculuğun əhəmiyyətini də qiymətləndirməmək olmaz. Bütün bu
vəzifələr onu göstərir ki, Çin millətini həqiqətən də böyük intibah epoxası
gözləyir.
Çin özünün ənənəvi meritokrtiyasına arxalanmalıdır. Yüksək dövlət
vəzifələrini tutmaq üçün adamlar sadəcə texniki və inzibati uyğun gəlmələrinə
görə deyil, ləyaqətlərinə və müdriklərinə müvafiq olaraq seçilməlidir.
Əlbəttə, Çin dövləti meritokratiyaya bir sistem şəklində yanaşdığından,
onun fadalı nəticələrinin də şahidi olurdu. Belə güman edilir ki, ABŞ-la
rəqabətdə Çin meritokratiyası qalib gələcəkdir. Çin yaxşı nə varsa, onu əxz
etmək və vətəndə əlavə yaxınlaşdırmaq və təkmilləşdirmək qabiliyyətinə də
malikdir. Bu xüsusiyyət ona iqtisadi yüksəlişdə çox kömək etmişdir.
Demokratiya və meritokratiya - onlar dinc yanaşı yaşaya bilərlərmi?
Demokratiya çox sayda xalqların can atdığı dövlət quruculuğudur və
özünün şübhə edilməyən üstünlüklərini dünyanın bir sıra qabaqcıl ölkələrində
hərtərəfli nümayiş etdirə bilmişdir. Həqiqi demokratik ölkələrdə xalq üçün
hakimiyyətin təşəkkül tapması ilə yanaşı, xalq hökumətin fəaliyyətinə ən
başlıcası, çox vaxt birbaşa olmasa da, real nəzarət etmək hüququna yiyələnir.
Belə bir şəraitdə hökumət daim xalq qarşısında məsuliyyət daşıdığını, cavabdeh
olduğunu hiss edir və ona görə də özünü başqa dövlətlərdə addımbaşı baş verən
əllaməliklərdən qoruyur.
Lakin demokratiya pərdəsi altında əslində avtoritar sayılmalı
hakimiyyətin bərqərar olduğu ölkələrdə xalq əslində dövlətin idarə edilməsində
ya bütünlüklə iştirak etmir, yaxud da bu iştirak cüzi və əhəmiyyətsiz bir əlavəyə
çevrilir. Bütün seçkilər qanun pozuntuları ilə, saxtakarlıq şəraitində keçdiyindən
həmin vacib demokratik tədbir nəticədə xalqın iradəsini ifadə etmir, dövlətin
hakimiyyətdəki və ona yaxın olan bir qrup adam tərəfindən idarə olunması
özünü nümayiş etdirir. Ona görə də bu qaydada seçilmiş ali dövlət vəzifəsinin,
qanunvericilik və bələdiyyə orqanlarının legitimliyi daim şübhə altında qalır.
Həm də böyük rus tarixçisi V.O.Klyuçevski demişkən: «Böyük ideya səfeh
mühitdə bir sıra cəfəngiyyatlara çevrilir». Buradan belə görünür ki, demokratiya
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kövrək çiçək növü kimi müasir dünyanın heç də hər yerində çiçək aça bilmir.
Alaq otu isə çox yerdə və sürətlə böyüyür.
Əlbəttə, nadir nümunələr istisna olmaqla, beynəlxalq təşkilatlar və
demokratik dövlətlər hansısa geosiyasi və ya iqtisadi maraqları nəzərə alaraq,
demokratiyanı pozan həmin rejimlərlə tam normal əlaqələrini davam etdirir,
onların ikili sifətinə məhəl qoymamaqla, can atdıqları demokratik imicini
qorunub saxlanmasına şərait yaradırlar. Yalnız «ərəb baharında» olduğu kimi,
xalq ayağa qalxdıqda, etiraz sıxışları qan axıdılmassı ilə müşayiət olunan
tədbirlərlə yatırdıldıqda, diktatorların və ya avtokratların sonunun çatması
qənaətinə gəldikdən sonra, onların dəstəklənmsinə son qoyulur, həmin xalqların
uzun illər çəkdikləri əzablara göz yumduqları halda, bu vaxt onların tərəfində
olduqlarını bildirirlər. Qüdrətli dövlətlər Qəddafinin və ya Mübarəkin necə
varlandıqlarını, misli görünməmiş sərvət topladıqlarını laqeyd seyrçi kimi
müşahidə etdikləri halda, sonradan bu vəsaitlərin miqyası barədə hay-küy
qaldırdılar.
Müəllifliyi Hannibala aid edilən belə bir mühakimə vardır: «Elə bir qala
yoxdur ki, onu qızılla yüklənmiş eşşək almasın». Sərvət bəzən kənarda olan və
acgöz sayılmayan adamların da ayıq gözlərini kor edə bilir.
Digər tərəfdən həmin ölkələrdə elə konstitusiyalar qəbul edilirdi ki, bu,
diktatorların ayaqları altına sərilən yumşaq xalçanı xatırladırdı. Belə bir şəraitdə
Mübarək, əlbəttə ki, özünü yeni faraon adlandıra bilərdi. Başqa ölkələrdə də
konstitusiyalar hakimiyyətin istəyinə uyğun olaraq lakmus kağızı kimi rəngini
bir andaca dəyişir. Vaxtilə Yuli Sezar Rubikonu keçəndə atdığı addımın nələrə
gətirib çıxardığını bildiyinə görə, yalnız özünə təsəlli vermək üçün demişdi:
«Alea jacta est» – «Püşk atılmışdır». Hər gün Rubikonu keçənlər isə heç belə
təskinlik sözlərinə də ehtiyac duymurlar, çünki özlərinin cəzasız qalacaqlarına və
heç bir sarsıntı baş verməyəcəyinə tam əminlik tapırlar. Addımbaşı yol verilən
qanun pozğunluqları demokratiyanın boynuna bağlanan dəyirman daşı effekti
yaradır və bunu edənlərin dillərində adı mantra kimi səslənən bu quruluşun bir
daha həyata qayıtmasına, yaşamağına bütün ümidlər ölür.
Bu vaxt demokratiya dil aça bilsəydi, bu zərbədən sarsılanlara və
ümumən bütün peşiman olanlara rus çarı I Nikolayın 1836-cı ildə SanktPeterburqda N.V.Qoqolun «Müfəttiş» pyesinin tamaşasına baxdıqdan sonra
ətrafındakı əyanlara dediyi sözləri təkrar edərdi: «Hamı öz payını aldı, mənə isə
hamıdan çox pay düşdü». Axı biabır olan birinci növbədə demokratik quruluşun
özüdür.
Ümumiyyətlə demokratiyaya qeybdən gələn bir çarə vasitəsi, xilas qayığı
kimi baxmaq, reallığa göz yumub, öz təxəyyülünü xəyalplovla
qidalandırmaqdan başqa bir şey deyildir. Ona görə də vurğunluqla yanaşı,
demokratiyaya tam fərqli münasibət də mövcuddur. Bu münasibətdə heç bir
zəfər parıltısı yoxdur, əksinə, belə bir fikirin həqiqiliyini etiraf etmək vardır ki,
demokratiya bəzi hallarda xoşa gəlməyən, hətta iyrənc ola bilər, nə onun
özündə, nə də qabiliyyətində real dunyanın problemlərini həll etmək «sehrliliyi»
yoxdur. Belə yanaşmada ani qərarların təhlükəsinin başa düşülməsi öz əksini
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tapır. Həm də dərk edilir ki, adamlar ağılsızlığa yol verə, qeyri-rasional ola,
panika tutmasına məruz qala bilər, ona görə də onlar əsl təhlükə rəmzlərinə də
səs verə bilərlər. Belə möhkəm bir qarantiya da yoxdur ki, xalq səhvə yol verib,
ən dəhşətli olana səs verməsin.
Bəzən elə güman edilir ki, demokratiya bütün problemləri – istər dini,
istər iqtisadi olsun, həll edə bilər, korrupsiyaya, bürokratiya kmim elə bir
problem yoxdur ki, onun öhdəsindən gəlməyi bacarmasın.
Harada xoşagəlməz nə baş verirsə, çox vaxt bunu demokratiyanın
yoxluğu ilə izah etmək ən asan yol hesab olunur. Onda görən demokratik
ölkələrdə vaxtaşırı baş verən iqtisadi böhranları hansı səbəbin ayağına yazmaq
lazımdır?
Demokratiya insanların xoşbəxtliyinə xidmət etməlidir, bunun çox sayda
gerçək nümunələri də göz qabağındadır. Lakin bu quruluş müdafiəsiz, günahsız
insanların qanı hesabına, milyonların səfillərə çevrilməsi hesabına başa
gəlməməlidir. Problemləri həll etmək əvəzinə, onları dərinləşdirən bir
quruluşda, doğrudan da, keçmişə nostalgiya hissləri zəifləmək, solmaq bilmir.
Əgər konkret bir halda o real olaraq ziyan gətirirsə, demokratiyanın, üfüqdə
konturları görünən illüziyaların arxasınca qaçmaq lazımdırmı? Saxta
demokratiya lap qövsü-qüzeh mənzərəsi yaratsa da, onun yalanına uymaq heç
də iti ağıldan xəbər vermir
Lakin belə əcayib nümunələr demokratiyanın gücsüzlüyü, öz
əhəmiyyətini itirməsi təsəvvürü yaratmamalıdır. Bir sıra ölkələrdə
demokratiyanın hələlik az sayda tumurcuqları gözə çarpır, o, çiçək açdıqda
isnanlar ona, yaponların sakuranın çiçəklənməsini heyranlıqla seyr etdikləri
kimi, az qala sitayişə bənzər münasibət bəsləyəcəklər. Demokratiya təzə ayaq
açan uşaq kimi addımbaşı büdrəyib yıxılsa da, böyüdükcə, qüvvətləndikcə, öz
qamətini bütünlüklə göstərə biləcəkdir. Demokratiyanan ən ağır günlərində belə,
onun sağalacağına, fəaliyyət göstərəcəyinə ümid itməməlidir, xalq ona qəbir
qazanlara qarşı öz sarsılmaz iradəsini nümayiş etdirməlidir. Lakin demokratiya
uğrunda mübarizədən hansısa qrupların korporativ maraqlar üçün istifadəsinə
yol verilməməlidir, bu onu daha qorxulu bataqlığa sürükləyə bilər. Dünyanın bir
sıra ölkələrində demokratiya şərqiləri eşidilirsə, gələcəkdə onun daha gur himni
təntənəli qaydada səslənəcəkdir.
Meritokratiya çinlilərin icadı olsa da, qədim yunanların həyata gətirdiyi
demokratiya körpəsi kimi beynəlxalq aləmin, dünya dövlətlərinin diqqətini daha
geniş cəlb edəcəkdir. Əlbəttə, bir sıra ölkələrdə məmurlar ordusuna «təzə qan»
vermək üçün imtahanlar sistemindən istifadə olunur. Lakin bu sistem əsasən
xırda məmur vəzifələrinə adamların götürülməsi üçün istifadə edilir. Böyük
vəzifələr isə meritokratiya ərazisinə daxil olmur, bəzi hallarda isə hakim dairənin
inhisarında saxlandığından və klanlar üçün nəzərdə tutulduğundan, onlara
kənardan kiminsə müdaxiləsi yolverilməz hesab olunur. Axı imtahan yolu ilə
bütün vəzifələr paylansaydı, layiq olanlar həmin vəzifələri tutmaq imkanı əldə
etsəydi, onda klanların əli boşda qalardı və onlardan dayaq kimi istifadə edən
hakimiyyətin özü də süquta uğrayardı. Cəmiyyət istedadlı üzvləri ilə daim fəxr
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etmişdir. Hətta onlar yaşadıqları zaman kəsiyində layiq olduqları qiyməti və
yekdil ehtiramı qazanmasalar da, sonralar həmin xalqın tarixini solmaz naxışlar
kimi bəzəmişlər.
Onda niyə bəs hakimiyyət pillələrində istedadlı adamlara xüsusi ehtiyac
duyulmasın, axı onlar öz intellektləri, qabiliyyətləri ilə ölkəyə, xalqa dəhə
səmərəli, daha uğurlu, həm də iri nəticəli xidmət göstərə bilərlər. Ona görə də
meritokratiya, demokratiya ilə çətinliklə uzlaşsa da, onunla dinc yanaşı yaşaya
bilər. Demokratiyanın hakim kəsildiyi ölkələrdə hakimiyyətin böyük
seqmentində ondan istifadə etmək mümkündür. Bəziləri meritokratiyanın kasta
sistemi yaradacağından ehtiyat edir, lakin onu nəzərə almırlar ki, intellekt
kastası yırtıcı klanlardan daha yaxşıdır, çünki onu heç də oğru dəstəsinə xas olan
maddi maraq psixologiyası meydana gətirmir. Güclü intellektə malik olanlar öz
səviyyələrinə görə heç vaxt xalqın qanını sormağı özlərinə rəva bilməzlər.
Demokratiya ilə meritokratiyanın bir-birini bütünlüklə inkar etməsi heç
də həqiqətə uyğun deyildir, əksinə onlar asanlıqla çuğlaşa, bir-birini uğurla
davam etdirə bilər. Bunun üçün hər iki üsulun fəaliyyət dairəsi, istifadə arealı
dəqiq müəyyən olunmalıdır, belə olduqda biri digərini yaxşı qaydada tamamlıya
bilər. Əgər Birləşmiş Ştatlarda olan kimi hakimiyyətin bütün təbəqələrini
demokratik qaydada formalaşması baş versə, bu meritokratiyanın da tədbiqi
üçün yaxşı şərayət yaradardı. Demokratik seçki ilə hakimiyyətin hər üç
qanadında vəzifələrin tutulması qaydası hakimiyyət vertikalını məhv etməklə,
həqiqi demokratiyanın zəfərinə qətirib çıxarır. Hakimiyyət vertikalı yalnız
fövqaladə vəziyyət baş verdikdə fayda verir, çünki bu vaxt bütün qüvvələrin
təmərküzləşməsi və bir mənbədən idarə olunması ölkənin, xalqın ən vacib
problemnin müsbət həllinə yol açır.
Digər hallarda isə hakimiyyət vertikalı elə bil ki, birləşmiş qablar
qanunu əsasında fəaliyyət göstərir. İdarəetmə borusu ilə qüsurlar adlanan
mayenin bərabər səviyyədə mövcud olmasına şərayət yaranır. Ölkənin
yuxarıdan aşağıyadək vahid güvvədən idarə olunması demokratiyanın digər
zahiri cəhətlərinə də xətər toxundurmamış qalmır və əslində onu ozünün
karikaturasına çevirir. Demokratiya məhdudlaşdırıldıqda, qüsurların tüğyan
etməsi üçün şərayət yarandığından, meritokratiyanın tədbiqi üçündə heç bir
imkan qalmır.
Demək, demokratiya hakimiyyət vertikalından fərqli olaraq,
meritokratiya üçün də əlverişli mühit yaradır. Seçkili vəzifələrdən başqa bütün
digər məmur vəzifələri meritokratiya prinsipləri əsasında tutula bilər və
beləliklə, ölkədə laiq olanların hakimiyyəti bərqərar olması imkanı yaranar.
Seçkilərdə seçicilər səhvə yol verib, laiq olmayanı da seçə bilər, lakin bu ümumi
xarakter daşımır, nadir hallarda baş verə bilər. Seçki ilə vəzifə tutan adam,
vertikal qaydadaki tabeliyə görə itaət edənlərdən fərqli olaraq, yaxşı anlayır ki,
seçiciləri qarşısında məsuliyyət daşıyır və vaxtaşırı onlara öz fəaliyəti barədə
hesabat verməlidir. Parlament üzvü bunu nəzərə almalıdır, yalnız milli
mənafenin aliliyinə görə təmsil etdiyi bölmənin, regionun, partiyanın
maraqlarını qurban verməklə onu seçənlərin rəylərinə məhəl qoymaya bilər.
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Çünki bu vaxt onu seçıcılər qarşısında məsuliyyətdən daha çox millətinə və
xalqına borc hissi və həmdə vicdan idarə edir. Seçiciləri ondan narazı qalsalar,
hətta ondan üz döndərsələr də, belə mövqedən çıxış edən, nəticə etibar ilə
düzgün hərəkət etdiyinə yəginlik tapır.
Bu bir daha göstərir ki həqiqi demokratiya meritokratiya üçün heç də
maniyə, ənqəl rolunu oynamır, əslində onun həyata keçməsi üçün yollar açır.
İstisnalar isə cüzu xarakter daşıdığından, ümumi mənzərəni korlamağa qadir
olmur. Onların qətirdiyi fayda potensialı sadəcə üst-üstə qəlməkdən yaranan
potensialdan daha böyük olur, cəmiyyətdə ən vacib məqsəd sayıla bilən
harmoniyanın meydana qəlməsinə şərayət yaradır.
Demokratiyanın zəfəri meritokratiyanın zəfərini mümkün edə bilər, laiq
olanların hakimiyyətə qələ yiyələnməsi isə hər bir ölkəyə yalnız baş ucalığı
qətirər, xalqın xoşbəxt həyata nail olmaq barədəki arzularının reallaşması
yollarına azacıq da olsa daş döşəyə bilər.
Ona görə də mümkün olduğu yerlərdə bu iki hakimiyyət quruluşu, həm
də geniş miqyasda birgə istifadə oluna, onların mexaniki deyil, üzvi, yaxşı
calaqdan yaranan sintezi olduqca müsbət nəticələr verə bilər. Pozitiv olanlardan
qaçmaq cəmiyyətin ziyanınadır, əksinə, onlara daim şərait yaradılmalı, geniş
meydan verilməlidir.
Demokratiyanı da, meritokratiyanı da bəşəriyyətin ən yaxşı icadları
sırasına daxil etmək olar. Çörək icad ediləndən min illər boyu öz gərəkliliyini
itirmədiyi kimi, bu iki sistem də öz qiymətini daim qoruyub saxlayacaqdır. ABŞ
ilk dəfə qədim Afina demokratiyasını bir qədər başqa şəkildə yenidən həyata
qaytardığına görə, özünə qarşı minnətdarlıq hissləri doğurur. Çinlilərin icadını
da, yəqin ki, belə bir inqilabi tətbiq anı gözləyir. Bundan sonra onun üçün də
demokratiya kimi, cığırdan geniş yola keçmək imkanı yaranacaqdır. Öz faydası
ilə bu sistem də öz sələfi kimi xalqlara ondan heç də az olmayan xeyir verə bilər.
Çinlilərin belə bir müdrik sözü vardır ki: «Qədim möcüzəli daşlardan gələcəyin
pillələrni qurun». Keçmişin qiymətli tapıntısı yenə də bəşəriyyətə faydalı xidmət
edə bilər, ondan istifadə edilməlidir. Qoy gələcək, keçmişin təməli üzərində
bəşəriyyətə yaxşı nə vəd edirsə, onun yolu heç vaxt səhvlər dumanına
bürünməsin. Qoy xalqlar başqalarının yaxşı təcrübəsinə biganə qalmasınlar,
ondan istifadədə səhvlərə yol verməsinlər.
Dənizdə qəza nəticəsində batanları xilas edənlər böyük hündürlükdən
suüa tullandıqda, təkcə kömək gözləyənlərin ümidləri puça çıxmır, həm də xilas
edicilər özlərini böyük təhlükəyə atırlar. Onlar beş mərtəbəli bina
hündürlüyündən tullandıqda dəniz səthi beton bərkliyinə malik olur, iki dəfə
artıq hündürlükdən atıldıqda isə dəniz, həmin xilaskarlara öz ölüm ağuşunu
açır. Xalqlar başqalarının təcrübəsindən istifadə etdikdə naşılıq
göstərməməlidirlər, çünki onun sirrlərinə bələd olunmadıqda, ən başlıcası onun
tələblərinə məhəl qoylmadıqda, bu hal, həmin vəzifəni biabırçılıqla icra edənləri
ən azı siyasi ölümə məhkum edə bilər.
2013-ci il.
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Demokratiya və layiq olanların hakimiyyəti
Adamlar öz bədbəxtliklərində taleyi, Allahları və istənilən hər şeyi
günahlandırmağa meyllidirlər.
Platon
İnsanın biliyi və qüdrəti üst-üstə düşür.
Frensis Bekon
Qulun bədəninin ətrafındakı zənciri qırmaq asandır, onun beyni
ətrafındakı zənciri qırmaq isə çox çətindir.
A.İ.Gertsen
Son iyirmi ildə Şərqi Avropada, Mərkəzi Asiyada və Afrikanın şimalında
baş verən siyasi kataklizmlər demokartik dövlət quruluşunun bərqərar olunması
cəhdləri ilə müşayiət olunmuşdur. Elmi kommunizmin banilərinin əsr yarımdan
çox əvvəl işlətdikləri ifadədən istifadə etmək istəsək, dünyanın müxtəlif
ölkələrində demokratiya kabusu dolaşmağa başlamışdır. Lakin öz sələfi kimi,
onun da bu dəfə ideyadan gerçəkliyə qədəm basması o qədər də uğurlu
olmamışdır. Bəzi məkanlarda bu quruluşun təşəkkül tapması baş tutsa da, əksər
ölkələrdə uğursuzluğa uğramış, əvvəlki başqa hakimiyyət nümunələrini yada
salan eybəcər karikaturanı xatırlatmışdır. Axı Hamletin atasının kabusunun
çağırışı da artıq nəyinsə çürüdüyü Danimarka krallığına əlavə bədbəxtlik bəxş
etmiş, onun sədaqətli oğlunun həyatına son qoyulmasına səbəb olmuşdu.
Lakin bu uğursuzluqda demokratiyanın hansısa «anadangəlmə»
qüsurlarını, onun uydurma Qabil damğasını axtarmağa da ehtiyac yoxdur.
Başlıca səbəb burasındadır ki, hakimiyyətə gələn hər bir qüvvə öz atavist
baxışlarına uyğun olaraq yeni sintetik dövlət quruluşu yaratmış və onu ümumi
dəbə uyğun olaraq «demokratik respublika» adlandırmışdır. Bu quruluşda hətta
ibtidai icma və feodalizm qalıqlarına da rast gəlmək mümkündür, çünki
traybalizm və bəzi əyalətlərin az qala müstəqillik istəyi ön plana keçmişdir.
Xalqlar isə daima hakimiyyətlərinə layiq olduqlarını həmin tarix kəsiyində əyani
olaraq göstərə bilmişlər.
Demokratiya çağırışına, demək olar ki, xalqların hamısı ordu intizamı ilə
cavab vermiş, özləri üçün yeni olan quruluşun meydana gəlməsi ehtimalına
bütün dərdlərin dərmanı, panatseya kimi baxaraq, onu həqiqi xoşbəxtlik yolu,
xilas imkanı kimi qəbul etmişlər. Onların belə münasibəti, ümumilikdə
demokratiya barədə müsbət baxışları, onun zəfər çaldığı ölkələrin nəcib
nümunələrinə əsaslanırdı. Təkcə ümidin yaratdığı eyforiya hesabına xalqlar
ölkələrinin və özlərinin tarixi təcrübəsini, zülmə boyun əymək ənənəsini
tamamilə unudurdular, Şərq münəccimləri İisus Xristos anadan olanda parlayan
Vifleem ulduzuna doğru istiqamətləndikləri kimi, demokratiyanın işığına pənah
gətirirdilər. Onlar güman edirdilər ki, yeni konstitusiyanın qəbul edilməsi və
orada yeni prinsiplərin, müddəaların təsbit edilməsi ilə, həm də bazar
iqtisadiyyatı elementlərinə yol açılması ilə firəvan həyata qovuşacaqlar, ehtiyac
26

girdabından birdəfəlik xilas olacaqlar. Bir qədər vaxt keçdikdən sonra həmin
müddəaların havanı titrədən səsdən başqa heç nəyə təsir göstərmədiyini,
inhisarın liberal iqtisadiyyatı öz caynağına aldığını gördükdən sonra bütünlüklə
yanıldıqları qənaətinə gəldilər. Həmin ölkələrdə varlılarla kaçıblar arasındakı
uçurum daha da dərinləşdi. Sosial müdafiənin bəzi cəhətlərini özünə yad hesab
etməklə, əksəriyyətin maddi rifahına ağır zərbə vuran pullu təhsil və səhiyyə
(dövlət sənədlərində isə bunların tam inkarı nəzərə çarpır) yeni quruluşun, hansı
qəbildən olan “xoşbəxtliklər” bəxş etdiyindən xəbər verir.
Bioloqlara, əkinçilərə yaxşı məlumdur ki, ayrı-ayrı bitkilər yalnız müvafiq
iqlim şəraitində məhsul verir. Soyuq qışı olan, tropik istisi olmayan ərazilərdə
palma hətta şaxtadan qorunsa da, meyvə gətirmir, çiçəkləsə də bar vermək
iqtidarında olmur.
Demokratiya quruluşunun da zahiri görünüşü gözləri nə qədər oxşasa da,
guya ali priinsip kimi qəbul edildiyi ölkələrin bəzilərində qismən mətbuat
azadlığı istisna olmaqla, nəinkı bir sıra müsbət cəhətlərini göstərə bilmir, əksinə,
korrupsiya və rüşvətin gur çiçəklənməsi hesabına cəmiyyəti boğan zəhər
yaymağa başlayır. Rüşvət hər şeyi yoluna qoyan ali qanuna çevrilir və
demokratiyanın qatili rolunu oynayır,
Yüksək iqtisadi inkişaf bu mənzərəni ört-basdır edən pərdə rolunu
oynayır. Məsələn, Cənubi Koreya Respublikası iqtisadi nailiyyətlərinə görə XX
əsrin axırıncı rübündə məşhurlaşmışdı. Lakin korrupsiya virusu burada dövlətin
yuxarı eşolonlarına da sirayətləndirmişdir. İki keçmiş prezident Ro De U və Çon
Du Xvan korrupsiyaya görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmişdir, digər
prezident No Mu Xyon isə biabırçılıqdan xilas yolunu özünü öldürməkdə
tapmışdı. Başqa bir misal: «Şaquli» hakimiyyətin bərqərar olması ilə öyünən
Rusiyada son vaxtlarda aparılan yoxlamalarda dəhşətli talançılıq faktları aşkara
çıxarılmışdır. Ayrı-ayrı sahələrdə, hətta Müdafiə Nazirliyində və kosmosun
tədqiqatı ilə məşğul olan dövlət idarəsində milyardlarla rubl məbləğində dövlət
pulunun mənimsənilməsi məlum olmuşdur. Biabırçılıq orasındadır ki, bu
oğurluq əməliyyatlarında hökumət üzvünün və nazir müavinlərinin bilavasitə
iştirakı şübhə doğurmur. Bu kimi hadisələr elə təsəvvür yaradır ki, elə bil döyüş
meydanı vuruşdan sonra qarətçilərə qalmış, şir adlanan xalqa məxsus olan və
əziyyət hesabına başa gələn ov ( nəhəng mülkiyyət) acgöz kaftarlara qismət
olmuşdur.
Belə vəziyyətin yaranmasında bəşəriyyətin ən mütərəqqi siyasi icadı
olan demokratiyanı günahlandırmaq nəinki ədalətsizlikdir, həm də bu, yalnız
demokratiyanın təhrif olunmasının, iyrənc qandala salınmasının nişanəsidir.
Təəssüf ki, demokratiya korrupsiyaya immunitet yarada bilmir. Xalqların
demokratiyaya hazır olmadığını, onun tədricən, uzun tarixi müddət ərzində
təşəkkül tapmasını bəyan etmək də demokratik prinsiplərin tapdanması
hesabına hakimiyyət başında möhkəmlənənlərə bəraət verməkdən, haqq
qazandıırmaqdan başqa bir şey deyildir.
Demokratiya, hər şeydən əvvəl, insanların fəallığına, cəmiyyətin sosial
fəsadlara biganə qalmamasına arxalanır. Axı insan, qədim yunan filosofu
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Protaqorun dediyi kimi, hər şeyin ölçüsüdür. İnsan azad olduqda, onun haqları
pozulmadıqda, terror və haqsız cəzalarla susdurulmadıqda tam sərbəst qaydada
düşünür və hərəkət edir, öz mənafeyi ilə yanaşı cəmiyyətin ümdə maraqlarını da
ön plana çəkir. Ümumiyyətlə, demokratiya və qorxu uygun gəlməyən
anlayışlardır. Əgər cəmiyyətdə vahimə, xof hissi yaradılırsa, ən vacib məsələ
“qorxu kandarını” keçməkdir. Buna nail olunduqda xalq öz etirazını açıq
bildirməyə qadir olur. Hakimiyyət vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib şatmasına
imkan verməməli, etirazın miqyasının böyüməməsi üçün vaxtında öz səhvini
etiraf etməyi bacarmalıdır. Səhvdən nə qədər mümkünsə tez uzaqlaşmaq
hakimiyyətin özünü xilas edə bilər. Hansısa ideal cəmiyyətin mövcudluğundan
deyil, yalnız demokratik quruluş üçün müvafiq sadə bir şəraitin
yaradılmasından söhbət gedir.. Həmin şəraiti isə hakimiyyət yaratmalı, sağlam
mühitin formalaşmasına və inkişafına hərtərəfli köməklik göstərməlidir. Xalq
üçün olan hakimiyyət məhz bu qaydada fəaliyyət göstərir. Xalqın iradəsinə
məhəl qoymadan hakimiyyəti qəsb edənlər isə heç vaxt əsl demokratik
prinsiplərin yaşamasına, fəaliyüyət göstərməsinə razı ola bilməzlər. Onlar məhz
surroqat demokratiya şəraiti yaratmağa qayğı göstərirlər.
Hakimiyyətə gəlmiş siyasətçilər demokratiyanın bərqərar olması, zəfər
çalması üçün məsuliyyət daşımalıdırlar. Ona görə də demokratiyanın
işləməsinin mühüm şərtlərindən biri siyasətçilər tərəfindən özünə nəzarətin və
özünü məhdudlaşdırmanın başa düşülməsidir. Demokratik prinsiplərin, insan
haqlarının hansısa biri pozulursa, bu, hökmən zəncirvari reaksiya xarakteri alır.
İlkin pozğun hərəkət sonrakı əxlaqsızlıqlara yol açır, ədəbsiz ehtirasların
coşmasına şərait yaradır. Əgər seçkilər pozulursa, xalqın iradəsinə məhəl
qoymamağın ifadəsi kimi seçki nəticələri saxtalaşdırılırsa, bu yolla hakimiyyətə
gələn qüvvə demokratiyanın fasadına toxunmasa da, bəlkə ona hətta yeni üzlük
çəksə də, onun daxilini boş anbar binasına döndərir. Belə anbara isə hər cür törtöküntüləri yığmaq olar. Seçkilərdə başlanan qanun pozğunluqları digər iri
miqyaslı pozuntulara da yol aşır. Korrupsiya, rüşvət tarlası böyüyür, bu
eybəcərlik məmurların qulluq imtiyazlarına çevrilir. Lakin demokratiya heç də
təkcə seçki demək deyildir, hökumət xalqın rəyinə qulaq asmalıdır. Xalqın
etirazına özündən razılıq əsasında yanaşılmamalıdır, seçkidə qazqnılmış
qələbədən (seçki keçirildikdə isə, bu, Pirrin qələbəsini yada salır) eyforiyaya
qapılmamaqla, hökumət seysmoqraf dəqiqliyi ilə onu müvafiq qaydada qəbu
etməyi bacarmalı, sərbəst toplaşmaq azadlığının həyata keçməsinə, adamların öz
fikrini azad şəkildə ifadə etmələrinə şərait yaratmalıdır.
Demokratiya birinci növbədə qanunun aliliyinə əsaslanır, belə qayda
pozulursa, deməli, onun mahiyyəti də sıradan çıxır. Bunu müşahidə edən xalqda
demokratiyaya inam itir, bəzən hədəfi səhv salan adamlar hətta ona lənət
yağdırmaqdan da çəkinmirlər. Ümidsizlik hesabına onun həyati qüvvələrinə
güvənmək hissi də bütünlüklə ölür.
Uinstion Çörçill vaxilə özünəməxsus bir ironiya ilə demişdi ki,
«Demokratiya pis quruluşdur, lakin bəşəriyyət ondan yaxşı nəyisə icad
etməmişdir». Demokratik prinsiplərə ciddi riayət edildikdə, istənilən cəmiyyəti
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öz uğurları ilə sevindirir. Demokratiya heç də hansısa ötəri fayda, zərurət
hesabına meydana gəlmir, ona görə də öz mövcudluğunda və inkişafında zaman
məhdudiyyətinə məruz qalmamalıdır. İnsan haqlarına bütünlüklə cavab verən,
cəmiyyət üzvləri arasında azadlığı və bərabərliyi real olaraq təmin edən bu
quruluş elan edildiyi andan öz fəaliyyətini dayandırmamalı, ona fasilə
verməməlidir. Demokratiyanın başlanğıcı olur, lakin onun heç vaxt sonu
olmamalıdır. Ona son qoymaq onun qəbrini qazmaq deməkdir. Madam de Stal
Napoleonu «azadlığın qəbirqazanı» adlandırırdı, XXI əsrin başlanğıcı isə yəqin
ki, bu mübariz qadını dəhşətə gətirərdi. Demokratiyanın fəaliyyəti dayandıqda,
əslində, idarəçilik öz məzmunundan məhrum olur. Pərdələnmiş anarxiya
başlanır. Axı velosiped də daimi hərəkətdə olmalıdır, dayandıqda hökmən
yıxılır.
Bu elə bir quruluşdur ki, imitasiyanı, maskalanmağı sevmir, onda hər şey
dalğalanan bayraq kimi açıq görünməlidir. Burada zahiri görünüş yaratmağa da
ehtiyac duyulmamalıdır. Onun prinsiplərinin düzəlişə ehtiyac duymadan,
dəqiqliklə həyata keçməsi təmin edildikdə, insanlar dövlətin idarə olunmasına
geniş cəlb olunurlar, onun fəaliyyətinə nəzarət etmək hüququna yiyələnirlər.
Xalq həmin prinsipləri pozanları, xalqın etimadından sui-istifadə edənləri və ya
özlərinin layiq olmadıqlarını aşkara çıxaranları, nəinki vəzifələrindən qovmaq ,
hətta hökuməti bütünlüklə dəyişdirmək hüququna yiyələnir. Hakimiyyətin
həqiqi bölgüsü üçün nəzərdə tutulan rıçaqlar xalqa bu səlahiyyətlərdən istifadə
etmək üçün əlverişli şərait yaradır. Çünki bu rıçaqlar hansısa hakimiyyət
qolunun sui-istifadə etməsinə yol verməmək üçün onun qarşısını almaq və əkslik
gücünə malikdir.
Demokratiyanın pozulması ağır nəticələrə səbəb olur, avtokratik
hakimiyyət yaranır, onun isə diktaturaya keçmək imkanları xeyli genişlənir. Tam
pozulma ilə isə oxlokratiyanın – kütlənin, yığnağın xaosdan xəbər verən
hakimiyyəti meydana gəlir. Bu vaxt əslində cəmiyyətin idarə olunmaması,
anarxiya dövrü başlayır.
Ona görə də demokratiyanı müvəqqəti hal hesab edənlər, ona öz xəbis
məqsədlərini həyata keçirmək üçün vasitə kimi baxanlar, bu nəcib prisiplərə
qarşı görünməmiş xəyanət yolunu tuturlar. Demokratiya heç də ehtirasları
müəyyən müddətə sakitləşdirmək imkanı hesab edilməməlidir, interim – aralıq
dövrü kimi qəbul edilməməlidir. Onu Redyard Kiplinqin «su barışığı» kimi də
güman etmək ağılsızlıqdır. Böyük, taqətdən salan quraqlıq baş verəndə butun
vəhşi heyvanlar yeganə su mənbəyinin yanına toplaşırlar. Maral balaları
leopardlarla birlikdə su içir, ilanlar qabanları sancmırlar. Əvvəlki düşmənçilik
dəhşətli zərurət nəticəsində yaddan çıxır və beləliklə, qısa müddətə «su barışığı»
yaranır. Demokratiya hansısa bir ağrını azaltmaq üçün istifadə edilən həb
deyildir, cəmiyyətin sağlamlığına təminat verən və fasiləsiz axan dirilik suyudur.
Axı insan da digər məməlilər kimi qida çatışmamazlığından daha çox
susuzluqdan, bədənin suyunu itirməsindən əziyyət çəkir və hətta ölümlə
üzləşməli olur. Demokratiya da təkcə insan haqlarına, söz və vicdan azadlığına,
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etiraz etmək hüququna təminat vermir, həm də insanları xofdan, qorxudan və
çox hallarda ehtiyacdan azad edir.
Demokratiyanın qalib gəldiyi ölkələr nəhəng inkişaf yoluna qədəm
qoymuşlar. Bunu biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının, İngiltərənin, ikinci Dunya
Müharibəsindən məğlub və viran qalmış şəkildə çıxmış Yaponiyanın və
Almaniyanın, habelə 1948-ci ildə ağır şəraitdə və yandırılmış torpağı andıran bir
məkanda yenicə öz müstəqil dövlətini qurmağa başlayan İsrailin timsalında
aydın görürük.
Göründüyü kimi, demokratiyanın potensialı cox böyükdür, bunu,
həmin quruluşu öz təntənəsinə çatdıran ölkələrin və xalqların təcrübəsi bir daha
təsdiq edir. Demokratiya yalnız inkişaf etdikcə zəfər çalır, özünə məxsus nəcib
xüsusiyyətləri daha geniş surətdə nümayiş etdirməyə başlayır. Marksizmin
dövlətin taleyi barədəki utopik proqnozundan fərqli olaraq, inkişaf heç də
demokratiyanın yoxa şıxmasına səbəb olmur, onu ölümə məhkum etmir. Elmi
kommunizm təliminə görə, dövlət öz inkişafının son mərhələsində ölməyə doğru
gedir. Demokratiya isə əksinə, böyüdükcə, cəmiyyətin yeni areallarına hakim
kəsildikcə, daha böyük ölməzlik qazanır. Onun tam ölümü yalnız totalitar
cəmiyyətlərdə mövcud olur, avtoritar quruluşlarda isə bu sistem əzabverici ağır
xəstəliyə məruz qalır. Totalitar dövlətlərdə demokratiya qəbirdə gizlədilirsə,
avtoritar idarəşilikdə getdikcə zəifləməyə, qüvvəsini itirməyə, taqətdən düşməyə
başlayır. Arzu olunan islahatlara bağlanan ümidlər də puç olur, çünki avtoritar
hakimiyyət heç vaxt demokratiyanın genişlənməsi qayğısna qalmır, əksinə ,
şaqren dərisi kimi onu gödəltməyə çalışır, demokratiya ərazisni bütünlüklə işğal
etmək iştahı, bir an da olsun onu rahat buraxmır.
İnsan lap qədim dövrlərdən tərəqqiyə can atmış, təkamül prosesində
özünü də dəyişdirməyə, ağıllı məxluqa cevrilməyə nail olmuşdur. Axı daş əsri
heç də daşların yoxa şıxması ilə başa çatmamışdır, əksinə, insanların nisbətən
mükəmməl alətlərdən istifadə etməsi, daha yaxşı həyat tərzinə nail olmaq istəyi
hesabına bu era arxada qalmışdır. Müasir insanın bu məsələdə öz ibtidai
əcdadından öyrənməsi pis olmazdı. Demokratiyanın tərəqqisi isə onun daha
yüksək səviyyəsi ola bilər, deməli, insanlar, cəmiyyət onun daha da inkişaf
etdirilməsinə can atmalıdır, onu öldümək cəhdi isə ən azı ağıllı insanin daş
dövrünə, sürü şəklindəki həyat tərzinə qayıtmaq cəhdinə bənzəyərdi.

Təbabət və insan bədəninin mikroflorası
Həyat, əhatəsində olduğumuz mühit qarşımıza çıxardığı hadisələr və insanlarla
bizə çox şeyi dərk etməkdə, bir qədər əvvəl müəmmalı qalan suallara cavab tapmaqda
heç də az əhəmiyyəti olmayan köməklik göstərir. Aldığımız biliklərlə yanaşı, bu
təcrübələr öz növbəsində idrakımızı gücləndirir, zənginləşdirir.
Birbaşa mətləbə keçməmişdən əvvəl uzun müddət məni düşünməyə vadar edən,
təbiətindəki sirlərə bələd olmaq sahəsindəki sönməyən maraq, həm də bu yazını
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qələmə almaqda müəyyən şəkildə səbəb rolunu oynayan bir insan barədə bəzi
fikirlərimi bölüşmək istərdim. Onun xatirəsi dostlar, ünsiyyətdə olduğu bir çox
adamlar üçün bu gün də əsasən ehtiramla yad edilir. Bir tələbə yoldaşımız səimiyyəti
ilə qəlbləri fəth etməyi bacarırdı. Onda nəsə bir cəzbedici xüsusiyyət var idi, bu da onun
başqalarına xidmət göstərməyə hazır olması ilə əlaqədar idi. Təsadüfi deyil ki, bəziləri
onu hətta günün “alter ego” – su, «başqa mən»i hesab edirdi. O, heç yaxın olmadığı
adamlara kömək etmək üçün hansısa bir fədakarlıq göstərməyə də hazır idi. Bir sözlə,
altruistlərə xas olan bir qaydada istənilən əziyyətlərə qatlaşmaqdan çəkinmirdi.
Lakin, elə təsəvvür yaranmasın ki, onu mələk kimi təqdim etmək istəyirəm.
Başqaları kimi o da qüsurlardan bütünlüklə xali deyildi. Təbiətindəki hövsələsizlik,
bəzən hətta elə bir səbəb olmadan özündən çıxma onun barəsindəki təsəvvürü
korlayırdı. Ona xas olan tündməcazlıq, fransız dilində olduqca hədəfi vuran bir
idiomda ifadə olunur: s’emporter comme une soupe au lait, hərfi tərcümədə bu «su
şorbası kimi qızışan (başqa sözlə, köpüb, daşan)» mənasını verir. Onun da bu
xüsusiyyəti, bal dolu çəlləyə bir qaşıq qətran qatmaqla, bu balın dadını və rəngini
korlamağa bənzəyirdi. Onun elə bir əsas olmadan hədyanlığı, yaxınlarını da ondan
uzaqlaşdırırdı. Onunla olan yaxşı münasibətin üzərindən tez-tez səmum yelləri əsirdi,
təəssüf ki, heç bu məcranı dəyişmirdi, çay dənizdə öz mövcudluğunu itirən kimi, onun
nisbətən gənc yaşında dünyasını dəyişməsi də yalnız bu konstrastlıq nümayişinə son
qoydu.
Xasiyyətindəki belə qütbvari dəyişikliklərə heç kəs nə cavab, nə izah tapa
bilirdi. Yalnız müalicə həkiminin söhbəti bizi bəzi şeylərdən agah etdi. Uzun müddət o,
mədə xorasından əziyyət çəkir və bunu çoxlarından gizlədirmiş. Davranışındakı
əllaməliklər də yəqin ki, bu fəsadla bağlı imiş. Bu cəhət bizə məlum olduqda, ona
güzəştə gedə bilmədiyimizə görə özümüzü qınamağa başladıq. Bəlkə də belə sərt
reaksiyamızla onun taleyinə tuşlanan güllənin atılmasının bir müddətə də olsun
qarşısını almaq əvəzinə, bu atəşin baş tutmasının və məhvedici olmasının
sürətləndirilməsində biz də iştirak etmişdik.
Axı bəzi xəstəliklər, bəlkə də onların əksəriyyəti insanların şüuruna, hissiyyatına
təsir etməmiş qalmır, çolaq adamın büdrəmə ehtimalı artan kimi, elə xəstələrin də
psixiki durumunda neqativ xassəli dəyişiklik əmələ gəlir, onlar səbirsiz olur, özündən
çıxmaq üçün hansısa bir səbəb axtarmağa da elə bir ehtiyac duymur, bu yolla aldadıcı
qaydada öz ağrısını azaltmağa çalışırlar. Bəzi xəstələrdə isə sağlam olan yaxın
adamlarına qarşı müəyyən paxıllıq hissi yaranır, bu «sağlamları» öz xəstəliyində
günahkar sayır, təxəyyülündə də olsa, onları edama məhkum etməkdə tez ötüb keçən
bir təsəlli tapır. Bu zavallılar bilmirlər ki, dünyada tam sağlam adam yoxdur,
diaqnostika elə inkişaf etmişdir ki, istənilən fərddə hansısa bir xəstəliyi tapmaq
mümkündür. Bibliyanın «Ekkleziast» kitabının müddəalarına müəyyən qədər
əsaslanaraq, böyük alman filosofu İmmanuel Kant göstərirdi ki, möhkəm sağlamlığa
can atmaq da yaxşı fayda vermir, sağlamlığına tam arxayın olan adamlar bir qayda
olaraq yaramaz, əxlaqsız hərəkətlərə yol verirlər.
Gec də olsa, mərhum dostumuzun «əsəb tutmalarına» müəyyən bir izah tapa
bildik. Həm də onunla təsəlli tapırıq ki, onun nəcib xüsusiyyətləri xarakterindəki
neqativ cəhətlərə tam üstün gəlirdi. Əgər qədim yunan mifologiyasında dostluq rəmzi
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sayılan Orest və Pilad həm də yaxın qohum idilərsə, tələbə yoldaşımız tam yad
adamlarla dostluq edirdi, əgər Pilad dayısı oğlu Orestə görə, o, məhkəməyə gəlib
çıxmasa, edama məhkum edilməyə hazır idisə, mərhum dostumuz başqaları naminə öz
üzərinə olduqca ağır yükü də götürməkdən çəkinmirdi. Nələrdən agah olsaq da, onun
xatirəsi qarşısındakı qəbahətimizi heç cür özümüzə bağışlaya bilməyəcəyik.
Azacıq dərinə nüfuz etdikdə görürsən ki, təkcə dərk edilən, sistemləşdirilən və
müalicə yolları, qismən də olsa bilinən xəstəliklər deyil, həyatın gözə görünməyən
ziddiyyətləri kimi, elə amillər mövcuddur ki, biz bunu nəzərə almasaq da, onlar öz
fəaliyyətlərini dayandırmır, insanın sağlamlığına, həyat tərzinə bu və ya digər dərəcədə
mühüm təsir göstərmək fürsətini əldən vermirlər.
Təbabət XXI əsrin başlanğıcında görünməmiş zirvələrə yüksəlmişdir,
xəstəliklərin daha dərindən öyrənilməsi, müayinə edilməsi imkanları yaranmışdır,
müalicə sahəsindəki bilik, vasitələr, texniki imkanlar xəstəliklərə qarşı mübarizə
arealının genişlənməsinə, müalicənin effektliliyinin artmasına şərait yaratmışdır.
Cərrahiyyə, transplantasiya sahəsindəki yeniliklər, terapiyanın zənginləşməsi bu
mübarizədə yaxşı qələbələrlə əlamətdar olmuşdur. İndi bədnam xəstəliklər ordusuna
qarşı elmi cəhətdən sınaqdan çıxmış, ən mükəmməl texnoloji vasitələrlə silahlanmış
təbabət çıxır. Və onun istedadlı nümayəndələrinə ünvanlanan, mühafizəçi mələklərə
olan kimi, minnətdarlıq hissi nəcib adamların yaddaşını heç vaxt tərk etmir, bunların
çoxluğu isə az sayda olan nankorların etinasızlığını da kompensasiya edir. Elə həkimlər
vardır ki, öz uzun müddətli praktikası dövründə üç nəsli müalicə etmələri ilə öyünə
bilər, vaxtilə xilas etdiyi uşaqlar sonra ata-anaya, baba-nənəyə çevrilərək, öz
övladlarının və nəvələrinin səhhəti ilə əlaqədar olaraq yenə də həmin həkimə müraciət
edirlər.
Lakin bu o demək deyildir ki, xəstəliklərə qarşı olan qüvvələr öz qəti zəfərini
bayram edə bilər. Əlbəttə, vaxtilə dəhşətli bəla kimi qiymətləndirilən bir sıra infeksion
xəstəliklərin yayılmasının qarşısı alınmış, onların müalicəsi daha böyük səmərə
verməyə başlamışdır. İndi köhnə epidemiyaların yerini yeni meydana gələn növlər
tutur. AİDS və ya qazanılmış immunodefisit sindromu adlanan xəstəlik Afrikanın bəzi
ölkələrində az qala XVI əsrdə Avropada «Qara ölümün» - taunun yaratdığına bərabər
olan bir qorxu haləsi meydana gətirmişdir. Toyuq və ya donuz qripi adlandırılan,
vaxtaşırı yeniləşən və həm də başqa xüsusiyyətli viruslar geniş miqyaslı epidemiya
təhlükəsi yaradır. Qloballaşma və adamların geniş kontaktları da öz növbəsində
pandemiyanın yarnmasına gətirib çıxara bilər.
Biz öz yaşayışımızda və taleyimizdə baş verən dəyişikliklərə görə məlum olan,
dərk etməyə qadir olduğumuz dünyanın təsirlərini nəzərə alırıq. Əgər kənd təsərrüfatı
bitkiləri və onların məhsuldarlığı hər şeydən əvvəl təbiətin təsirinə məruz qalırsa,
insanlar təkcə təbiətin deyil, həm də cəmiyyətin, dövrün, mühitin təsirindən kənarda
qala bilmir. İnsan orqanizmi çox mürəkkəb olduğu kimi, əslində ayrıca planeti andırır
və ona təsir edən amillər də saysız-hesabsızdır. Əgər Günəşdə baş verən bir partlayış
insanın sağlamlığını müəyyən edən cəhətlərə, onun əhval-ruhiyyəsinə təsir göstərirsə,
bizim hələ də bütünlüklə dərk edə bilmədiyimiz amillərin, digər canlı orqanizmlərin
təsirini heç cür yaddan çıxarmaq, ən başlıcası, inkar etmək mümkün deyildir. İnsan
orqanizmi təkcə hüceyrələrdən – əzələlərdən, oynaqlardan, sümüklərdən, həmçinin
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bədəni qidalandıran qan damarlarından və onların daşıdığı həyatverici mayedən ibarət
deyildir. Əgər hüceyrələrdəki fermentlərin və ya enzimlərin fəaliyyəti dayansaydı,
onda metabolizm adlanan maddələr mübadiləsi kəsilərdi. Dar mənada götürdükdə,
hüceyrə daxilində müəyyən maddələr ona daxil olan andan son məhsulların, məsələn,
zülalların, qlükozaların və sairənin əmələ gəlməsini təmin edən aralıq mübadiləsi
mümkün olmazdı. Bu bioloji katalizator orqanizmdə maddələrin çevrilməsini həyata
keçirməklə, maddələr mübadiləsini istiqamətləndirir və nizamlayır. Ona görə də
hüceyrələrdə olan çox saydakı biokimyəvi reaksiyaları nəhəng sayda müxtəlif
fermentlər həyata keçirir. Fermentlərin çoxu canlı hüceyrələrdən alındığına görə
ferment preparatlar təbabətdə, yeyinti və yüngül sənaye sahələrində tətbiq olunur.
Bəzi alimlərə görə dünyada həyat dörd milyard il bundan əvvəl yaranmışdır
və bu Marsda baş vermişdir. Həmin vaxt Marsda oksigen çox idi, Yer səthində isə
oksigen çox az idi və həm də quru hissə Yer səthinin 2-3 faizini təşkil edirdi, qalan hissə
isə su ilə örtülü idi. Yer üzərində həyatın başlanğıcı kosmosun köməyi ilə baş
vermişdir. Kosmosdan gələn meteoritlər özlərilə həytın başlanğıcı hesab edilən
mikroorqanizmləri də gətirmişlər. Bu günlərrdə( 29 avqust 2013-cü ildə) amerikan
biokimyaçısı Stiven Bennerin tədqiqatının belə bir nəticəsi elan olunmuşdur ki, Yer
üzərində həyatın mənbəyi rolunu Mars planeti oynamışdır. Marsdan gələn meteoritlər
özləri ilə Yer səthinə həyat üçün lazım olan “tikinti materiallarını” gətirmişlər. Üç
milyard il əvvəl Marsda mövcud olan həyat hüceyrələri meteoritlər vasitəsi ilə Yer
üzərinə gəlib düşmüşlər. Həmin hüceyrələr Yer üzərindəki bütün canlıların, o
cümlədən insanın özünün mənşəyinə çevrilmişdir.
Canlıların bədənindəki kiçik hüceyrələr molekulları saxlayan kisəciklərdir.
Hüceyrənin nüvəsindəki molekula amin turşularından ibarətdir. Bu nuklein turşusu və
ya bizə DNK ( DNA yaxd da DNT) kimi məlumdur, bu isə dezoksiribonuklein turşusu
deməkdir. Nüvə iki yerə bölünür, sonra da hüceyrə özü bölünür. Nüvədəki çöpcüklər
xromosomlar adlanır, onlar irsiyyət daşıyıcılarına, başqa sözlə genlərə malikdirlər.
DNK insan genomu olmaqla irsiyyət ötürücülüyündə mühüm rol oynayır. Hüceyrənin
tarixi əslində həyatın təkamülünün tarixidir.
İnsan bədəni adlanan meşə, həm də onun ətrafı mikroorqanizmlər adlanan
«bitkilərlə» doludur, onlar əsasən bir hüceyrəli orqanizmlər olmaqla, bakteriyalardan,
mikroskopik göbələklərdən və viruslardan ibarətdir. Mikroorqnazimlər növlərinin
nəhəng müxtəlifliyi ilə seçilir. Ağlasığmauan miqdarın tiraniyasının öhdəsindən
gəlmək də çox çətindir. Onlar ümumiyyətlə, təbiətdəki maddələrin dövriyyəsində
böyük rol oynayır, həm də fermentlər kimi yeyinti və mikrobiologiya sənayesində
istifadə olunurlar. Patogen mikroorqanizmlər isə bitkilərin, heyvanların və insanların
xəstəliklərini əmələ gətirir. Göründüyü kimi, mikroorqanizmlər insan bədəni üçün heç
də hüceyrələrdən geri qalmayan əhəmiyyətə malikdir, lakin həm də bədəndə müəyyən
xəstəliklərin yaranmasında rol oynamaqla, onlar müəyyən bir bəla mənbəyi hesab
olunur. Buradan belə nəticəyə gəlmək olur ki, mikroorqanizmlər ambivalet – ikili
xüsusiyyətə malikdir, insan bədəni üçün həm dostdur, həm də düşməndir
Ümumiyyətlə, insan bədəni uzun müddət bir sirli aləm olaraq qalmışdı və
təbabət sahəsində çalışan dahilər öz təlimləri, icadları ilə bu naməlum dünyanın bir sıra
cəhətlərini kəşf edə bilmiş və bu biliklər müalicə işinin sərəncamına verilmişdir.
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Təbabət başlanğıcdan və ilk inkişaf dövrlərindən əsasən empirizmlə qidalanmış,
təcrübənin biliyin yeganə həqiqi mənbəyi olması ideyasını əsas götürməklə, utancaq
addımlarını atmışdır. Ona görə də xəstəliklərin gözə görünən, anlaşılan simptomları
əsasən ön plana çəkilirdi. Sonrakı dövrlərdə isə digər sahələrdə olduğu kimi, burada da
rasionalizm üstün mövqelərə yiyələnməyə başladı.
Təbabət, insanların sağlamlığının qoruyub saxlamağa, xəstəliklər barədə
xəbərdarlıq edilməsinə və onların müalicəsinə yönəldilmiş elmi və praktiki fəaliyyət
sahəsi hesab olunur. Bir çox əsrlər ərzində bu sahə yalnız təcrübə əsasında müalicə
yolları və vasitələrini toplamış, onlar xalq təbabətinin əsasını təşkil etmişdir. Tarixin
atası sayılan Herodot özünün məşhur «Tarix» kitabında yazırdı ki, Assuriyada xəstənin
çarpayısını şəhərin baş meydanına qoyuldular. Meydandan gəlib keçənlər xəstəyə öz
başlarına gələnlərdən danışıb, məsləhətlər verirdilər və bu nəsihətlər xəstəliyin
sağalmasına köməklik göstərirdi. İlkin daha inkişaf etmiş sivilizasiyalarda digər elmlər
təşəkkül tapmağa başladığı kimi, təbabət də elmi relslər üzərinə keçməyə başladı.
Qədim dünyadakı həkim sənətinin zirvəsini, bu sahənin pioneri sayılan
Hippokratın fəaliyəti təşkil edir. Bizim eradan əvvəl V-IV əsrlərdə yaşamış qədim
yunan həkimi Hippokrat antik təbabəti ilk dəfə islahata uğratmışdı. Onun bu
fəaliyyətini b.e.ə. VI əsrdə Afinanın siyasi sistemini islahata məruz qoymuş, yeddi
müdrikdən biri hesab olunan Solonun nəcib işi ilə müqayisə edilə bilər. Qədim
yunanlar cəmiyyətin, onun üzvlərinin sağlamlığına qayğı göstərmələri ilə seçilirdilər.
Təsadüfi deyildir ki, təbabətin əhəmiyyətini nəzərə alaraq öz mifologiyalarındakı
allahlar arasında həkimlik allahı Asklepiyə də pərəstiş qaydasında yanaşırdılar (Qədim
romalılar isə digər mifoloji personajlar kimi, onun da adını dəyişdirib, Eskulap
adlandırırdılar). Mifologiyasında həkimlik edən allahın mövcudluğunu etiraf edən bir
xalq hökmən onun inqilabı qaydada inkişafına qayğı göstərməli idi və göstərdi.
Hippokratın əsərlərində təsvir edilənlər kliniki təbabətin sonrakı inkişafının
əsasını qoymaqla, orqanizmin bütövlüyü barədəki anlayışı, xəstə və onun müalicəsinə
fərdi yanaşma qaydasını irəli sürürdü. Müalicədə üç tərəfin – xəstəliyin, həkimin və
xəstənin iştirak etdiyini təsdiq etməklə, müalicənin uğurlu nəticəsinin, xəstənin həkimə
köməklik göstərməsi ilə baş verdiyini vurğulayırdı. Anamnezi – xəstəliyin inkişafı
barədəki və digər əlaqədar məlumatların məcmuu kimi xəstəliyin diaqnozu, müalicəsi
və profilaktikası üçün istifadə edilən bir metod kimi praktikaya daxil etmişdi. Bundan
əlavə o, xəstəliyin səbəbləri barədə təlimin müəllifi hesab olunur. Onun adı həkimin
yüksək mənəvi siması və etik davranışının nümunəsi kimi qəbul edildiyindən,
həkimlər bu sənət üzrə işləməyə başlamamışdan əvvəl «Hippokrat andı»nı içirlər, onu
pozmaq bu müqəddəs sənətə xəyanət etmək kimi qiymətləndirilir.
Bizim eranın II əsrində yaşamış romalı Qalen antik təbabətin anlayışlarını
sistemləşdirmişdi. Doqquz əsr sonra İbn Sina buna mühüm əlavvələr etmişdi. Onun
«Həkimlik elminin kanonu» kitabı Avropada böyük əks-səda doğurmuşdu. Qalenə
gəldikdə, onun sistemi Yeni tarixin əvvəllərinə qədər təbabətdə hökmranlıq etmişdi.
Qladiatorların cərrahı olan Qalen böyük təcrübə əldə etməklə, ilk dəfə olaraq bütöv
insan orqanizminin anatomik – fizioloji təsvirini vermişdi, anatomiya və
fiziologiyanın elmi diaqnostikanın, müalicənin və profilaktikanın əsası olduğunu
bildirmişdi. O, damarlarda havanın cərəyan etməsi barədəki yanlış fikirləri rədd edib,
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orada qanın axdığını tibb elminə daxil etmişdi. İngilis həkimi, müasir fiziologiyaın və
embriologiyanın banisi olan Uilyam Harvey (1578-1657-ci illər) qan dövranının böyük
və kiçik dairələrini təsvir etdi, qan barədə təlimini işləyib hazırladı.
Sonrakı tibbi kəşflər, praktikanın təkmilləşməsi bu dahi insanların yaratdıqları
möhkəm əsaslar üzərində meydana çıxmaqla, təbabətin inkişafına müəyyən ardıcıllıq
verdi.
Müasir dövrdə isə tibb elmi və praktikası qarşısında daha böyük vəzifələr, hələ
də bağlı qalan sirlərin açılması işi durur. Təəssüf ki, elmi axtarışların mikroorqnazimlər
aləminə müdaxiləsi də zəif getmişdir. Yalnız son onilliklərdə gen mühəndisliyinin
nailiyyətləri gözə görünməyən, lakin insan üçün nəhəng əhəmiyyətə malik olan
təəccüblü, sıx məskunlaşmış mikroorqnazimlər dünyasına kiçik də olsa, pəncərə
açmağa imkan verdi. Kainatın öyrənilməsi çətin və mürəkkəb olduğu kimi, insan
bədəni də məchul sayılan sirlərlə doludur. Bizim daxilimizdə və ətrafımızda
bakteriyalar, göbələklər və viruslar dünyası məskunlaşmışdır. Alimlər bunu
«mikrobiom» adlandırırlar. Onların ağlasığmayan çoxluğuna görə belə bir qənaətə
gəlmək olar ki, Yer kürəsi isnanlara, heyvanlara, quşlara, həşəratlara məxsus olmaqdan
daha çox məhz bakteriyalar planeti hesab edilməlidir. Doğrudan da Yer kürəsi
əhalisinin sayı 7 milyard olduğu halda, təkcə bir insan bədənində sayı on trilyonlarla
ölçülən mikroorqanizmlər vardır. Onların planetdəki sayının isə həddi bilinməyən bir
rəqəmlə də ifadə etmək olduqca çətin işdir. Yer üzündə insan sakinləri ilə bakteriya
sakinləri arasında birincinin ziyanına olan belə nəhəng say fərqinə görə, planetimizi
daha çox bakteriyalar məkanı adlandırmaq olardı. Sualtı dünyanın məşhur
tədqiqatçısı, fransız alimi Jak İv Kusto da Yer kürəsinin əsas hissəsini okeanlar və
dənizlər təşkil etdiyinə görə, planetimizi «Su kürəsi» adlandırmağı təklif edirdi.
Bakteriya məkanı titulu kimi, belə adlanmanın özü də xeyli dərəcədə həqiqətə uyğun
olardı.
Son 150 il ərzində tibb elmi və praktikası nə qədər inkişaf etsə də, mikrobiom
əsasən qalın naməlumluq dumanı arxasında gizlənmiş olaraq qalmışdır, onun tədqiq
edilməsi sahəsindəki işlər məhz buna görə güclü təkan təsiri bağışlayır və belə kəşflər
təbabətə olduqca böyük fayda verə bilər. İndi alimlər anlayırlar ki, mikroblar insanın
nəinki düşməni, həm də onun müttəfiqi ola bilər. Mikroorqanizmin düşmən kimi
qiymtləndirilməsinə gəldikdə, latın dilində “virus” sözü «zəhər» mənasını verir.
İnsan bədənində mikrofloranın tarazlığı mühüm əhəmiyyətə malik olduğundan,
alimlər ona nəzarət etməyi öyrənmək istəyirlər. Bu məqsədlə yüzlərlə növdəki
mikroorqanizmlərin xüsusiyyətlərini aşkar etməyə can atırlar. Əsas hədəf isə heç də bu
deyildir, virusların və bakteriyaların hansısa bir qatilinin törədicisini tapmaq daha
vacib vəzifə hesab olunur.
İndiyə qədər belə bir təsəvvür hakim kəsilmişdir ki, insan yalnız hüceyrələrin
məcmuudur, insan bədəni onlardan düzəlir. Bu hüceyrələrin sayı 10 trilyondan
yuxarıdır, lakin bu rəqəmə 100 trilyon hüceyəni də əlavə etmək lazımdır, axırıncılar
insan bədənində məskunlaşan mikroorqanizmlərdən ibarətdir. Buradan belə bir
nəticəyə gəlmək olar ki, tədqiq edilən insan ona bilavasitə məxsus olan hüceyrələrin 10
faizini özününkü hesab edir. Deməli, güzgüyə baxan hər kəs yalnız hüceyrələrin
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birlikdə təşkil etdiyi on faizdən əmələ gələn bədəni müşahidə etmək imkanına malik
olur.
Müasir dövrdə, irsiyyət nəzəriyyəsinə, genlərin təsirinə maraq böyük
olduğundan, bu irsiyyət daşıyıcılarının miqdarı da az əhəmiyyətli məsələ deyildir.
İnsan orqanizmində genlərin sayı təqribən 21 mindir. Bu rəqəmin üzərinə insan
bədənində məskunlaşan 8 milyon geni də əlavə etmək lazımdır və onlar insan
bədənindəki mikroorqanizmlərdən ibarətdir. Axırıncılar heç də həyat səhnəsindəki
laqeyd statistlər olmayıb, böyük fəaliyyət subyektləridir. Onlardan çoxu qidanı həzm
etməkdə, immun sistemimizi möhkəmləndirməkdə, genləri işə salmaqda və
«dayandırmaqda» bizə kömək edirlər – bir sözlə, yaşamağımıza köməklik göstərirlər.
Burada ingilis şairi Con Donnun yazdığı «heç bir insan özünə qapılmış ada deyildir.
Hər bir insan materikin bir hissəsidir» kimi müdrik sözlər necə də yerinə düşür. Heç də
təsadüfi deyildir ki, Nobel mükafatı laureatı, amerikan yazıçısı Ernest Heminquey
özünün «Zənglər kimin üçün çalınır» romanına bu kəlamı epiqraf kimi seçmişdi.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, insan genomunun öyrənilməsinə böyük ümidlər
bəslənsə də, bu tədqiqatlar gözlənilənlərin əksinə, heç də yeni müalicə metodlarının
meydana çıxmasına gətirib çıxarmadı. Onlar, nəzəri cəhətdən mikroorqanizmlərin ayrıayrı qruplarını idarə etmək üsullarını tapmağa kömək etməlidir. Mikrobiomu tədqiq
etmək lazımdır ki, diabet və həddən artıq kökəlmə prblemlərini həll etmək mümkün
olsun.
İnsan mikrobiomunun xəritələşdirilməsi təbabət üçün nəhəng fayda verə bilər.
Tədqiqatlar göstərir ki, hər bir adam yalnız ona məxsus olan unikal mikrofloraya
malikdir. Ayrıca bir adamın mikroflorasının xarakteristikaları arasındakı fərq onun
fərdi qida rejimindən, ailəsinin tərkibindən, xəstəliyinin tarixindən, milli və regional
mənsubluğunun xüsusiyyətlərindən asılıdır. Bura həm də çox sayda başqa xüsusiyyətli
faktorları da əlavə etmək olar və onların hamısı bu və ya digər dərəcədə rol oynamamış
qalmır. Məsələn, insanın bağırsaqlarında bəzi elə bakteriyalar məskunlaşa bilər ki, onlar
bir sıra dərman preparatlarının müalicə effektinin xarakterini, ümumiyyətlə dəyişdirər,
elə edə bilər ki, həmin dərman preparatı neytrallaşsın, təsirsizə çevrilsin. Əgər xəstənin
fərdi mikrobiomu öyrənilsə, bu vaxt dərmanın seçilməsi, heç şübhəsiz, xeyli
sürətlənəcək və onun təsiri daha səmərəli olacaqdır.
Yaxşı cəhət orasındadır ki, son vaxtlar arıq hətta mütəxəssis olmayanlar da
mikrobiom haqqında müəyyən məlumatlara yiyələnmişlər. Bəzi tədqiqatlar bu
məsələyə marağı xeyli artırmışdır. Vaşinqton universitetinin apardığı bir tədqiqatın,
həddən artıq kökəlmə ilə bağırsaqların mikroflorasının keyfiyyəti arasındakı əlaqəni
müəyyən etməsi, buna misal ola bilər. Tədqiqat aşkar etdi ki, izafi çəkidən əziyyət
çəkən siçanların bağırsaqlarında bir növ, arıq siçanlarınkında isə tam başqa növ
bakteriyalar vardır. Onları eyni dieta ilə yemləyirdilər, lakin birinci qrup qidadan daha
çox kalori mənimsəyirdi və bu vaxt xeyli piy yığırdı. Eyni vəziyyət insan orqanizmində
də baş verir. Aydın oldu ki, nəyə görə çox sayda adam yeməyin adicə iyindən
kökəldiklərindən şikayətləndikləri halda, onların arıq dostları həmin yeməyi heç bir
problemlərlə üzləşmədən asanlıqla udurlar.
Belə eksperimentlər insan mikrobiomuna olan münasibətdə, onun öyrənilməsinə
böyük həvəs göstərməklə xarakterizə olunan dəyişiklik yaratdı, əvvəllər isə alimlərin
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çoxu ona müəyyən iyrənmə qaydasında yanaşırdı. Bu ona bənzəyir ki, oxucular
Conatan Sviftin «Qulliverin səyahəti» əsərindəki bir hissəyə görə onu sevəydilər, bu
hissədə isə bir tələbənin insan ekskrementindən onu əmələ gətirən maddələri təkrarən
bərpa etmək sahəsində apardığı təcrübə təsvir edilir. Belə bir hadisəyə rus yazıçısı
Vladimir Voynoviçin satirik «Əsgər İvan Çonkin» romanında da rast gəlinir. Həvəskar
bioloq olan kolxoz mühasibi eyni xassəli bədən tullantısından spirt çəkir və həmin içki
ilə əsgər Çonkini qonaq edir. Hər iki hadisə iyrənc, ikrah doğuran hisslər yaratsa da,
belə qəribə «əlkimyaçılıqları» təsvir edir. Mikrobioma da əvvəllər vasvası qaydada
münasibət bəsləyənlərin bəzilərinin öz mövqelərini dəyişib, bu problemə ciddi
yanaşmaları yalnız rəğbət hissləri doğura bilər.
Mikroflora isə faktiki olaraq insan orqanizminin bütün hissələrində iştirak edir.
İnsan bədənində onların bütünlükdə 10 mindən çox növü vardır. Bədənin hissəsindən
asılı olaraq onların sayı da dəyişir. Ağız boşluğunda və bağırsaqlarda məskunlaşan
mikroorqanizmlərin sayı arasındakı fərq çox böyükdür. 2010-cu ildə aparılan tədqiqat
göstərmişdir ki, sağ və sol əldə məskunlaşan mikroorqanizmlər bədəndə məskunlaşan
mikroorqanizmlərin ümumi sayının yalnız 17 faizini təşkil edir.
Mikrobiom problemi ilə tanış olmayan adama elə gələ bilər ki,
mikroorqanizmlərin çəkisi, kütləsi yoxdur. Bu özlüyündə yanlış fikirdir. Materiya
özünə məxsus olan əsas xüsusiyyətləri qoruyub saxlayır. Nyutonun ümumi cazibə
qanununa müvafiq olaraq, bütün materiya növləri arasında, elementar hissəciklərdən
tutmuş göy cisimlərinə qədər, qarşılıqlı əlaqələr mövcuddur, bura universal qravitasiya
təsiri də daxildir. Deməli, hər bir materiya həm də kütləyə malikdir. Yaşlı adamda
mikrobiomun çəkisi üç funta yaxın olur (ingilis funtu ilə götürdükdə bu 1,360 kq edir)
və insan beyni də demək olar ki, eyni çəkidə olur.
Əlbəttə, mikrofloranın öyrənilməsi heç də asan məsələ deyildir, buna sadə
laboratoriya işi kimi baxmaq primitiv münasibətdən xəbər verir. Lakin çox güclü
kompyuterlərə malik olan ölkələrdə bu tədqiqatı daha geniş ölçüdə aparmaq
mümkündür. Sadəcə olaraq çətinliyi dəf etmək iradəsi olmalıdır. İkinci Dünya
müharibəsinin ilk illərində almanların radar sistemi ingilis bombardmançı aviasiyasına
böyük ziyan vurduğundan, Böyük Britaniya hava bombardmanını dayandırmalı
olmuşdu. 1943-cü ilin birinci yarısında müttəfiqlər «pəncərə» adlanan üsuldan istifadə
etməyə başladılar. Qabaqda uçan təyyarə folqa qırıntılarını səpələməklə, radarları
görməsini heçə endirirdi. Və ingilis bombardmançı aviasiyası artıq tapşırığı uğurla
yerinə yetirirdi. Hamburqa belə bir hava həmləsi şəhərin hərbi- sənaye potensialına
böyük ziyan vurdu, yarım milyona qədər adam evsiz qaldı. İndii mikrobiom dünyasına
da belə bir pəncərə açmaq lazımdır, lakin müharibədə olduğu kimi, o duman yox,
tədqiqat obyekti üzərinə işıq salmalıdır ki, onun nətcəsindən təbabət daha geniş və
səmərəli müalicə imkanlarına yiyələnsin.
Artıq yaxşı məlumdur ki, elə xəstəliklər mövcuddur ki, onların müalicəsi
bədəndəki mikrofloranın təsiri hesabına istənilən nəticəni vermir və bəzən bu sahədəki
bütün cəhdləri yoxa çıxarır. Mətbuatdan tanış olduğum bir hadisə bu ideyanın
reallığına daha böyük şəhadət verdi.
Birləşmiş Ştatlardakı bir ər-arvad cütlüyü tanınmış pediatra müraciət etmişdi.
Onlar uzunmüddət uşaqları olmalarına çalışsalar da, səyləri əbəs olmuşdu. Nəhayət,
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qadının yaşı 45-ə çatanda hamiləlik xoşbəxtliyini yaşadı. Və tezliklə dünyaya iki ekiz
uşaq gəldi. Bədbəxtlikdən, biri asfiksiyanın (boğulmanın) ağır forması nəticəsində öldü.
Bu, vaxtından qabaq doğulmuş uşaqlar üçün geniş yayılmış xəstəlikdir. Bir həftə sonra
həkim ikinci uşaqda epitema əlamətini və ya qarının güclü surətdə qızarmasını, həm də
köpməsini müşahidə etdi. Bu xəstəliyə nekrotik enterokolit (orqanın və ya hüceyrələrin
ölməsi ilə müşayiət olunan bağırsaqların iltihabı) diaqnozu qoyuldu. Bu xəstəlik
bakterial təbiətə malik olmaqla, bağırsaqların qəflətən və sürətlə inkişaf edən iltihabı ilə
xarakterizə olunur. Cərrahiyyə əməliyyatı göstərdi ki, bütün bağırsaq yolu, qarından
yoğun bağırsağa qədər, ümumiyyətlə, fəaliyyət göstərmir. Körpə ölümə məhkum idi və
əməliyyatdan sonra onun bir neçə günlük ömrünə son qoyuldu. Nekrotik enterokolit
vaxtınldan əvvəl doğulmuş uşaqlar üçün ən başlıca amansız qatillərdən biridir.
Bu misaldan aydın olur ki, bakteriya nəyəsə müdaxilə etdikdə, onun zərbəsinin
qarşısını almaq olduqca çətin olur. Hər bir bədbəxtliyə görə irsiyyəti günahlandırmaq
da heç də ədalətli olmur. Amerikadakı bir məşhur şirkətin – “Second Genome”
firmasının özü üçün seçdiyi «Bəlkə də insan orqanizmi üçün daha çox vacib olan
genom heç də insan mənşəli deyildir» devizindəki İdeya, görünür, həqiqətdən o qədər
də uzaq deyildir.
Orta əsr Avropasında yayılan bir anektod yada düşür. Qollar və ayaqldar bütün
gün ərzində çalışıb, taqətdən düşənə qədər işləyərək mədəni yedizdirdiklərindən
qəzəblənib, buna son qoymaq qərarına gəldilər. Onlar qiyam qaldırdılar ki, indiyədək
əziyyət çəkib, müftəxor mədəni yedizdirməklə məşğul olmuşlar, özləri üçün isə heç nə
etməmişlər. Qiyam bir neçə gün davam etdikdə qollar, ayaqlar çox zəiflədiklərinin,
hərəkət edə bilmədiklərinin şahidi oldular, anladılar ki, mədə heç də özü üçün deyil,
bütün bədən üçün işləyir. Fiziologiyaya artıq məlum olduğu kimi, mədə qəbul etdiyi
qida maddələrini həzm etdikdən sonra, onların enerji dəyərlərini toxumalar qurmaq və
onları təkrarən yaratmaq üçün bədənin bütün orqanlarına, o cümlədən əllərə və
ayaqlara da çatdırır. Deməli, mədə bədən üçün qollardan və ayaqlardan heç də az yox,
həddən artıq böyük iş görür. Qolunu və qılçasını itirmiş insanlar normal həyat
sürməkdə davam edirlər, mədəsiz insanın isə süni qidalanma ilə təmin edilməsi böyük
əzabla müşayiət olunmaqla yanaşı, həyatın gözəlliyini və ömrün uzunluğunu əsaslı
surətdə ixtisara salır.
Sovet yazıçıları Ales Adamoviçin və Daniil Qraninin «Blokada kitabı» əsərində
İkinci Dünya müharibəsi dövründə Leninqradın 900 gün davam edən blokadası vaxtı
aclıqdan, soyuqdan əziyyət çəkib, çoxlarının məhv olduğu, az hissəsinin sağ qaldığı
şəhər sakinlərinin gündəliklərindən dəhşətli həyat səhnələrini təsvir edən parçalar öz
əksini tapmışdır. Aclıqdan arvadını itirmiş, özü isə ardıcıl zəhmət fəallığı hesabına sağ
qalan tarixçi alimin digər qiymətli müddəaları ilə yanaşı, insan mədəsi barədə yazdığı
olduqca maraqlı fikiri verilmişdir. O yazır ki, istənilən fabrik və zavod xammal təchizatı
kəsildikdə işini dayandırır, lakin bir müddətdən sonra yenə xammal qəbul etdikdə,
məhsul istehsalını uğurla davam etdirir. Mədə isə tam fərqli bir fabrikdir. Ona öz
xammalı, yəni qida xeyli müddət daxil olmadıqda, o təkcə fəaliyyətini dayandırmır,
həm də özünə aid olmayan bir funksiyaya yiyələnir, ağıla, şüura hakim kəsilir, onlara
göstərş verməyə başlayır. Doğrudan da aclıq adamı şüurdan məhrum edə bilir, bəzən
insanlıq xüsusiyyətlərini məhv edib, buna məruz qalan adamı heyvana çevirə bilir. Ac
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halda mədəyə sonralar əvvəlki qaydada qidanın qəbul edilməsi də böyük çətinliklərlə
müşayiət olunur, quru qida, belə insanların ölümünə səbəb ola bilir. Ona görə də
Ladoqa gölü üzərindən «həyat yolu» açıldıqda şəhərdən çıxarılan sakinlərin çoxu
yedizdirildikdə, ölməyə başlamışdı. Uzun müddət ac qalan, qidalandırıldıqda ölən
adamların mədəsində kolbasanin üstündəki kəndirlə heç çeynənilmədən udulması,
həmçinin duzlu quru qida hesabına adamların həyatdan getməsi faktları aşkar olundu.
İbtidai insanı bəlkə də aclığın əzabları kannibalizmə – adam əti yeməyə əl
atmağa məcbur etmişdi. Leninqradda da blokada vaxtı az da olsa kannibalizm faktları
olmuşdur və buna əl atanlar güllələnmişlər. Qədim Roma təbliğatı bu termini ədalətsiz
olaraq heybətli düşməni, öz dövlətinə böyük təhlükə hesab etdiyi Karfagen sərkərdəsi
Hannibalın adı ilə əlaqələndirərək, dövriyəyə buraxmışdı. Guya vəhşi təbiətli Hannibal
əsgərlərinə insan əti yeməyi öyrədirmiş və belə əsassız müddəa yalnız əhalidə ona qarşı
nifrət və qəzəb hissini gücləndirmək üçün işə salınmışdı. İndi də Okeaniyanın bəzi
adalarında kannibalizm qalır və bu, yəqin ki, qidaya olan ehtiyacdan və qonşu düşmən
tayfa ilə vuruşda əsir götürülmüş adamlardan qızğın intiqam almaq hissinin təsiri ilə
baş verir..
Misal gətirilən anektodda əllər və ayaqlar mədənin gözə görünməyən
fəaliyyətindən hali olmadıqlarından belə bir etiraz yolunu seçmişdilər. Əgər onlara
mədənin işi sirr olaraq qalırdısa, onda bədəndə məskunlaşan mikroflora okeanı isə
görən necə yarıb keçmək mümkün olmayan qaranlıq duman altında gizlənmişdir.
Mədə insan orqanrizminin bir hissəsi olduğundan, səbəbi bilinməsə də, onun fəsadları
özünü hiss etdirir. Bakteriyalar isə tam məhcul bir aləmdir, onların təsirinin adi yollarla
müəyyən etmək cəhdi, gözlə atom nüvəsini tədqiq etmək istəyinə bərabər olan bir
ağılsızlığa bənzəyir. Lakin bu məchulluğa nəhayət son qoyulmalıdır, bunu
bakteriyaların qəsdi hesabına itirilmiş insanların ruhu tələb edir və elm zamanın bu
çağırışına bütün potensialını sərf etməklə müsbət cavab tapmalıdır.
İnsan bədəninin mikroflorasının öyrənilməsini qədim insanların yeni
torpaqları kəşf etmək sahəsindəki cəsarətləri ilə müqayisə etmək olar. Axırıncılar öz
həyatlarını da risqə ataraq, özlərinə məlum olan dünyanın ərazilərini xeyli
genişləndirmişdilər. İndi elm aləmində çalışanlardan belə bir cəsarət və iradə tələb
olunur, axı onlar heç də öz həyatlarını hansısa bir risq altında qoymurlar. Təəssüf ki,
mikrobiomun öyrənilməsinə münasibət heç də birmənalı deyildir. Bir sıra mütəxəssislər
belə hesab edirlər ki, mikroflora barədə artan həvəs yeni bir dəb olub, ötüb keçəcəkdir.
Belələri, geosentrik nəzəriyyənin ardıcılları Günəşin Yer ətrafında dövr etməsini təsdiq
etdikləri kimi, bu məchulluğunun aradan qaldırılmasına müqavimət göstərmək üçün
edilən zəruri cəhdləri faydasız sayırlar. Onlar iddia edirlər ki, bu sahədəki gözləmələr
fantastik xarakter daşımaqla, bəşəriyyətə qızıl dağlar vəd etmənin yeni bir növüdür.
Skeptiklər ordusu daim elmin inkişafına böyük maneəçiliklər göstərmişlər.
Onların əks təbliğatına baxmayaraq, əgər mikrobiom insan orqanizmində mühüm rol
oynayırsa, onun bir hissəsinin vurduğu ziyanı azaltmaq elm və alimlər qarşısında
duran nəcib bir məqsəd, böyük əhəmiyyəti olan vəzifə sayılmalıdır. Düşməni dost
etməyin özü böyük qabiliyyətdir, onu zərərsizləşdirməyin özü də böyük cəsarət və
fərasət tələb edir. Elm bu sahədə ciddi uğurlara imza atsa, bütün bəşəriyyət bundan
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böyük fayda götürə bilər. İnsanların bədbəxtliklərinin miqyası azalar və bu günə qədər
sağaldıla bilməyən xəstəliklər üzərində qələbə çalınması üçün arzulanan yol açılar.
Vaxtilə dənizlər insanlar üçün yol rolunu oynayırdı, quru ilə yol çəkmək
praktikası yalnız qısa məsafələrə tətbiq edildiyindən, su yolu böyük kəşflərə, iri
məsafələrdəki ticarət əlaqələrinə qapıları açırdı və bu, dünyanın bütövləşməsinə gətirib
çıxarırdı. Hələ indi də Sibirin tayqa meşələrində, Cənubi Amerikanın Amazonka
selvalarında yollar yoxdur, ancaq çaylarla hərəkət etmək mümkün olur. Bu ərazilərdə
quru yollarına bir ciddi ehtiyac da yoxdur. Mikroflora isə elə bir meşədir ki, onu
öyrənmək üçün hökmən yollar açılmalıdır və bunun öhdəsindən yalnız elm gələ bilər.
Bəşəriyyətin buna böyük ehtiyacını nəzərə aldıqda, ümid və əminlik yaranır ki, elm bu
problemin öhdəsindən uğurla gələ biləcədir.
Əxlaq siyasətin girovuna çevrilir
Son illərdə Avropanın və Yeni Dünyanın bir sıra ölkələrində bircinsli nikahların
müdafiəsi əvvəlki hüdudlarını aşaraq, təbiətə, ailə institutuna belə zidd ittifaqın tam
leqallaşdırılması fazasına keçmişdir. Bu vaxt əxlaqın təmizliyini ön plana çəkən bütün
dinlərin mövqeləri də kənara atılmışdır. Onlar özlərinin utancaq etiraz çağırışlarının da
artıq təsiri olmayan moizə xarakterindən uzağa gedə bilməməsi ilə, dünyanın bir çox
hissələrində artıq tənzimləyici qüdrətə malik olmadıqları qənaətinə gəldilər, axı əslində
heç onlara məhəl qoyan da yoxdur.
Əxlaq pozğunluğunun ilkin ən iyrənc nümunəsi sayılan Bibliyadakı Sodom və
Qomorra tarixçəsi də, elə bil ki, bütünlüklə unudulmuşdur. Allah Sodoma gedən
Abrahama demişdi ki, Sodoma və Qomorraya qarşı dəhşətli ittihamlar vardır və onların
günahı çox böyükdür. Allah eşitdiklərinin həqiqət olub-olmadığını öyrənmək istəmişdi.
Bu məqsədlə iki mələyini Sodoma göndərdi, axşam şəhərə girəndə Lot onları
qarşılamış, evinə aparmış və qonaq etmişdi. Bu vaxt şəhərlilər onun evini mühasirə
etdilər ki, qonaqları versin ki, onlarla cinsi yaxınlıq etsinlər. Lot mələkləri xilas etmək
üçün hər cür ən agır güzəştlərə getməyə də hazır idi. Mələklər Lotun ailəsi ilə birlikdə
şəhərdən çıxanda, Allah Sodomu tamamilə dağıtdı. O vaxtdan etibarən yerlə yeksan
olan Sodom və Qomorra əxlaqsızlığın və ona görə ağır ən agır bir cəzaya düçar
olmanğın simvoluna çevrildilər.
Lakin Bibliyada ziddiyyətli anlar da vardır. Allahın mələklərinə, öz
şəhərlilərinin biabırçı təcavüzündən xilas olmaqda kömək edən Lot özü sonralar başqa
bir günahı işlətməli oldu. Birbaşa təqsiri olmasa da, qızları ilə intsest (qanqarışdırıcı)
əlaqəyə girdi və onların doğduğu uşaqlar iki qədim xalqın – moabitlərin və
ammonitlərin əcdadları oldular.
Bu hadisələrdən bizi min illərlə zaman məsafəsi ayırır. Ötən dövr ərzində
bəşəriyyət xeyli inkişaf etmiş, bütövləşmiş, kiçik tayfalardan böyük xalqlar, dar yaşayış
məkanlarından geniş ərazisi olan ölkələr əmələ gəlmişdir. Dünya xəritəsi Bibliyanın
güman edə bilmədiy rəngarənglik, müxtəliflik qazanmışdır. Tarixi inkişaf həm də
tədricən ailə institutunun xeyli möhkəmlənməsi ilə müşayiət olunmuşdur, ibtidai
xalqlarda isə bu ittifaq əsasən nəsli artırmaq qayğısına görə bir qədər kövrək idi.
İudaizm, həmçinin dünya dinləri olan xristianlıq və islam ailənin möhkəmliyini ön
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plana çəkmiş, bəzən hətta hissiyyat tələbatını bütünlüklə inkiar etmək yolunu
tutmuşdular. Xristian rahibləri qadına qarşı ehtirasın meydana gəlməməsi üçün
guşənişin həyat tərzinə üstünlük verirdilər, insan yaşamayan dağlarda və səhralarda
məskunlaşırdılar. Əlbəttə, xristian dini əvvəlki dövrlərdə bu məsələdə ifrata varırdı,
təbiətin sarsılmaz qanunlarına məhəl qoymurdu, kilsə xadimləri və rahiblər arasında
tselibat –nikahsızlıq qaydasını bərqərar etmişdi. Müsəlmanlarda əksinə olan qayda,
çoxarvadlılıq monoqamiyaya zərbə vursa da, heç də ailə institutunun dayaqlarının
zəifləməsinə gətirib çıxarmırdı.
Dinlər qadınla kişi arasındakı məhəbbət hisslərini inkar etməklə, dinə sitayiş
edənlərin məhəbbətinin Allaha ünvanlandığını iddia edirdilər. Katolik rahibələr öz
tselibatını, kişilərə qarşı sevgiyə yad olmalarını yalnız İisusa məhəbbət bəslədikləri ilə
izah edirdilər. Katolik dini, ailə institutunun qranit möhkəmliyini saxlamaq xatirinə
bəzən nikahın pozulmasına, boşanmaya də mənfi münasibət bəsləyirdi, bunu onunla
izah edirdi ki, kəbin Yerdə deyil, Göylərdə kəsilir və onu pozmaq olmaz. Ümumiyyətlə,
protestanlığa qədər xristian dininin qadınla kişi arasındakı münasibətlərə dair qoyduğu
sərt şərtlər, bəzi qadağalar həm də müəyyən ölçüdə əxlaqsızlıqlara yol açırdı. Din
xadimləri və rahiblər arasındakı tselibat – nikahsızlıq əslində təbiətin qanunna zidd bir
ehkam idi və onu qorumağa can atıldıqca, əxlaq pozğunluqları halları çoxalırdı. Təbii
ehtiyacını qanuni yolla ödəyə bilməyənlər bu qaydaları pozmaqdan heç də
çəkinmirdilər. Bu isə din xadimləri arasında eybəcər hərəkətlərə yol verilməsinə gətirib
çıxarırdı. İtaliyan yazıçısı Covanni Bokkaççonun (XIV əsr ) “Dekameron”u, fransız
dramaturqu Jan Batist Molyerin “Tartyuf”u belə keşişləri ələ salırdı. Hətta bəzi Roma
Papaları da əxlaq pozğunluğu ilə məşğul olmaqdan çəkinməyərək, dünyaya bastard
(haramzada) övladlar gətirirdilər. Dinin təmizliyi uğrunda inkvizisiya İspaniyada
tüğyan edəndə, baş inkvizitor Torpkvemada 1492-ci ildə əsl cəlladlıqla məşğul olanda,
Roma Papası VI Aleksandr (Borcia) digər əxlaqsızlıqları ilə yanaşı ( nikaha girməməli
olduğu halda onun üç uşağı olmuşdu), öz doğma qızı Lukretsiya ilə də intim yaxınlıq
etməkdən çəkinməmişdi, qızı bu əlaqədən ona hətta oğul da doğmuşdu. Papanın özü
və böyük oğlu Çezare Borcia qətllər təşkil etməyin ustası hesab oulnurdular. Son illərdə
isə bəzi ölkələrdə katolik keşişlər arasında pedofiliya (azyaşlı uşaqlarla intim yaxınlıq
cinayəti) faktlarının aşkar və ifşa olunması bu dinin nüfuzuna yeni ağır zərbə
vurmuşdur.
Hazırda Vatikanın yüksək strukturlarında güclü, geniş şəbəkəli və
mərkəzləşmiş gey lobbisi fəaliyyət göstərir. Vatikanı iki bəla: şəhvət və
tamahkarlıq dağıdır. Seminaristlərin və xor oxuyanların arasında kişi fahişəliyi barədə
məlumatlar vardır. Vatikan administrasiyasında mühüm vəzifələri tutan şəxslər qeyriənənəvi cinsi orientasiya nümayəndələri ilə görüşmək üçün kiçik mehmanxanalara,
saunalara və klublara gedirlər. İndiki Papa Fransiskin missiyası bu eybəcərlikləri
kökündən çıxarmaqdır. Belə Avgi tövlələrini təmizləmək isə heç də asan məsələ
deyildir.
İslam ölkələrində mollaların da əxlaq məsələsində sui-istifadə halları heç də az
olmamışdır. Bu sahədəki biabırçılıqları klassik Azərbaycan ədəbiyyatı məharətlə ifşa
etmişdir.
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Əxlaq məsələlərində daim sərt mövqeyə malik olan dinlər Qərbdə bircinsli
nikahların leqallaşmasına, qanuni hüquqa yiylənməsinə, ən azı anlaşılmayan laqeydlik
göstərirlər. Bu onların nüfuzunun xeyli aşağı düşməsinə dəlalət edir və onlar da insan
haqlarının imperativ xarakter daşımasını nəzərə alaraq qeyri-ənənəvi sayılan nikahların
mülki qaydada bağlanmasına müqavimət göstərə bilmirlər.
Vaxtilə katolitsizmin qalası sayılan və Reyormasiyaya görə vətəndaş
müharibəsinə cəlb olunan Fransa artıq bircinsli nikahların qeydliyyatdan keçməsinə,
tam hüqüqlü instituta çevrilməsinə, bütün proseduralara əməl olunmaqla qəbul edilən
qanun əsasında nail olmuşdur. Bu hadisə həm də geniş təbliğat kampaniyası ilə
müşayiət olunmuşdur. Monpelye şəhəri meriyasında iki cavan oğlanın nikahının qeydə
alınmasının təşkili əsl bayram xarakteri almışdı. Onsuz da Fransada uzun müddət
ərzində bəzi hallarda əxlaqın təmizliyinə elə bir əhəmiyyət verilmirdi. XVII əsrdə bu
ölkədə çoxalan bastardlar öz qanundan kənar mənşələri ilə fəxr edirdilər. Kral
sarayında kral və onun arvadı kraliça bir qayda olaraq məşuqəsiz və məşuqsuz
keçinmirdilər. Bəzi məşuqələr dövlət işlərinə müdaxilədə hədd tanımırdılar, ona görə
də böyük qüdrət sahiblərinə çevrilirdilər. Kral XV Luinin məşuqəsi madam Pompadur
metsenat fəaliyyəti ilə məşğul olduğundan, şairlər, yazıçılar, incəsənət adamları onun
himayəsinə xüsusi ehtiyac duyurdular. Fransanın ən nəcib kralı hesab edilən IV Henri
iki dəfə arvad almaqla yanaşı (onun arvadları Mediçi nəslinin nümayəndələri idi),
məşuqələrə malik idi. Günəş Kral adlanan XIV Luinin öz məşuqələrindən haramzada
övladları var idi, onun öz anası Anna Avstriyalı isə, kral az yaşlı olanda dövləti idarə
edən Mazarinin məşuqəsi olmuşdu. Napoleon müqayisə olunmaz hərbi zəfərləri ilə
yanaşı, qadın çarpayılarında qazandığı qələbələrlə də öyünə bilərdi.
Müasir Fransa isə, prezident seçkiləri kampaniyasında bircinsli nikahları
qanuniləşdirməyə söz verən, bu yolla həmin adamların səsini qazanan və prezident
seçilən Fransua Oliandın «uğurla» həyata keçirdiyi ilk böyük tədbirin məkanı oldu.
Prezident Olland orientasiyası fərqli olanların qarşısında verdiyi vədi yerinə yetirdi.
Lakin bu hərəkəti ilə həm də ölkə əhalisini parçaladı, iki hissəyə – homoseksual azlığın
əleyhdarlarına və tərəfdarlarına böldu. Həm də Fransa iri döblətlər arasında bircinsli
nikahları leqallaşdıran ilk dövlətə çevrildi. Demokratik ölkədə siyasət xalqa xidmət
edir, onun adından həyata keçirilir. Fransada isə bu məsələdə xalqın çoxluğunun
etirazları nəzərə alınmadı, onun rəyinə heç məhəl də qoyulmadı.
Fransanın təcrübəsi təkcə bu ölkənin hüdudlarında qapanıb qalmadı.
ABŞ prezidenti Barak Obama da özünün ikinci müddətə seçilməsi üçün apardığı
kampaniyada homoseksualistlərə verdiyi vədə əməl etdi. Obama administrasiyasının
müraciəti əsasında Birləşmiş Ştatların Ali Məhkəməsi bu məsələyə baxdıqda, hakimlər
düşünülən qaydada bircinsli nikahlar hərəkatına təkan verdi, baxmayaraq ki, bu
sferada baş verəcək müəyyən şəkildəki siyasi mübarizənin taleyini həll etməyi ştatlara
həvalə etdi. Ali Məhkəmə Amerika Birləşmiş Ştatlarında «Nikahın müdafiəsi barədə
Aktın» - bu mühüm federal sənədin, nikahın kişi ilə qadın arasındakı ittifaq olması
barədəki müddəasını ləğv etdi. Bu o deməkdir ki, geylər və lesbiyankalar öz
münasibətlərini rəsmi qaydada qeydə aldıracaqlar və həm də kişiyə və arvada nəzərdə
tutulan federal güzəştlər onlara da şamil ediləcəkdir. Məhkəmə həmçinin Kaliforniyada
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bir az əvvəl referendumda qəbul olunmuş bircinli nikahlara qoyulan qadağaların da
üzərindən yoğun bir xətt çəkdi.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Fransada olduğu kimi, Birləşmiş Ştatlarda da
media bu tədbiri böyük razılıq və sevinclə qarşıladı. Fransadakı ilk belə nikah yerli və
beynəlxalq televiziya kanalları vasitəsilə geniş şəkildə işıqlandırıldı. ABŞ-da isə «The
Nyu York Times» qəzeti öz redaksiya məqaləsini «Bərabərliyin qələbəsi» başlığı altında
dərc etdi. Qəzet yazır ki, amerikan geyləri və lesbiyankaları barədə dövlət ayrı-seçkiliyi
üzrə olan sanksiyaların ləğv edilməsi uğrunda aparılan uzunmüddətli mübarizədə
nəhəng qələbə qazanılmışdır. Lakin Ali Məhkəmənin, çox illər ərzində davam edən
ədalətsizliyi bütünlüklə ləğv etmək sahəsindəki şansı bu vaxt əldən buraxdığını da
qeyd edərək, qəzet göstərir ki, Amerika Femidası xeyli sayda ştatda olan geylərin yenə
də ikinci sort adamlar kimi qalması qaydasını poza bilmədi. Qəzet yazır ki, güman ki,
məhkəmə onu nəzərə almışdır ki, belə ümumi yaxınlaşmaya ölkə hələ də hazır deyildir,
ancaq bununla həm də bu problemin ölkəni parçalamaq gücündə olduğu ehtimalına
şişirdilmiş qaydada yanaşdığını nümayiş etdirdi. Lakin bunu da diqqətdən yayındırdı
ki, sonrakı təxirə salınma da adamlara olduqca baha başa gələcəkdir. Bu vaxtdan
etibarən artıq amerikanların 30 faizi bircinsli nikahların icazə verildiyi regionlarda
yaşayır.
Aydın deyildir ki, bircinsli cütlüklər barədə yeniləşmiş federal qanun qəbul
ediləcəkdimi ki, belə nikahın qanuni sayıldığı ştatda evlənmiş, lakin sonra bircinsli
nikahlara icazə verilməmiş ştata getmiş adamların üzləşəcıyi problemləri asanlıqla həll
etsin. Yerli məhkəmələr bu işlərə yəqin ki, öz ştatlarının xeyrinə olan qaydada
baxacaqdır və bircinsli nikahları qadağan edən ştatların qanunların əleyhinə çıxacaqlar.
Bu vaxt Ali Məhkəmə yenidən bu problemlə qaytmağa məcbur olacaqdır.
Bircinsli nikaha daxil olan yeni ər-arvadlar başqa ştatın sərhədini keçdikdə,
onların nikahı hökmən sual altına salınacaqdır. Bu vəziyyət Vətəndaş müharibəsindən
əvvəl Birləşmiş Ştatlarda mövcud olan situasiyanı yada salır.Qul ştatlarının yerləşdiyi
Cənubla, quldarlığı ləğv etmiş Şimal ştatlarının münasibətləri bu ziddiyyətə görə daha
da pisləşirdi. Azadlığa can atan qullar Cənubdan qaçıb, Şimalda gizlənməyə ümid
bəsləyirdilər. Lakin Cənubun təzyiqi və təhriki ilə xüsusi «Qaçmış qullar barədə qanun»
qəbul olundu. Bu qanuna görə, qaçan qul Şimalda tutulub, mühakimə olunmaqla,
Cənublakı sahibinə qaytarılmalı idi. Məhkəmə hər qaçan qulu sahibinə qaytardığına
görə həmin qanuna müvafiq olaraq dövlətdən 5 dollar məbləğində mükafat alırdı, bu
da bütün hökmlərin birtərəfli, yəni qulların ziyanına olacağına zəmin yaradırdı.
Bircinsli nikaha daxil olanlar da öz ştatlarında qanunun himayəsi altında sərbəst
olduqları halda, bu qaydanı qəbul etməmiş ştatın ərazisinə keçdikdə, onların təqib
olunması ehtimalı artır və buna görə problemlərlə üzləşə bilərlər. Belə vəziyyəti
aydınlaşdırmaq üçün yeni məhkəmə prosesləri işə düşəcəkdir, onlar da yəqin ki,
ştatdakı mövcud münasibətə uyğun olaraq qərar çıxarmağa üstünlük verəcəklər.
Femida bu vaxt gözlərindəki pərdəni kənara atacaqdır.
«Washinqton Post» qəzeti isə yazırdı ki, bircinsli nikahlar qələbə çalmışlar, ləğv
edilmiş qanunlar isə diskriminasiyaya xidmət edən sənədlər idi. Artıq 13 ştatda
bircinslilər öz nikahlarını qeyd etdirə bilərlər. Avqustun 1-dən isə bircinsli nikahlar
ABŞ-ın daha 7 ştatında da qanuni hesab edilcək, həmin regionlarda isə bir il əvvəl buna
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icazə verilmirdi. Kalifoniya, Delaver, Men, Merilend, Minnesota, Rod Aylend,
Vaşinqton ştatları yeni qanunu qəbul edənlərin siyahısına daxil olacaqlar. Bu yeddi
ştatda isə 59 milyona qədər adam yaşayır.
Bu vaxtadək çox sayda amerikan özü ilə bir cinsdən olan əcnəbi partnyorları
üçün vətəndaşlıq və ya yaşamaq hüququnu ala bilmirdi. ABŞ Ali Məhkəməsinin son
qərarı belə ayrı-seçkiliyə birdəfəlik son qoyur.
Ən mühüm cəhətlərdən biri də odur ki, Ali Məhkmə Kaliforniya məhkəməsinin
qeyri-konstitusional hesab etdiyi 8-ci düzəliş barədəki qərarını ləğv etdi. Beləliklə,
Kaliforniya ştatı yenidən bircinsli nikahları qeydə alacaqdır. Qəzet yazır ki, «Nikahın
müdafiəsi barədə Akt» və 8-ci Kaliforniya düzəlişi homofob təşəbbüslərinin bəhrəsi
olmaqla, onların eyni vaxtda ləğv edilməsi homofoblar üçün nəhəng məğlubiyyətə
çevrildi. Hələ 2003-cü ildə ABŞ Ali Məhkəməsi qəti surətdə qərara almışdı ki,
homoseksuallığın cinayət xarakterli olduğu barədə ştatlarda nə vaxtsa qəbul olunmuş
bütün qanunlar qeyri-konstitusionaldır. Buna görə dövlət bütün ştatlarda bircinsli
nikahları hüquqi cəhətdən eibarlı hesab edəcəkdir. İyunun sonunda San-Fransisko
meriyasında iki lesbiyankanın nikahı qeydə alındı. Fransadakı oğlan cütlüyü, burada
isə qadın cütlüyü qanuni nikah bağlanmasına yol açdılar.
Artıq İngiltərə də bircinsli nikahları qanuniləşdirmək ərəfəsindədir, daha
doğrusu, parlamentin hər iki palatası, əvvəlcə Lordlar Palatası, sonra isə İcmalar
Palatası belə qanunu qəbul etmişlər, indi yalnız kraliçanın qanunu imzamlaması qalır,
bunda isə heç bir şübhə ehtimalı olmamalıdır.
Cari ildə bircinsli nikahlar həmçinin Braziliyada qanuni elan edilmişdir. Belə
qanunun həmçinin bu ilin avqustunadək Uruqvayda və Yeni Zelandiyada qüvvəyə
minməsi planlaşdırılmışdır.
Qeyri-ənənəvi cinsi orientasiya heç də XX əsrin ikinci yarısının və ya XXI əsrin
başlanğıcının problemi deyildir. Deməli, bircinslilərin intim yaxınlığı qədim dövrlərdə
də mövcud olduğundan, Bibliya bunu insan təbiətinə zidd olan bir eybəcərlik kimi
təsvir etmiş, gələcək nəsillərə ibrət dərsi vermək üçün Sodom və Qomorra simvollrını
meydana gətirmişdir. Bibliya homoseksuallığı günah adlandırır (Başlanğıc,19:1-13,
Levit 18:22). Bircinsli intim yaxınlığın İncil də xristianlıqda günah olmasını qeyd edir.
İslam bilicilərinə görə homoseksuallıq cinayətini törətməkdə təqsirkar olan daş-qalaq
edilməli idi, istəyir o, evli, ya subay olsun.
Əgər homoseksualizm indi xeyli sayda xalqları və dövlətləri düşünməyə, yeni
qanunlar çıxarmağa sövq edirsə, bu hadisənin mahiyyətinə nəzər salmaq pis olmazdı.
Homoseksualizm normal seksual münasibətin dəyişilməsi adlanmaqla, eyni cinsdən
olan adamın başqa birisinə cinsi cazibə hiss etməsidir. Yunan dilində homo – «eyni»
deməkdir, bu, heç də latın dilindəki «homo»-dan – «insan» sözündən əmələ
gəlməmişdir. Homoseksualizm, həm heteroseksualizm (başqa cinsdən olana)
münasibətlərinə görə homoseksualizmə üstünlük verilməsini,həm də homoseksual və
heteroseksual praktikanın növbələşməsini (bioseksuallığı) əhatə edir. Bu normadan
kənara çıxma heç də həmişə fiziki kontakta aparıb çıxarmır.
Qadın homoseksuallığı isə çox vaxt lesbiyanizm adlanır, bu da Egey
dənizindəki Lesbos adasının adından götürülmüşdür, həmin adda şairə Sapfo bir qrup
qadına liderlik edirdi. Homoseksuallıq barədə, seksual normadan kənara çıxmanın
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qədim və ümumi praktikası haqqında müəyyən məlumat verilməsinə baxmayaraq, XX
əsrə qədər bu məsələnin elmi cəhətdən öyrənilməsinə diqqət verilmirdi. Bu, da
müəyyən qədər onunla əlaqədardır ki, onlara çox hallarda qanuni və mənəvi biabırçılıq
əlaməti kimi baxılırdı. Yalnız İkinci Dünya müharibəsindən sonra, islah-əmək
düşərgələrinin etiraflarından kənarda baş verən məlumatlar əsasında bu məsələ
öyrənildi.. İri miqyaslı homoseksuallıq hadislərinin və sosial əlaqələrinin korrelyasiyası
A.K.Kinsey tərfindən 1948-ci və 1953-cü illərdə öyrənilmişdi. ABŞ-da kişilərin 37
faizinin, qadınların isə 13 faizinin ən azı bir dəfə homoseksual təcrübəyə meyl edən
əlamət nümayiş etdirdiyi barədə o, məlumat vermişdi.
Digər ölkələr barədə müvafiq statistik məlumatları müqayisə edə bilmədiyindən
və yararlı məlumata malik olmadığından, onun bu fenomeni öyrənməsi ümumən
homoseksual fərdlərlə və kiçik qruplarla məhüdudlaşmışdı. Birləşmiş Ştatlardakı digər
başqa bir antropoloq və fizioloq sadə cəmiyyətləri öyrənmiş, 190 cəmiyyətdən 76-da
homoseksuallıq yararlı kimi qəbul edilmiş, onlardan 49-da (64 faizində) bu praktikanın
normal hal sayıldığı məlum olmuşdur.
Ölüm təhlükəsi də daxil olmaqla, hətta sərt cəzaların olduğu cəmiyyətlərdə də
homoseksuallıq hələ də baş verir. Bu, çox hallarda kişilər və qadınlar arsında meydana
çıxır, qadınlara nisbətən, kişilərdə nomardan kənara çıxma qaydasındakı belə cinsi
fəallıq və ya stabil əlaqələr boşanmaya gətirib çıxarır.
Homoseksuallıq hallarına görə dörd hipoteza irəli sürülür:
1. Genetik azmadan əmələ gələn və ya bəzi irsən götürülən bircinsli əlaqə
əvvəlcədən olan bir meyl kimi belə cinsi davranışa adamı anadan doğulan vaxtdan
istiqamətləndirir. Bu nəzəriyyə yüngül eksperimentlərdən və əsasən heyvanlar
arasında olan əlaqələrdən çıxarılmışdır.
2. Homoseksual obyektin seçimi tədricən fərd-cəmiyyət münasibətlərinin fərdi
əlaqələrində mövcud olan xüsusi şəraitlərin nəticəsi olur və bu, adamın özünü
homoseksual kimi tanımasında fərdin xeyrinə olur. Bu qarşılıqlı əlaqəyə görə
normadan kənara çıxma yalnız 1970-ci illərdə öyrənilmə obyektinə çevrilmişdir.
3.Uşağın inkişafının xüsusi dövrlərində, xüsusən erkən uşaqlıq vaxtı və
gənclikdə həlledici rol oynayır. Bu isə daha çox dustaqxanalarda mövcud olur. Oğlanlar
homoseksual fəaliyyəti icra edirlər, çünki sonralar bu, həmyaşıd qrupun təzyiqləri ilə
hetoroseksual əlaqələrə gətirib çıxarır.
4. Valideynlər və uşaqlar arasındakı kəskin qaydasızlıqlar bəzi homoseksuallığı
dəstəkləyən bir amil hesab edilir, çünki oğlan uşağının
müstəsna qaydada özünü tanıması öz anası ilə və ya qızın isə öz atası ilə baş verir.
Empirik məlumatlar hesabına homoseksualların həyat tarixçələri heteroseksuallarınkı
ilə müqayisə edildikdə, həmçinin ziddiyətli nəticələr əldə edilir. Ancaq onu da qeyd
etmək lazımdır ki, azacıq öyrənmə qeyri-adi sayılan ana-oğul münasibətlərinin
tanınması ilə əlaqədardır.
Axırıncı hipotezanın təsdiqi kimi onu misal gətirmək olar ki, Samoa adasında
bir sıra oğlan uşaqlarını hələ körpəlikdən qız uşağı kimi tərbiyə edirlər, demək olar ki,
onlar daim kişi cinsi ilə sevgi münasibətlərində olurlar. Bu vəziyyət Samoa
mədəniyyəti üçün nəinki adi haldır, heç homoseksualizm də hesab edilmir.
45

Uşaqların erkən yaşlarda olduqları mühit də bəzən onların cinsi
orientasiyasını dəyişmə meylini yaradır. Oğlan uşaqlarının ananın və ya
nənənin bəzək şeyləri və kosmetikası ilə oynamaları belə nəticələrə gətirib çıxarır.
Homoseksuallığın fizioloji cəhətdən anormal hesab edilməsi «normal»
adamların fizioloji təsəvvüründən, quraşdırmasından əmələ gəlir. Homoseksuallarla
heteroseksuallar arasında mühüm fərq və ya bir cinsdən olanın və ya başqasının
seçilməsi belə bir nəticənin obyektidir.
Bəziləri naşılıq üzündən, lazımi biliklərə malik olmadıqlarından
homoseksualizmin təbiətə zidd olduğunu sübut etmək üçün heyvan aləmindən misal
gətirirlər, guya ki, onlarda belə bircinsli əlaqələr mövcud deyildir. Bu yanlış fikirdir.
Erkək zürafələr çox vaxt digər erkəklərlə cütləşirlər. Bir çox qruplarda homoseksual
kontaktlar heteroseksual əlaqədən daha çox baş verir. Kərtənkələlərin bir çox növü heç
erkəyin iştirakı olmadan, partenogenez qaydasında törəmə verirlər.
Homoseksualları fahişələrlə müqayisə etmək də ədalətsizlikdir. Fahişəlik
homoseksuallıqdan fərqli olaraq qazanılır və peşəyə çevrilir, belə qadınlar çox hallarda
həyatlarının mənasını öz bədənini satmaqda görürlər. Fahişələr bəzən normal
cəmiyyətdən təcrid olunmaqla, öz submədəniyyətlərinə qapılırlar.
Çox sayda dövlətlərdə və millətlərdə bu peşəyə həsr edilən həyat yarlık kimi
qəbul edilir, bunun bəzən cinayətlərə qədər inkişaf etməsi də təccüb doğurmur.
Onlar bəzi hallarda mütəşəkkil cinayətkarlığa cəlb olunurlar.
Bibliyanın bircinsli intim yaxınlığı iki şəhərlə
məhdudlaşdırmasına, lənətləməsinə baxmayaraq, qədim dünyada homoseksualizm heç
də nadir hadisə hesab olunmurdu. Antik dövrün tarixi bu barədə daha geniş
məlumatlar verir. Qədim Yunanıstanda bircinsli məhəbbət az qala heterocinsdən olan
adamların məhəbbətinə bərabər sayılırdı. Bu ölkədə həmin dövrdə kişilər arasında
məhəbbət olduqca geniş yayılmışdı, bu, hisslərin məhz normal qaydada meydana
çıxması halı kimi hesab olunurdu. Əsatirə görə, məhəbbət allahı Erosun oxları təkcə
kişilər və qadınlar arasında deyil, həmçinin kişilər arasında biri-birinə qarşı sevgi
hissləri yaradırdı. Gənclərə məhəbbətin həm də tərbiyəvi əhəmiyyəti olduğu güman
edilirdi. Belə ki, yaşlı kişi həyatda gənc oğlanın hamisi olurdu. Kişi məhəbbətinin
dünyası, polislərin (şəhər-dövlətlərin) hərbi təşkilatının xüsusiyyətlərindən əmələ
gəlirdi, burada veteranların himayədarlığı hərbi xidmətə yeni daxil olarlarla intim
yaxınlığa çevrilirdi. Yunanlar nikahı praktiki fayda nöqteyi-nəzərindən qəbul edirdilər.
Ər öz arvadında birinci növbədə uşaqlarının anasını və ocağını mühafizə edənini
görürdü. Ona görə də burada iki cins arasındakı məhəbbət prioritet əhəmiyyətə malik
deyildi.
Orduda isə homoseksualizm daha geniş yayılırdı. Tarixin ən böyük sərkərdəsi
sayılan Makedoniyalı Aleksandr öz əziz dostu Hefestionla intim yaxınlıqda idi və bu
əlaqə sərkərdənin baktriyalı arvadı Roksananın ciddi hiddətinə səbəb olurdu.
Hefestionun ölümü Böyük Aleksandr üçün ağır zərbəyə bərabər idi.
Qədim Yunanıstanın Fiva əyalətində homoseksualizm ümumiyyətlə qəbahət
sayılmırdı. Bir-birinə vurulmuş kişilərdən, sayı 300 nəfər olan elit qoşun düzəldilirdi.
Bir mühüm döyüşdə onlardan heç kəs geri çəkilmədi, əksinə, ölümü, öz sevgilisi
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qarşısında qaçıb xilas olmaq biabırçılığından üstün hesab etdi. Bu barədə məşhur tarixçi
Plutarx yazır.
Qədim Yunanıstan həm də qadınlar arasında homoseksual
əlaqələri meydana çıxarmışdır. Troya müharibəsinin baiskarı füsunkar Yelenaya təkcə
kişilər deyil, ətrafındakı qızlar da vurulurdular. Lesbos adasından olan görkəmli şairə
Sapfo (b.e.ə. VII-VI əsrlər) gözəl nəğmələr, nikah nəğmələri sayılan epitalamyaların
müəllifi olmaqla, bu şeirlərində dərs dediyi, ərə getməyə hazırlaşan qızlara mürəciət
edirdi. Onun başçılıq etdiyi kult birliyi gözəllik ilahəsi Afroditaya həsr olunmuşdu.
Sapfonun şeirlərində məhəbbət və həsrət motivləri çoxluq təşkil edirdi və şairənin
düşüncəsində məhəbbət «şirn-acı əjdahadır ki, ondan heç bir qorunma üsulu yoxdur».
Əfsanəyə görə, şairə dərs verdiyi qızlarla intim yaxınlıq edirdi. Platon öz
epiqrammasında onun mahnıları barədə demişdi: «Muzalar (ilahələr) sayca doqquz
hesab olunur, lakin onlar çoxdur, axı lesbiyanka Sapfo da muzadır. Onunla birlikdə
onlar on nəfərdir». Bu sözlərlə böyük filosof, Sapfonu ilahələrə bərabər tuturdu.
Orta əsrlərdə yapon samuraylarında təcrübəli kişi ilə gənc oğlan arasında
syudo – homoseksuallıq praktikası xüsusi hörmətə malik idi. Belə hesab olunurdu ki,
bu, gəncdə ləyaqəti, vicdanlılığı, gözəllik hissini tərbiyə edir.
Qədim Romaya isə yunan mədəniyyətinin güclü təsiri olduğu kimi, yunanların
əxlaq məsələsindəki qüsurları da bu ölkəyə asanlıqla yol tapır və orada geniş yayılırdı.
Bizim eradan əvvəl II əsrdə yaşamış Qədim Romanın görkəmli dövlət xadimi Böyük
Katon yunanların əxlaq pozğunluğunun təsirinə qarşı kəskin mübarizə aparırdı, hətta
onların ədəbiyyatının və incəsənətinin öz ölkəsinə nüfuz etməsinə də qarşı çıxırdı.
Həmin dövrdə yaşamış komedioqraf Tit Maktsi Plavt öz əsərlərində yunanların
pozğunluğuna qarşı romalıların bakirəliliyini qoyurdu. Lakin sonrakı dövrlərdə bu
bakirəlikdən heç bir əsər-əlamət qalmadı.
Böyük Roma sərkərdəsi Qay Yuli Sezarın da cinsi orientasiyasında qüsuru
olduğu bildirilir.17 yaşında olarkən o, bir qədər Bufiniyada yaşamışdı, orada çap
Nikomedin guya onunla intim əlaqədə olduğu güman edilir. Düşmənləri bəzən onu
«Nikomedin arvadı» adlandırırdılar. Əxlaq pozğunluğuna görə Sezara «bütün
qadınların əri, bütün kişilərin arvadı» deyirdilər. Belə ittihamlar, ona olan paxıllıqdan
da qidalana bilərdi.
Sezara cəsarət kimi, hədyanlıq da yad deyildi, o, həm də istənilən vaxt
qanunlara, hətta dini qadağalara məhəl qoymamaqla seçilirdi. Senatorlardan biri onun
qanun layihəsinə qarşı kəskin şəkildə çıxış etdikdə, Sezar onun başına əvvəlcədən
hazırlanmış bir vedrə peyin tökmüş və senatı alçaltmışdı. Peyinə müraciət isə qanun
layihəsinin aqrar məsələyə aid olması ilə əlaqədar idi. Sonralar isə o, ölkənin vətəndaş
müharibəsinə cəlb etdi və çar olmaq eşqinə düşdükdə isə, senatorların hazırladığı suiqəsddə qətlə yetirildi.
Sonrakı ilkin 15 imperator arasında təkcə Klavdinin kişilərlə məhəbbət
əlaqəsində olmaması güman edilir. Bu isə şairlər və yazıçılar tərəfindən qeyri-adi
davranış hesab olunurdu və onlar Klavdini ələ salınırdı. Onlar deyirdilər ki, yalnız
qadınları sevməklə Klavdi arvada bənzəyən oldu. Ailəsində isə o, bədbəxt adam idi,
imperator əri sağ ola-ola əxlaqsızlıqda ad çıxarmış arvadı Messalina başqasına ərə
getmişdi. Messalina öldürüldükdən sonra Klavdi öz doğma qardaşı qızı Aqrippinaya
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evləndi, o, gələcək imperator Neronun anası olmaqla, bu vaxt dul qadın idi. Onun öz
oğlu Neronla intsest (qanqarışdırıcı) əlaqədə olduğu iddia edilir. Neron isə öz sələfi,
doğma bacısı ilə intim yaxınlıq edən Kaliqula kimi əxlaqi pozğunluq simvoluna
çevrilmişdi, o, bir oğlana evlənmiş, digər bir oğlana isə ərə getmişdi. Tarixçi Svetoni
özünün «On iki Sezarın həyatı» əsərində nəcib imperatorlardan başqa digərlərinin
iyrənc əxlaqından geniş söhbət açır.
Sonralar İtaliyada da məşhur sənət adamları arasında homoseksualizmə meyl
edənlər olmuşdu. Renessansın dahi heykəltaraşı və rəssamı Mikelancelonun və
şöhrətdə ondan geri qalmayan Leonardo da Vinçinin də həmin qrupun
nümayəndələrindən olduğu bildirilir. Mikelancelo ahıl yaşına çatmasına baxmayaraq,
evlənməmişdi, məşuqəsi hesab edilən şairə qadınla isə onu yalnız platonik məhəbbət
birləşdirirdi.
XIV əsrin əvvəllərində İngiltərə kralı olmuş II Eduardın kişi məşuqu Piers
Qeyverston dövlətin idarə edilməsinə də müdaxilə edirdi və bu, kralın fəlakətli
vəziyyətə düşməsinə gətirib çıxardı. Onun arvadı Eleanor da öz məşuqu Rocer
Mortimerin köməyi ilə kralı taxt-tacdan devirdi. Dahi ingilis dramaturqu Uilyam
Şekspirin də homoseksualist olduğu etiraf edilir. Görkəmli ingilis dramaturqu və şairi
Oskar Uayld lord Alfred Duqlasla yaxın dostluq edirdi və onun atası Uayldı sodomitdə
ittiham etdi və həmin cinayətə görə o, 1895-ciildə iki illiyə azadlıqdan məhrum edildi.
Dustaqxanadan o, məşuquna gileylə dolu olduqca təsirli məktublar yazırdı. Məhbəsdən
çıxdıqda o, ehtiyac içərisində idi. Bu səbəbdən də Parisə yollandı və 1900-cü ildə 46
yaşında orada da öldü və şəhər qəbristanlığında dəfn edildi.
Dahi rus mədəniyyət xadimləri arasında da cinsi orientasiyası ənənə halından
uzaq olanlar olmuşdur. Böyük bəstəkar P.İ.Çaykovski belə davranışının üstünün
açılmasından qorxub, zəhərlənmə yolu ilə həyatdan getmişdi. Balet sənətinin məşhur
xadimləri S.P.Dyagilyev və Rudolf Nuriyev öz cinslərindən olanlarla yaxınlığa
üstünlük verirdilər. Axırıncı belə nizamsız əlaqələrə görə AİDS xəstəliyinə tutulmuş və
bu fəsaddan ölmüşdü.
Belə siyahını xeyli artırmaq olar. Geylər isə özlərinin ümumdünya fenomeni
olduqlarını göstərmək üçün həmn dəstəyə aid olan məşhur şəxsiyyətlər barədə çox iri
siyahı təqdim edirlər və burada əslində ciddi şişirtmə halı olmaya da bilər.
Cinsi orientasiyası fərqli olanları nədəsə günahlandırmaq da
insanllıq ölçüsündə ədalətsizlik hesab olunmalıdır. Bir çox hallarda bu təbiətin
səhvidir və ya genetik əsaslara malikdir. Təbiətin qüsuruna və ya valideynlərn
təqsirinə görə kimisə günahlandırmaq da ən azı rəhmsizlikdən xəbər verir. Onların
münasibətlərinə insanlığı ləkələyən bir hal kimi baxmaq da nə dərəcədə həqiqətə
uyğundur? Əxlaqsızlığa, fahişəliyə, öz bədənini alver obyekti edənlərə qarşı bir sıra
ölkələrdə hansısa hədlərdə mübarizə aparılırsa, bircinsli intim yaxınlığa meyl edənlərə
əvvəlki tək qəddarcasına münaibət bəslənməsi yolverilməzdir. Geylərə ya
lesbiyankalara qarşı ispan inkvizisiyasını bərpa etmək nə dərəcədə haqlıdır? Hisslərə
görə, əgər bu qanunu kobud surətdə pozmaqla müşayiət olunmursa, insanlar nəyə görə
hansısa ittihamlara məruz qalmalıdır?
Lakin homoseksual lobbi də homoseksualizmin normal hal olduğunu təbliğ
etməklə, əslində hədyanlıq fazasına keçib, digər əksəriyyət tərəfindən özləri üçün
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əslində aqressiv mühit yaradılmasına səy göstərir. Geylərin özünü elitar təbəqə hesab
etməsi də onlara qarşı tolerantlığı sıradan çıxarıb, nifrət hissinin yenidən güclənməsinə
səbəb ola bilər. Təssüf ki, bəzi KİV-lər bu məsələdə ölçü hissinə riayət etməyib, qeyriənənəvi orientasiya azlığına aid hər bir uğurlu tədbiri, az qala onların triumfu kimi
qələmə verirlər.
Geylər, lesbiyankalar bircinsli nikaha daxil olmaqla öz arzu olunan
məqsədlərinə çatırlar, cəmiyyət də bundan birbaşa ziyan çəkmir. Lakin cəmiyyətin
inkişafı üçün insan nəslinin artması mühüm şərt olduğundan, bircinsli nikahlar ziyan
vurmamış da ötüşmür. Axı belə nikahlarda övlad törəmir, yalnız əks cinslərin
ittifaqından nəsl artmağa başlayır. Ona görə də hər bir millət həm də özünün
demoqrafik inkişafına qayğı göstərməlidir. Onsuz da bir sıra Avropa ölkələrində uşaq
doğumunun kəskin surətdə azalması hesabına, gənc yaşda olan əhalinin sayı azalır,
həmin ölkələr qocalar və ahıllar diyarlarına çevrilirlər. Sodomiyanı az qala ön plana
keçirən cəmiyyət getdikcə yeni, çox vacib olan təzə qandan məhrum ola bilər.
Dinozavrların bir vaxtlar nəslini çoxaltmağa həvəsini itirdiyi güman edilir, bu isə
onların növünün bütünlüklə sıradan çıxmasında rol oynayan mühüm amillərdən birinə
çevrildi. Bəşəriyyət dinozavrların taleyini yaşamağa azacıq meyl etsə, bu görünməmiş
fəlakətə səbəb ola bilər.
Bir sözlə, bircinsli əlaqələrə tolerantlıq göstərilirsə, buna daxil olan adamlar da
əksəriyyətə qarşı aqressivlikdən uzaq olmalıdırlar. Qoy onlar özlərini tam hüquqlu və
hörmət olunan vətəndaşlar kimi hiss etsinlər, ancaq heç də özlərini yüksək kasta hesab
etmək iştahına düşməsinlər. Onlardakı bəzən güclü qısqanclıq hissi həddi aşır və
ətrafdakılara ölçüyə sığmayan qəzəb hissinə çevrilir. Dustaqxanalardakı gənc
«məşuqəsinə» kimsə söz atdıqda, ifrat qısqanclıq hesabına hami məşuq ən ağır cinayətə
də əl atmaqdan çəkinmir. Ona görə də məhbəslərdəki bircinsli əlaqələr yeni, daha ağır
cinayətlər üçün şitillik rolunu oynayır.
Keçmişdə təmiz əxlaqın bərqərar olması naminə faydalı tədbirlirlə yanaşı,
ifrat cəzalar praktikası da tətbiq olunurdu. Keçmişin dəhşətləri yalnız
xatirələrdə yaşasa yaxşıdır, onların təkrarı və ya yeni şəkildə bərpa edilməsi
ümumilikdə bəşəriyyətə, həm də hər bir xalqa böyük faciələr «ərməğanı» bəxş edə bilər.
Qeyri-ənənəvi cinsi azlıqlara qarşı münasibət kin, nifrət, təcavüz dalğası şəklini alsa,
bu arzu olunmayan qorxulu hadisəlrin baş verməsinə gətirib çıxara bilər. Axı keçmişdə
«ifritə ovu» günahsız insanların faciələrlə üzləşməsinə səbəb olmuşdu. Fərqli hisslərə
görə insanların alçaldılması, qurbana çevrilməsi cinayətdən də betər bir hal hesab
edilməlidir. Axı əksər müasir qanunlarda bircinsli intim əlaqələrin kriminal xarakter
daşıması kimi xarakterizə olunması artıq ləğv edilmişdir. SSRİ-dəki cinaət
məcəllələrində isə bircinsli əlaqələr cinayət hesab edilirdi və müvafiq cəza növu
nəzərdə tutulurdu. Vaxtilə natsistlər öz dəhşətli cinayətlərinə haqq qazandırmaq üçün
belə bir mifə əl atırdılar ki, yəhudilər öz bədbəxtliklərinə görə özləri günahkardır.
Geylərə hücum, təcavüz edənlər də belə gülünc səslənən hansısa bir uydurulmuş
səbəbə əl ata bilərlər ki, guya cəmiyyəti təmizləmək üçün onlar sərt tədbirləri işə
salırlar. Belə təmizləmələrdən isə, əlbəttə ki, neofaşizm qoxusu gəlir.
Təbiət, bəzən isə şərait bu adamların cinsi orientasıyasını belə bir qaydada
aşkara çıxarmışdır. Təbiətə qarşı üsyan qaldırmaq isə ağılsızlıqdır, bütün qanunları
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dəyişdirmək mümkündür, təbiətin qanununu isə düzəlişə məruz qoymaq məchul bir
məsələdir. Axı bircinsli intim yaxınlıqda olanlar öz hisslərinə uyğun olaraq hərəkət
edirlər, onlar heç bir xətaya yol vermir, cinayət törətmirlər, sadəcə olaraq əksəriyyətdən
fərqlənirlər. Onlar tolerantlığa möhtacdırlar, lakin bu tolerantlıqdan sui-istifadə etmək,
öz intim əlaqəsini İosif Navinin trubasına çevirib, onun səsi ilə bütün əxlaq divarlarını
uçurmaq niyyətinə düşmək də ağılsızlıqdır. Onlar cəmiyyətə əxlaq dərsi keçmək kimi
əbəs işə də girişməməlidirlər.
Qərb dünyası insan haqlarına hörmət ifadəsi kimi onlara münasibəti kökündən
dəyişmişdir, lakin bu dəyişiklik əhalinin əksəriyyətinin, ümumi əxlaqın məğlubiyyəti
kimi qiymətləndirilməməlidir. Cəmiyyətin əsrlər boyu davam edən ənənələrinə, dinin
ehkamlarına da hörmətlə yanaşılması lazımdır. Dinin əxlaqın təmizliyi sahəsindəki
mövqeyinə qarşı çıxmaq cəhdi yalnız əks effekt verə bilər. Tolerantlıq bayrağı altında
əxlaqın dayaqlarının sökülməsinə edilən cəhdlər, bunu edən qrupun özünə ağır zərbə
vura bilər.
Bir sözlə, dünənki əxlaq qurbanları onlara bəslənilən pis münasibət hesabına
özləri əxlaqın yeni cəlladları roluna həvəs göstərməməlidirlər.
Ənənəvi cinsi orientasiyadan kənar olanlara aqnostik münasibət, belə əlaqələrin
hansısa mənəvi «kodeks» hesbaına inkar edilməsi problemə gözü yummaqdan başqa
bir şey deyildir. Ayrı-seçkiliyi mütləq həddə çatdıranlar cəmiyyətdə dözümsüzlük
atmosferi yaratmaqla, onu sağaltmaq əvəzinə, xəstəliklərə mübtəla edirlər. İnsanları
hansısa qəlibə salmaq, hisslərə arzu olunan formanı və ya məzmunu vermək istəyi
əslində təbiətin şah əsərinin müxtəlifliyini danmaqdan, onu bir nüsxəli materiala
çevirmək cəhdindən irəli gəlir. Qədim yunan filosofu Protaqor insanı “hər şeyin
ölçüsü” hesab edirdi. Müasir dövrdə insanların hüquqlarını hansısa uydurulmuş
mənəvi saflıq xatirinə tapdalamağın özü də yolverilməzdir.
Kimlərsə, öz ölkəsində geylərin omladığını bəyan edə bilər, lakin belə
saxta bəyanatlardan vəziyyət heç də hansısa bir dəyişikliyə məruz qalmır. İranın
keçmiş prezidenti Əhmədinecad öz ölkəsində homoseksualistlərin olmadığını deyirdi.
Görən böyük bir dövlətin başçısı bu bəyanatı verərkən hansı elmi tədqiqata
əsaslanmışdı.
Bəlkə də bəzilərinə elə gəlir ki, Qərb homoseksualistləri yetişdirən istixanadır.
Bu qətiyyən belə deyildir, sadəcə olaraq orada insanın şəxsiyyətinə hörmət əlaməti
nişanəsi olaraq, onların cinsi orientasiyasına da tolerantlıqla yanaşılır. Sadəcə olaraq, bir
sıra digər ölkələrdə isə bu məsələlərə bir qədər fərqli münasibət mövcuddur, adamları,
onların istəyindən asılı olmayaraq «yüksək əxlaqın” prinsiplərinin girvolarına çevirmək
istəyirlər. Azad cəmiyyət bütün sahələrdə normal azadlığa şərait yaradır və bundan
nəyəsə, həm də azacıq da olsa ziyan gələ bilər. Sadəcə olaraq bu ziyanı şişirdib, əxlaqın
bütünlüklə məhv olması kimi qələmə vermək də düzgün deyildir.
Lakin bu mülahizə heç də homoseksualizmin təbliğatına xidmət etməməlidir,
çünki belə təbliğat birinci növbədə uşaqların, yeniyetmə nəslin tərbiyəsinə sağalmayan
yara vura bilər. Bu mülahizə heç də əxlaq pozğunluğu hallarına qapıları geniş açmaq
istəyi olmayıb, yalnız onun, od üstündə olan köpən süd kimi öz qabından çıxıb, ətrafı
batırmasının qarşısını vaxtında, həm də ağıllı qaydada almaq məqsədini güdür. Axı
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tarixən qadağalar istisnanın getdikcə böyüməsinə şərait yaratmış, sonralar onun
qaydaya çevrilməsi üçün şlüzləri açmışdır.
Bircinsli nikahlara Qərbdə loyallıq göstərilməsi heç də Pandora
yeşiyinin qapağını açmaq deyildir ki, bədbəxtliklər ətrafa yayılsın. Sadəcə olaraq, Qərb
ölkələri cinsi orientasiyası fərqli olanların, bir qədər başqa cür görünən, ümumi haldan
kənara çıxmaqla dönük taleyə malik olanların həyatına günəş işığının düşməsinə mane
olan halları aradan qaldırmışlar. Onlar axı heç vaxt özlərini olduqları kimi göstərə
bilmirlər, elə bil ki, xromosomlar formalaşan andan faciəli və komik bir rolu oynamağa
məhkum edilmişlər. Onların passiv olanları kişi bədənindəki məhbəsə gömülmüşlər,
ona görə də hətta qadağalara baxmayaraq kişilərlə cinsi əlaqəyə can atırlar. Qərb
dövlətləri, əslində, bu məhkumluğa son qoymaq məqsədini güdürlər, onları ədalətsiz
qaydada məsuliyyət daşımaqdan azad edirlər.
Şərq ölkələri, xüsusən islam dininin hakim kəsildiyi ölkələr homoseksualizmin
geniş miqyas almaması ilə fərqlənə bilərlər. Lakin bu hal heç də digər, daha eybəcər
əxlaqdan kənara çıxmaları nəzərə almamağa gətirib çıxarmır. Kənd yerlərində, xüsusən
cavanlar arasında zoofiliya halları məhz belə eybəcərliklərdən xəbər vermirmi? Bəzən
hətta yaşlı, özü də cəmiyyətdə müəyyən nüfuzu olan adamlar gənclikilərində özlərinin
zoofiliya təcrübələrindən ağız dolusu danışırlar, bunu məhz özlərinin vaxtilə yerli
Kazanova olmaları kimi qələmə verməklə saxta qürur duyurlar.
Şərqdə zinakarlıq ümumiyyətlə məhkum edilir, bəzi ölkələrdə buna yol ermiş
qadın daş-qalaq edilir, bu vaxt intim yaxınlığn necə və hansı şəraitdə baş verməsinə də
əhəmiyyət verilmir. Qədim hettlərdə isə qadın əgər öz evində başqa kişi ilə intim
yaxınlıq etmişdisə, onu öldürürdülər, uzaq bir dağda bu hadisə baş verdikdə isə,
qadının bu vaxt köməksiz olduğu nəzərə alınaraq, onu cəzalandırmırdılar. Əxlaq
pozğunluğuna görə sərt cəzalar hansısa hədlərdə fayda verə bilər, lakin onun
bütünlüklə bu bəlanı yoxa çıxarmasını güman etmək sadəlöhvlükdür. Öz şəhvət
yanğısını söndürmək istəyənlər daha hiyləgər üsullara əl atmaqdan da çəkinmirlər.
Zinakarlığın birdəfyəlik ləğv edilməsini düşünmək, daha çox dəvəquşunun guya
gizlənmək üçün başını quma soxmasına bənzəyir.
Ümumiyyətlə, əxlaq məsələsi, onun təmizliyi hər bir xalqdakı qaydalara görə
münasibətin necə olmasından asılı olduğuna görə, nisbi xarakter daşıyır. Bir vaxtlar
Avropada kral ailələri arasındakı nikah əsasən siyasətə xidmət edirdi, digər
hökmdarlara daha çox qız verən Habsburqlar sülaləsinin bu fəaliyyətinə görə hətta
«Avstriya, ərə ver» şüarı da meydana gəlmişdi. Siyasət olan yerdə isə məhəbbətdən
söhbət gedə bilməz. Osmanlı sultanları öz hərəmlərini saray əyanlarına ərə verirdilər və
bu, sarayda ailə münasibətlərinin bərqərar olması kimi qəbul edilirdi. Ona görə bircinsli
nikahlara da mikroskop altında baxmaq çox vaxt digər problemlərə göz yummaqdan
irəli gəlir.
Eyni cinsdən olanların nikahının çox sayda əleyhdarları kimi tərəfdarları da
vardır. Birincilər nikah institutunun hörmətdən düşməsini, ailə birliyinin əvvəlki
mahiyyətindən uzaqlaşmasını irəli sürürlərsə, ikincilər hüquq bərabərliyini ön plana
çəkirlər. Solomonun hökmünə bənzəsə də, hər iki fikir həqiqətə söykənir. Ancaq insan
haqları üstün mövqelərə yiyələndiyindən, nikahla meydana gələn ittifaq ənənəsini
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pozub, onu müəyyən deformasiyaya uğratsa da, bunun hesabına Avropa və hər iki
Amerikanın bir sıra ölkələrində bircinsli nikahların bağlanmasında mövcud olan bütün
maneələr aradan götürülmüşdür. Lakin bu yeni hədyanlıq fazasına çevrilməməlidir,
çünki bir tərəfdə yaranan zorakılıq, bəzən onun imitasiyasının nümayişi belə, əks
tərəfdə də kin və hiddət yaratmamış qalmır. Əgər əvvəllər geylər, lesbiyankalar ən azı
mənəvi təcavüz hiss edirdilərsə, indi onun allotropiyası hədəf kimi öz əleyhdarlarına
qarşı tuşlanmamalıdır. Təcavüzün hər bir zərbəsi kimə ünvanlandığından asılı
olmayaraq, daha çox cəmiyyətə dəyir, onun birliyinin dayaqlarını laxladır.
Bəzilərinə elə gələ bilər ki, Şərq ölkələri bircinsli yaxınlıq bitkisinin
bitmədiyi susuz səhradır. Əlbəttə, islam dininin sərt qaydaları bu kənara çıxmalara
qarşı möhkəm sipər çəkir. Lakin bu heç də belə pretsendentin tam yoxluğuna dəlalət
etmir. Bəzi islam ölkələrində isə Qərbin təsiri güclü olduğundan, bu məsələyə xeyli
dərəcədə loyal münasibət bəslənilir. Türkiyədə XX əsrin ikinci yarısında incəsənət
xadimləri arasında homoseksualistlərə, transseksualistlərə nəinki rast gəlmək mümkün
idi, hətta onlar böyük hüquqa yiyələnir, tamaşaçıların böyük sevgisi ilə əhatə
olunurdular və bu hal yenə də davam edir. Onlaırn təcrübəsi də təsirsiz qalmr.
Azərbaycanın şou-biznesində də cinsi orientasiyası üzrə fərqli meyli olanlar əvvəlki
sıxıntılarından xeyli azad olmuş kimi görünürlər.
Qeyri-ənənəvi nikahlarıa icazə verilməsi Qərb ölkələrinin özündə də heç də
birmənalı qarşılanmır. Ənənə, dini inam, müqəddəs kitabların müddəalarına ehtiram
bu sahədə müqavimətin yaranmasında az rol oynamır. Lakin bütün etirazlar,
müqavimətlər cinsi orientasiyası fərqli olanları başqa yola döndərmək iqtidarında
deyildir. Onlar öz əleyhdarlarına qibləgahları saydıqları Oskar Uayldın sözləri ilə cavab
verə bilərlər: «I can resist anything, exept temptation» «Mən hər şeyə müqavmət
göstərə bilərəm, təkcə məni şirnikləşdirəndən başqa”. Bu adamlar onları başdan çıxaran
öz istəklərinə müqavimət göstərə bilməzlər, heç müqavimət göstərmək də istəmirlər.
Siyasətçilər isə onlardan bir alət kimi istifadə etməkdən çəkinmirlər. Bunun bariz
nümunəsini isə biz 2012-ci il və bu ilin ötən dövründə baş verən hadisələrdən aydın
şəkildə görürük.
2013-ci il.

Torpaq hər bir ölkənin böyük sərvətidir
Torpaq digər əksər canlılar kimi insan nəslinin də boy atdığı, inkişaf etdiyi bir
məkan olmaqla, hər bir ölkənin iqtisadi qüdrətinin möhkəmlənməsində mühüm yer
tutur. Torpaqdan düzgün, təsərrüfatçılıqla istifadə etldikdə əhalinin qida maddələri ilə
iəchizatı yaxşılaşır, ən azı ölkənin ərzaq təhlüksizliyinə təminat yaranır. Azacıq qulluq
edildikdə onun istehsal gücü meydana çıxır, əmtəə yaratmaq xüsusiyyəti isə müqayisə
edilməyənə çevrilir. Ona görə də Birləşmiş Ştatların bani-atalarından biri olan, dahi
Bencamin Franklin torpağı əməklə birlikdə sərvətin, var-dövlətin mənbəyi
adlandırmışdı. Karl Marks onun bu ifadəsini özünün «Kapital» əsərinin birinci cildində
təkzibolunmaz arqument kimi gətirmişdi.
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Torpağa qayğı təkcə bugünkü vəzifələrin həllinə deyil, həm də xalqın gələcəyinə,
ölkənin ardıcıl olaraq çiçəklənməsinə göstərilən ən düzgün münasibətdir. Onun
münbitliyinin qorunub saxlanması, mümkün qədər yaxşılaşdırılması hər bir nəslin
ümdə vəzifəsinə çevrilməlidir. İnkişaf etmiş aqrar bölmə ərzaq probelmini həll etməyə
xidmət etməklə yanaşı, həm də sənayenin bir sıra sahələri üçün xammal istehsal edir.
Dilimizdəki torpaq məfhumu həm «quru», «yer», həm də bitki aləmi üçün zəruri
məkan rolunu oynayan «münbit torpaq» mənasını verir. Axırıncı, bitkinin böyüməsi,
inkişafı üçün şərait yaradır. Münbit torpaq yoxdursa, deməli, bitki də yoxdur. Ona görə
də, torpaq hətta becərilməldikdə belə ən azı alaq otu əmələ gətirir. Torpaqşünaslara və
bioloqlara görə, alaq bitməyən torpaq əslində torpaq deyildir, canlı aləmlə əlaqəsi
olmayan suxurdur.
Torpaq öz yararlılığında heç də illərə, yaşa tabe olmur, onun məhsul vermək
xüsusiyyəti əsla müvəqqəti xarakter daşımır. O, əbədi olmasa da, daimidir, ardı-arası
kəsilməyən nəsillərə öz töhfəsini verməkdə davam edir. Elə ölkələr vardır ki, orada
əkinçiliyin beş min ildən artıq bir tarixi vardır, həmin ərazinin qədim sakinlərinə
xidmət etdiyi kimi, indiki nəslin ehtiyaclarını da ödəməkdə davam edir, gələcək nəsillər
üçün də özünün bəlkə də xeyli artacaq istehsal qabiliyyətini əsirgəməyəcəkdir. Çində
tarixin başlanğıcından əkinçiliklə məşğul olunmuşdu. Mesopotamiyada (Dəclə və Fərat
çayları arasında olan, indiki İraq ərazisində) torpaqların kütləvi becərilməsinə keçid
eyni qədimlikdəki dövrə gedib çıxır. Ona görə də Karl Marksın dediyi kimi, biz heç də
torpağın mülkiyyətçiləri deyilik, onun müvəqqəti sahibləriyik, onu ən azı qəbul
etdiyimiz səviyyədəki keyfiyyətdə (münbitlikdə) gələcək nəsilə təhvil verməlyik. Bu
estafetin başlanğıcı olsa da, sonu görünmür, bəşəriyyət mövcud olduqca torpaqları
icarəyə götürən nəsillər bir-birini əvəz edəcəkdir. Torpağın mülkiyyətçisi isə xalqdır.
Xalq isə heç vaxt hansısa bir nəsildən ibarət olmur, öz böyük və ya kiçik tarixinə malik
olur, öz adı altında çox sayda olan, əslində tükənməyən nəsilləri birləşdirir.
Torpaq bizi əhatə edən ekosistemdə də mühüm yer tutur. Ona görə də təbiətə
göstərilən qayğı hökmən torpağa olan qayğını da əhatə etməlidir. Rus yazıçısı
M.M.Prişvinin dediyi kimi, təbiəti sevmək isə Vətəni sevmək deməkdir. Torpaqdan
düzgün istifadə edilməməsi, daha çox gəlir gətirmək məqsədilə onun vəhşicəsinə
istismarı nəinki səmərə vermir, hətta bir sıra hallarda əks effekt verir. Torpaq ona
göstərilən münasibətə, qaygıya adekvat da cavab verir. Əkinçilik mədəniyyətinə məhəl
qoyulmadıqda isə, torpaq ondan istifadə edənlərə böyük fayda vermək əvəzinə, belə
əkincilərdən səhvlərinə görə rüsum tələb edir. Pis qulluq edilən torpaq münbitliyini
bərpa etmək naminə meliorasiya (latın dilində «yaxşılaşma» deməkdir) tədbirlərinrə
ehtiyac duyur, bu isə ağır xərclər sərf etmək hesabına başa gəlir. Bu xərcləri əslində
fermer və ya təsərrüfat üçün cərimə, rüsum hesab etmək olar.
Torpaq üstündə və özündə yetişdirilən məhsulları ilə insanları və heyvanları
qidalandırdığından körpəyə qayğı göstərən anaya bənzəyir. Təsadüfi deyildir ki, bəzi
hallarda «torpaq» ifadəsinə «ana» sözü də əlavə olunur. Axı torpaq canlıların
əksəriyyətinin mənbəyi rolunu oynayır. Əgər körpə bir-iki il ana döşünü əmib
qidalanırsa (qədim köçəri xalqlarda uşağın döş əmməsi dörd-beş il davam edirdi və döş
südü ilə belə uzunmüddətli qidalanma qadının doğub törəmə qabiliyyətini xeyli
ləngidirdi), torpaq ondan istifadə etməyi bacaran insanları isə lap qədim dövrlərdən
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indiyə qədər qidalandırmaqda davam edir, onu özünün «südü» tükənməyən döşü ilə
«əmizdirir». Qədim Romada kənd təsərrüfatı ensiklopediyasının müəllifi Kolumella
özünün 12 cildlik əsərində torpağın bu xüsusiyyətini başqa canlılara məxsus olanla
fərqləndirərək, onun əvəzsiz olduğunu qeyd edir. Bütün canlılarda analar balalarını
yalnız bir müddət döş südü ilə qidalandırır, körpəlik ötüb keçdikdən sonra ananın öz
bədəni hesabına balanı qidalandırması kəsilir. Torpaq isə bəşər övladını
qidalandırmasını heç vaxt dayandırmır.
Bundan başqa qadının, dişi heyvanların doğmaq, nəsil vermək qabiliyyəti
müəyyən müddətlə məhdudlaşır, yaşa dolduqda, qocalanda onların hamilə, boğaz
olması və bala doğması kəsilir. Torpaq isə tam unikal anadır, o, məhsul verpməsini heç
vaxt dayandırmır, kəsmir, min illər kesçə də, onun törəmə qabiliyyətində fasilə baş
vermir. İnsanların günahı ucundan, yaxud da müharibə dövründə döyüş gedən
ərazilərdə torpaqlar bir müddət becərilmədiyindən onlar məhsul vermir. Lakin belə
fasilələrdən sonra torpağa azacıq qulluq edildikdə o, yendən bəhrə verməyə başlayır.
Dəgir analardan fərqli olaraq, torpaq qətiyyən mütləq qocalmır, sıradan çıxmır (əlbəttə,
düzgün istifadə edildikdə), gənc qadın sağlam uşaqlar dünyaya gətirdiyi kimi, o da
yaşından asılı olmayaraq (hətta min illərlə istifadə edilsə də), bəhrəsi timsalındakı uşaq
doğmaqdan qalmır, həm də heç vaxt qadınlara nəsib olan nənəyə çevrilməni yaşamır,
bütün nəsillər üçün qida sayılan məhsulları aramsız olaraq istehsal etməkdə davam
edir. Ona görə də öz gəncliyini əbədi etməklə, onun sağlamlığına (münbitliyini
qoruyub saxlamasına) heç bir şübhə yaranmır. Tək-tək qadın və dişi heyvan ekiz və
daha çox balalar doğduğu halda, torpaq əkinçilik qabiliyyətindən, texnologiya
səviyyəsindən, becərilən bitkinin cinsindən asılı olaraq məhsuldarlığını bir neçə
dəfələrlə artıra bilir və bu xüsusiyyətinə görə də bütün anaları geridə qoyur.
Orta əsrlərdə Avropada səpilən taxıl toxumunun miqdarından yalnız iki-üç dəfə
artıq məhsul götürülürdü. Xristofor Kolumb Amerikanı kəşf etdikdən sonra Yeni
Dünyadan Avropaya gətirilən qarğıdalı toxumundan isə on dəfələrlə çox məhsul
götürülürdü. Soxa əvəzinə metal kotanlardan istifadə də Avropanın şimalındakı ağır
torpaqların şumlanmasında daha yaxşı effekt verdiyindən məhsul istehsalının
yüksəldilməsinə şərait yaranırdı.
Quraqlıq zonalarda isə suvarılma tətbiq edilmədən əkinlərdən dəmyə qaydada
məhsul almaq müşkül məsələ hesab olunurdu. Arid ərazilərdə yalnız ciddi aqrotexniki
tədbirlər həyata keçirildikdə dəmyə əkinçilikdə məhsul istehsalı mümkün olurdu. Bu
tədbirlərə şumun herik altında saxlanması, əkin dövriyəsində torpaqların dincə
qoyulması mühüm şərt hesab olunur. Amerika Birləşmiş Ştatlarında dövlət torpaqların
münbitliyinin qorunub saxlanması üçün fermerləri maddi cəhətdən həvəsləndirir. Bu
ölkədə torpağın beşdə birini dincə qoymağa görə fermerə başqa sahələrin hər
hektarından əldə etdiyi gəlirə müvafiq olaraq maddi yardım göstərilir.
Əkinçiliklə məşğul olan qədim xalqlar bu sahədə böyük itəcrübə qazanmaq və
nailiyyətlər əldə etməklə bəşəriyyətə əvəzsiz xidmət göstərmişlər. Qədim çinlilər
irriqasiyanın böyük faydasını dərk edərək, Yantszı çayından ölkənin şimalınadək kanal
çkmək istəyirdilər. Bu möhtəşəm layihə ilk imperiator Şi Xuan-dinin Böyük Çin səddini
tikib tamamlamaqla, birləşdirilməsi kimi nəhəng miqyaslı əhəmiyyətə malik olan bir
tədbir olacaqdı. Mərkəzi və Cənubi Amerika xalqlarının isə əkinçilikdə əldə etdiyi
54

təcrübələr heyrətamiz hesab edilməlidir. Bu ölkələrin əkinçilik üçün o qədər də əlverişli
olmayan dağlıq ərazilərində onların yaratdığı sivilizasiya əsasən inkişaf etmiş əkinçiliyə
əsaslanırdı. Yalnız bitkiçilik məhsulları həmin ərazilərin sakinlərinin əsas qida
ratsionunu təşkil edirdi. Şimali Amerikanın hindu tayfaları isə ovçuluqla, əsasən bizon
və karibu əti istehlakı hesabına dolanır, su hövzələrindəki yabanı çəltiyin məhsulunu,
qoza və toxum toplayırdılar. Asiyada yaşayan köçəri xalqlar isə heyvanlarlıqla məşğul
olmaqla, ətlə və sud məhsulları ilə qidalanırdılar. Monqollar torpağı nəinki şumlamağı,
hətta ona əzab verməyi qəbahət sayırdılar. Amerikanın Atlantik okeanının sahilindəki
ərazilərdə məskunlaşan hindu tayfaları isə oturaq həyat keçirir, balıq ovu ilə yanaşı,
əkinçiliklə də məşğul olur, qarğıdalı və tütün becərirdilər. Qədim Misirdə 3,5-4 min il
əvvəl, nəhəng piramidalar tikintisində işləyənlərin əksəriyyətini təşkil edən kəndlilər
əsasən çörəklə, sarımsaq və soğanla qidalanırdılar. Həmin dövrdə ölkədəki varlılar,
həm də kasıblar adətən həmin ərzaqlardan istifadə edirdilər. Onlar pivə içirdilər,
varlıların ratsionunda ət də olurdu. Bitkiçilik məhsulları ümumiyyələ oturaq həyat
keçirən bütün xalqların qidasında xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı.
Amerika kəşf edildikdən və burada avropalılar məskunlaşandan sonra bütün
dünyada istehsalı yayılan kartof, pomidor, qarğıdalı, bostan bitkiləri, tütün (müasir
dünyada axırıncının istifadəsinə münasibət diametral qaydada dəyişsə də), oranın
aborigen sakinləri olan hindu tayfalarının bəşəriyyətə bəxş etdiyi ən böyük töhfə hesab
ediliməlidir. Xristian dini Bibliyaya məlum olmayan bitkilərin Avropada yayılmasına
qarşı çıxırdı. Həmin qidanın istehlakına da mənfi münasibət bəsləyirdi. Lakin Avropa
xalqları dinin əks-təbliğatına məhəl qoymayaraq, həmin bitkilərin becərilməsini və
onların məhsullarının istehsalını və istehlakını getdikcə genişləndirirdilər.
Bunu indi dünyanın mülayim iqlimi olan bütün regionlarında becərilən kartofun
Avropaya gətirilib yayılmasında aydın görmək olar. Kartof hələ bizim eradan əvvəl
200- ci illərdə Cənubi Amerikada Kolumbiyadan Şimali Argentina və Çiliyədək And
yüksəkliklərində becərilirdi. İndi minlərlə növü olan bu bitkinin mənşəyi yabanı şəkildə
olan 160 saydakı sadə növlərə malik olmasına borcludur. İlk dəfə 1565-ci ildə
İspaniyaya gətirilməklə Avropada meydana çıxmışdı. Ser Uolter Reli 1584-cü ildə
Amerikaya səyahət etdikdən sonra kartof İngiltərə kraliçası I Elizabetə bir ekzotik
hədiyyə kimi təqdim edilmişdi. Hazırda bir çox ölkələrdə “ikinci çörək” kimi qəbul
edilən kartof əsasən öz uğurlu taleyinə belə başlamışdır. Lakin o faciə mənbəyi rolunu
oynamamış da keçinməmişdir. 1845-1847-ci illərdə kartof xəstəliyi ( yarpaqlqrin saralıb
tökülməsi) ucbatından İrlandiya kəndliləri arasında geniş yayılan aclıq baş vermişdi.
Aclıq nəticəsində adamlar doğma yurdlarını tərk edib, Britaniyaya və Amerikaya
mühacirət etmiş, ölkə əhalisinin sayı beş il ərzində 25 faizə düşmüşdü.
Kartofa başqa mənfi münasibət bəslənməsi halları da olmuşdur. Böyük rus
yazıçısı A. İ. Gertsen özünün “ Olmuş əhvalatlar və düşüncələr” əsərində kartofu
olduqca əhəmiyyətsiz, kalorisi olmayan bir qida növü kimi məhkum edir, hansı ki,
onun meyvəsi bişirilmə keyfiyyətinə və dadla yanaşı bol nişastaya, C vitamininə və
proteinə malikdir. Görünür, bəzi görkəmli dövlət xadimləri yazıçıdan çox-çox əvvəl bu
ərzaq növünün əhəmiyyətini daha yaxşı anlamış və onun yayılmasına şərait yaratmaq
qayğısina qalmışar. Məsələn, Rusiya çarı I Pyotr XVIII əsrin başlanğıcında
Hollandiyadan bir kisə kartof gətirmiş və onun öz ölkəsində becərilməsinin təşkilinə
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nail olmuşdu. Yaxud, başqa bir maraqlı misal. Prussiya kralı Böyük Fridrix (II Fridrix)
1750-ci ildə tikdirdiyi San-Susi sarayının ətrafında kartof əkdirmişdi və onun
məhsulunu güya qorumaq məqsədilə gündüzlər plantasiyaya xüsusi mühafizəçilər
qoymuşdu, lakin gecə düşən kimi həmin mühafizəçilər öz postlarını tərk edirdilər.
Qonşuluqda yaşayan ailələr bu ərzağa kralın ciddi qayğı göstərməsini nəzərə alıb,
gecələr əkinləri qazır və kartofu evlərinə daşıyırdılar. Sonra həmin ailələr özləri
canfəşanlıqla kartof becərməyə başladılar və bu bitki Prussiyada, bütün Almaniyada
geniş yayıldı.
Əkinçiliyə yüksək diqqət verilməsi Mərkəzi və Cənubi Amerikada
heyvandarlığın təşəkkül tapmasına da digər amillərlə yanaşı mane olmuşdu.
Meksikada yalnız üç heyvan növü – arı, hinduşqa və ətindən istifadə edilməsi üçün it
əhilləşdirilmişdi. Peruda və digər ölkələrdə lamanın əhliləşdirilməsi də tam başa
çatdırılmamışdı. Ona görə də Mərkəzi və Cənubi Amerikalıların süfrəsində bitkiçilik
məhsulları müstəsna əhəmiyyət daşıyırdı. Burada vəhşi heyvan aləmi də nisbətən
kasad olduğundan Şimali Amerikadakından fərqli olaraq ovçuluq da iknişaf
etməmişdi. Şimali Amerikadakı vəhşi sürülərdəki tərkib sayı milyonlara çatan
bizonların hansısa bir nümunəsinə burada rast gəlmək mümkün deyildi, onlardan əsərəlamət də yox idi. Şimali Amerikanın özündə də vəhşi heyvan növləri o qədər çox
deyildi. Bəziləri səhvən mustanqı oradakı vəhşi at hesab edirlər, mustanq isə
avropalıların oraya gətirdiyi ev atlarının vəhşiləşmiş növü idi. Onlar sahiblərindən
uzaq düşdükdə preriyalarda yaşayırdılar. Mustanqlar əsasən ov obyekti hesab
olunurdu, onun ətindən və dərisindən istifadə edirdilər. Ona görə də demək olar ki, bu
növ məhv edilmişdir.
Qoşqu heyvanlarının mövcud olmamasına görə hindu tayfalarına təkər də
məlum deyildi. Cənubi Amerikanın uca dağ ərazilərində bütün yüklər adamların
belində daşınırdı. Yalnız ispanların işğalından sonra Mərkəzi və Cənubi Amerikaya at,
mal-qara gətirildi. 1519-cu ildə Meksika sahilinə çıxan Ernan Kortesin silahlı dəstəsini
ilk dəfə görən atsteklər bu vaxtadək görmədkləri odlu silahdan deyil, onların mindiyi
və tuzem əhalinin ilk dəfə görduyu atlardan daha çox qorxmuşdular. Belə bir rəvayət
də vardır ki, 1531-ci ildə Fransisko Pisarronun qoşunu Perunu işğal edəndə, qulluq
göstərmək istəyən yerli əhali yem kimi onların atlarının qabağına ət qoymuşdular.
Hinduların əkinçilikdəki nailiyyətləri birdən-birə meydana gəlməmişdi, uzun
dövrün təcrübəsinə əsaslanırdı. Həmin ölkələrdə heyvandarlıq mövcud olmadığından,
ət və süd məhsulları da yox idi və maddi həyat sakinləri əkinçiliklə daha ciddi məşğul
olmağa məcbur edirdi. Axı bitkiçilik məhsulları olmasaydı, onlar dəhşətli aclıqla üzləşə
bilərdilər. Ona görə də bu ərazilərin sakinləri bitkiçiliyə, torpağın becərilməsinə xüsusi
qayğı göstərirdilər. Empirik idrak hesabına onlar əkinçilik mədəniyyəti elementlərinə
də yiyələnmişdilər, torpağın münbitliyinin məhsuldarlığa necə təsir göstərdiyini
anlayırdılar və onu artırmaq qayğısına qalmaq üçün bəzi tədbirlər düşünüb həyata
keçirirdilər. 1620-ci ilin payızında Massaçusets körfəszinə cəlib çıxan puritan ingilislər
burada «Yeni Plimut» koloniyasını yaratdılar. Onlar qonşuluqda yaşayan hindularda
ilk dəfə qırmızı, yaşıl, sarı rəngdə olan qarğıdalı dənələrini görmüşdülər.
Hindular dostluq münasibətlərinə görə yeni sakinlərə bir qədər qarğıdalı
toxumu vermişdilər və birinci ili bitki xam torpaqda yaxşı məhsul verdi. İkinci ilin
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səpininidən sonra cücərtilər çox seyrək alındı, hinduların əkinlərində isə bitki sıxlığı
əvvəlki tək yaxşı idi. Bunun səbəbini öyrənmək istədikdə, hindular onlardan torpağa nə
qədər balıq verdiklərini soruşduqda, ingilislər bildirdilər ki, onlar bunu etməmişlər,
okeandan tutduqları balıqları öz qidaları üçün istehlak etmişlər. Hindular izah etdilər
ki, münbitliyi bərpa etmək üçün (əlbəttə, termin onlara məlum deyildi), torpağa
hökmən balıq verilməlidir və onların özləri tutduqları balığın bir hissəsi ilə məhz belə
davranırlar. Fosforun nə olduğunu bilməyən tuzem əhali əkin torpağına balıq
basdırmaqla onu fosforla zənginləşdirirdilər. Bu barədə həmin koloniyanın
qubernatoru olmuş Uilyam Bredford özünün «Plimut plantasiyasının tarixi» kitabında
geniş bəhs edir. 1607-ci ildə Virciniyadakı ilk ingilis kolonisti, həmin koloniyanın
qubernatoru olmuş Con Smit də iki il sonra İngiltərəyə qayıtdıqda yazdığı «Həqiqi
açıqlamalar» kitabında da, bu məsələyə toxunur. Bu həmin Con Smitdir ki, hindular
tərəfindən əsir götürülüb, edam edilmək qorxusu altında olduqda hindu başçısının qızı
Pokahontasın yalvarışı hesabına əfv edilmiş və azadlığa buraxılmışdı.
Qədim əkinçilər həm Asiyada (xüsusən Çində və Vyetnamda), həm də Cənubi
Amerikada (xüsusən Peruda) terras əkinçiliyini tətbiq etmişdilər. Dağlıq ərazilərdə bu
əkinçilik metodu olduqca səmərəli hesab olunur və dağ yamaclarındakı torpaqları
sürüşmədən və münbit qatlarını yuyulub eroziyaya uğramaqdan qoruyur. Terraslarda
hətta suvarma tətbiq edildikdə, düyü plantasiyaları isə bunsuz ötüşə bilməz,
torpaqların dağılmasının, əkin dövriyyəsini tərk etməsinin qarşısı alınır. Çox təəssüf ki,
Qafqazda buna ehtiyac olduğu halda, terras əkinçiliyi tətbiq olunmur, hətta bu azmış
kimi, dağ yamacları da düzənlik sahələri kimi şumlanır və becərilir, heç olmazsa, onun
köndələninə şumlanmasına da əhəmiyyət verilmir. Ona görə də sürüşmə və torpağın
eroziyaya uğraması bu ərazilərdə nadir hal hesab olunmur.
Meksikada isə sərt yamaclardakı torpaqları daim əkin dövriyyəsində saxlamaq
üçün daha qayğıkeş üsula üstünlük verilir. Buradakı ucu yonulmuş ağac payaları ilə
(buna qazma ağacı deyilir) rütubətli torpaqda xırda deşik açılır və bura iki qarğıdalı
toxumu qoyulur. Həmin sahələrdə qartıdalı bitkilərinin sıxlığı və plantasiyanın
becərilmə səviyyəsi göz oxşayır. Burada ümumiyyətlə nəinki traktorla şumlamaya, heç
bellə qazılmaya da yol verilmir. Dağlıq ərazidə kasad olan münbit torpağa belə qayğıya
yalnız həsəd aparmaq olar. Meksikalı əkinçilər bu metodla təkcə yüksək məhsul
almırlar, həm də öz başlıca kapitallarını – münbit torpaqlarını qoruyub saxlaırlar.
İbtidai insanın əkinçiliyə keçməsi də məhz həyati tələbatdan meydana gəlmişdi.
Ovçuluq, meyvə, kök və toxum yığma getdikcə artan insan kütləsinin qida ilə
qarantiyalı təminatına zəmin yarada bilmirdi. Bu səbəbdən tez-tez dəhşətli ərzaq qıtlığı,
ölümcül aclıq qorxusu yaranırdı. Ona görə də bəşəriyyətin qədim əcdadları əkinçiliyə
və heyvandarlığa keçdilər, bu insan zəhməti tələb edən istehsal sahələri əvvəlki
məşğuliyyətə nisbətən tələbatı ödəməkdə daha əlverişli hesab olunurdu. Lakin aclıq
min illər boyu heç də bütünlüklə yoxa çıxa bilmədi. Heyvandarlıqla məşğul olmaq
üçün ibtidai insan vəhşi heyvan balasını tapdıqda, onu öz yaşayış məskəninə gətirib
böyüdür, bu yolla mal-qara bəslənilməsinə keçirdi. Əkinçiliyin bünövrəsi isə, yığılan
toxumlar ehtiyat üçün saxlandıqda cücərdiyindən, ondan mədəni bitkiçilik, başqa sözlə
bitkilərin becərilməsi, onların artıq özləri tərəfindən istehsal edilən məhsullarından
istifadə olunması qaydası yarandı. Beləliklə, isnanlar ovçuluq və qida toplamaq yolu ilə
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özünü təmin etməyin tez-tez baş verən uğursuzluq risqindən azad olub, öz əlinin
zəhməti ilə becərdiyi və hasilə gətirdiyi məhsuldan istifadəyə keçdi.
Qədim insanlar torpaqların becərilməsində heç də səhvlərdən də xali deyildilər.
Mesopotamiyada çox isti iqlimə görə suvarma tətbiq edilmədən, geniş irriqasiya
şəbəkəsi yaradılmadan əkinçilik mümkün deyildi. Həmin ərazidə yaz və yay çox isti
keçirdi, aprel ayında artıq arpa biçilirdi. Lakin suvarma texnqologiyası primitiv
xarakter daşıdığından burada torpaqların geniş miqyasda və sürətlə şoranlaşması baş
verdi. İzafi suvarmadan sonra qızmar günəşin hesabına sürətlə buxarlanma getdikdə,
torpaqdakı məsamələr vasitəsilə ona hopmuş su yuxarı qalxır və duzu özu ilə torpağın
səthinə çıxarıb onu şoranlaşdırırdı, münbitliyini azaldır, məhsul verməsini heçə
endirirdi. Tarixçilərin rəyinə görə, Assuriya dövləti geniş torpaq sahələrinin
şoranlaşması hesabına ciddi iqtisadi tənəzzülə uğradı və iqtisadi iflas onun hərbi
qüdrətini də zəiflətdiyindən bizim eradan əvvəlki VII əsrinin başlanğıcında Midiya və
Babilistan tərəfindən məğlub edilməklə, tarix səhnəsindən birdəfəlik silindi.
Bədbəxtlikdən bu hadisə XX əsrin ikinci yarısının son onilliklərində də təkrar olundu.
Axı tarix iki dəfə təkrar olunur, birinci dəfə faciə kimi, ikinci dəfə isə fars kimi. İraqda
keyfiyyətsiz tikilən irriqasiya şəbəkəsi və digər aqrotexniki nöqsanlar torpaqların xeyli
dərəcədə şoranlaşmasına və əkin dövriyyəsindən çıxmasına yol açdı və əkinçilik ciddi
problemlərlə üzləşdi. Əgər İraqdakı bol xurma bağları olmasaydı (Dünyadakı xurma
istehsalının 70 faizi bu ölkənin payına düşür), Səddam Hüseynin rejimi dövründə İraq
əhalisi müdhiş aclıqla üzləşərdi. Yaxud, bizim eranın 250-900-cü illərində Meksikada
mövcud olmuş mayya xalqı tropik meşələri təmizləyib, kənd təsərrüfatı ilə məşğul
olurdu. Yağış suyunu yığmaq üçün onlar çox sayda rezervuarlar tikmişdilər. Lakin
mayya sivilizasiyası tənəzzülə uğradı, güman edilir ki, uzun müddət davam edən
quraqlıq bu xalqı fəlakətə uğratdı.
İraqla bir regionda yerləşən və ərazisinin xeyli hissəsini səhralıq təşkil edən
İsraildə isə yüksək əkinçilik mədəniyyəti hesabına nəinki heç bir ərzaq qıtlığı hiss
olunmur, əksinə, bu ölkə öz yaxın qonşularına subtropik meyvə satır, dünya bazarına
başqa əkinçilik məhsulları da çıxarır. Burada kəskin su qıtlığı mövcuddur və İsrail öz
ərazisində subartezian quyularının qazılmasına qadağa qoymuşdur, belə quyular
yalnız işğal edilmiş ərazilərdə qazılır ki, yerin təkindəki su ehtiyatı gələcək nəsillər
üçün saxlansın. Bu ölkənin ərazisində də qızmar günəş istisinin mövcudluğuna görə
suvarmasız əkinçilik aparmaq mümkün deyildir və burada suyun qıtlığı və yüksək
aqrotexnologiya tələbləri nəzərə alınaraq damla qaydasında suvarma aparılması geniş
tətbiq edilir. Sudan qənaətlə istifadə, bitkinin optimal rütubətlə təmin edilməsi, bol və
keyfiyyətli məhsul alınmasına şərait yaradır. Damla suvarması həm də alaq otlarına
qarşı mübarizə aparmaq üçün əmək və maliyyə xərcinin sərf edilməsinin qarşısını alır
və bu, məhsulun maya dəyərinin də yüksəlməsinə imkan vermir.
Bibliyada göstərildiyi kimi, Allah Moiseyə demişdi ki, sizi münbit torpağa
gətirmişəm, bu torpaqda çaylar və bulaqlar vardır, burada buğda və arpa, üzüm, əncir,
nar, zeytun və bal istehsal edə bilərsiniz. Moiseyin Xanaana göndərdiyi casusllar bunun
həqiqət olduğunu söylədilər. Onlar bu torpağa üzüm yetişən vaxt qədəm basmışdılar,
qayıdarkən bir üzüm salxımı çox ağır olduğundan, dirəkdən asıb, iki adam onu
çiyinlərində gətirmişdi. Onlar buranı yəhudi dilində «Üzüm salxımı» mənasını verən
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Eşkol vadisi adlandırmışdılar. İndi mübaliğəsiz demək lazımdır ki, İsrail ərazisi
bütövlükdə bol məhsulun rəmzi hesab edilən Eşkol vadisi adlana bilər.
Bəşəriyyətin əkinçilik təcrübəsi barədə fraqmentar qaydada da olsa söhbət
aparıldı. Lakin torpağın mahiyyəti, onun xüsusiyyətləri, əkinçilik metodları barədə bir
qədər geniş məlumata ehtiyac vardır.
Torpaq Yerin litosferasının (torpaq qabığı və mantiyanın yuxarı hissəsi daxil
olmaqla Yerin zahiri «bərk» sferası) səth təbəqəsi olmaqla münbitliyə, çox funksiyalı
heterogen açıq struktur sistemə malikdir, dağ süxurlarının aşınması və orqanizmlərin
fəaliyyəti nəticəsində əmələ gəlir. Torpaq biosfera, hidrosfera və Yerin atmosferi
arxasındakı qarşılıqlı fəaliyyəti xüsusi təbii membran kimi nizamlayır.
Torpaq Yer atmosferi tərkibinin mühüm nizamlayıcısı rolunda çıxış edir. Bu
torpaq mikroorqanizmlərinin fəaliyyətindən irəli gəlir, onlar nəhəng miqyaslarda
müxtəlif qazlar – azot və onun oksidini, metanı və digər uçan birləşmələri istehsal
edirlər. Bu qazların əksəriyyəti «istixana effekti» əmələ gətirir və ozon təbəqəsini
dağıdır, bu isə Yer kürəsində iqlimin dəyişməsinə gətirib çıxarır.
Torpaq Yerin səthindəki, Yerin altındakı suların və Yerin hidrosferasının
tərkibinə və xassələrinə mühüm təsir göstərir. Torpaq təbəqələrindən keçən su ondan
kimyəvi elementlərin xüsusi dəstini götürür, su toplama əraziləri üçün bu, xarakterik
hal sayılır. Torpaq səthinin pozulması suyun keyfiyyətinin dəyişilməsində də özünü
büruzə verir.
Torpaq Yer kürəsinin quru hissəsinin səth təbəqəsi olmaqla canlı və ölü
orqanizmlərin (bitkiçiliyin, heyvandarlığın və mikroorqanizmlərin) təsiri altında dağ
süxurlarının dəyişilməsi, Günəş istisi və atmosfer yağıntılarının bilavasitə təsir
göstərməsi nəticəsində əmələ gəlmişdir. Torpaq tam şəkildə xüsusi təbii varlıq hesab
olunur, yalnız özünə məxsus olan quruluşa, tərkibə və xassələrə malikdir. Torpağın ən
mühüm xüsusiyyəti onun münbitliyidir, başqa sözlə, bitkilərin böyüməsini və inkişafını
təmin etmə qabiliyyətidir. Bitki isə yeganə canlıdır ki, torpaqdan mənimsədiyi qeyriüzvi maddələri Günəş enerjisinin və suyun köməkliyi ilə üzvi maddəyə çevirir və canlı
aləmin yaşamasında mühüm amil rolunu oynayır. Elm bu sahədə çox çalışsa da, suni
qaydada qeyri-üzvi maddələrdən üzvi maddə yaratmaq sahəsində hələ də olduqca
utancaq addımlarını atır.
Torpağın münbitliyi onun keyfiyyətini xarakterizə edən əsas göstəricidir.
Torpağın bu qabiliyyəti mədəni bitkilərə məskunluq mühiti, həyatın Yer faktorlarının
(su, qida maddələri, torpaq havasının təmin edilməsinin mənbəyi və vasitəçisi) iqtisadi
funksiyasını yerinə yetirən kimi xidmət edir. Münbitlik torpağın bitkiləri
qidalandırmaq üçün zəruri olan kifayət miqdardakı qida maddələrinə və su ehtiyatına
malik olmasıdır. Torpağın təbii münbitliyi uzun müddət davam edən torpaq əmələ
gəlməsi prosesinin nəticəsidir. Onun fiziki, kimyəvi, bioloji xassələri ilə xarakterizə
olunmaqla, Yerin iqlim xüsusiyyətləri ilə də sıx bağlıdır.
Torpağın iqtisadi münbitliyi isə cəmiyyətin məhsuldar qüvvələrinin inkişafı
prosesində insanın fəaliyyəti nəticəsində yaranır. Əkinçiliyin başlıca vəzifəsi kompleks
aqrotexniki, meliorasiya, təşkilati və iqtisadi tədbirlərin həyata keçirilməsi yolu ilə
torpağın təbii münbitliyinin iqtisadi münbitliyə çevrilməsidir, bu isə əkinçiliyin
ratsional sisteminin tətbiq edilməsi deməkdir.
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Yaşıl bitkilər torpağın münbitliyindən istifadə etmək, başqa sözlə, torpaqdan
suyu, qidanın kül elementlərini və azotu mənimsəmək, atmosferdən karbon qazını
assimlyasiya etmək, Günəşin kinetik enerjisini tutmaqla dəyişdirmək və nəticədə qeyriüzvi maddələri üzvi maddələrə çevirmək, başqa sözlə, zülallar. nişasta, şəkərlər, piylər
və digər maddələr yaratmaq qabiliyyətinə malikdir. Bu maddələr müxtəlif bitkiçilik
məhsullarının tərkibinə daxildir. Bitkilər torpaqdan qida maddələrini mənimsəməklə
onun münbitliyini azaltdığından, onu bərpa etmək zərurəti meydana gəlir.
Ümumiyyətlə, torpağın münbitliyi sabit şəkildə qalmır, müxtəlif təsirlər altında
dəyişilməyə məruz qalır. Bir qayda olaraq, iqlimin, relyefin, ilkin torpaq əmələ gətirən
süxurun, mikroorqanizmlərin, bitkilərin və heyvanların fəaliyyətlərindən torpağın
xüsusiyyətləri asılı olur.
Torpaq təbii cisim olub, Yer səthində biotik, abiotik və antropogen faktorların
uzun müddətli təsiri ilə meydana gəlir, bərk mineral və üzvi hissələrdən, spesifik
genetik-morfoloji əlamətlərə, xassələrə malik olur və onlar da bitkilərin böyüməsi və
inkişafı üçün müvafiq şəraitlər yaradır. İstənilən substrat sistemi bitkinin «toxumdan
toxum qədər» böyüməsini və inkişafını təmin etməklə torpaq adlanır. Torpaq horizontu
onun profilaktik spesifik təbəqəsi olmaqla, torpaq əmələ gətirən proseslərin təsiri
altında meydana gəlir. Torpaq səthi Yer səthini örtən torpağın məcmuudur. Torpaq
həm də yüksək dispersiya xüsusiyyəti ilə seçilir, bu xassəsinə görə xeyli dərəcədə
məsaməliliyə malikdir. Torpağın həcminin 50-60 faizini və kütləsinin 90-97 faizini
mineral komponentlər təşkil edir. Torpaq nə qədər yaşlıdırsa, onun mineral tərkibi
yarandığı süxurun tərkibindən daha ciddi surətdə fərqlənir. Minerallar süxurun
aşınması və torpaq əmələ gəlməsi gedişində qalıq material olmaqla, ilkin adını daşıyır.
Torpaq həmçinin ikinci dərəcəli mineralları da öz tərkibinə daxil edir, onlar isə ilkin
mineralların kimyəvi dəyişilməsi nəticəsində meydana gəlir.
Karbonatlar torpaqda böyük rol oynayır. Quraqlıq regionlarda bəzən torpaqda
tez həll olunan duzlar yığışır. Dənəvərli tərkibinə görə torpaq suyu saxlamaq, bir neçə
mineralı bir yerə yığışmasına şərait yaratmaq qabiliyyətinə malik olur. Ağır (gilli)
torpaqlarda isə havanı saxlamaq qabiliyyətində problemlər ola bilər. Yüngül (qumlu)
torpaqlarda başqa, su rejimi ilə əlaqədar çətinliklər yaranır.
Torpağın üzvi hissəsi onun saxladığı üzvi maddələrin miqdarından asılıdır.
Torflu torpaqlarda bu göstərici yüksək olur. Üzvi maddələrin tərkibinə bitki və heyvan
qalıqları kimi humus adlanan bəzi kimyəvi birləşmələr də daxil olur. Humin və fulvo
turşularındakı karbonun nisbəti torpağın humus vəziyyətinin mühüm göstəricisi hesab
olunur. Humus latınca torpaq deməkdir, bitki və heyvan qalıqlarının biokimyəvi
çevrilməsi nəticəsində əmələ gələn çürüntü olmaqla, torpağın üzvi hissəsini əmələ
gətirir. Humusun miqdarı torpağın münbitlik göstəricisidir. Humus turşularının əmələ
gəlməsi prosesində əsasən torpaqdakı mikroorqanizmlərdən yaranan fermentlər iştirak
edirlər. Torpaqda humusun miqdarı 2.5-3.5 faizdən az olmur, 2 faizdən az olduqda isə
torpaq «ölü» sayılır. Humus çox olduqca torpağın münbitliyi artır.
Torpağın strukturu onun bərk hissəsindən və məsaməli məkanından ibarət olan
fiziki quruluşdur. Torpaqda əlaqəli və sərbəst suyu fərqləndirirlər. Əlaqəli su Yerin
cazibə qüvvəsi qanununa tabedir. Əlaqəli su kimyəvi cəhətdən bir sıra mineralların
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tərkibinə daxil olur. Əlaqəli suyu fiziki cəhətdən torpaq səthi enerjisinin qüvvəsi
saxlayır.
Torpağın səthinə rütubət düşdükdə əvvəlcə çölün rütubət tutumu vəziyyətinə
qədər torpağın su ilə doyması baş verir. Sonra isə doymuş təbəqələr vasitəsilə kapilyar
olmayan buruqlarla filtrasiya baş verir. Torpağa daxil olan rütubət öz yolunda
aşağıdakı su keçirən təbəqə ilə qarşılaşdıqda, torpağın daxilində həmin səthin üstü ilə
onun enişi istiqamətinə müvafiq olaraq irəliləyir. Torpağın su udma kompleksi mühüm
əhəmiyyətə malikdir.
Torpaqdakı hava müxtəlif qazların qarışığından ibarət olur, bura oksigen,
karbonat turşusu,metan və onun homoloqları, hidrogen, hidrogen-kükürd və azot
daxildir.
Torpaqda həmçinin orqanizmlər yaşayır, o çox sayda mikroorqnaizmlər üçün
yaşayış mühiti rolunu oynayır. Bakteriyalara yosunlar, göbələklər, torpağın sularında
məskunlaşan birhüceyrəli orqanizmlər daxildir. Axı torpaq həm də mikrosu hövzələri
sistemidir.
Torpaq örtüyünün strukturu – nisbətən kiçik ərazidəki torpaqların məkanda
qanunauyğun şəkildə yerləşməsidir.
Torpağı əmələ gətirən faktorlara təbii mühitin sistemləri: torpaq əmələ gətirən
süxurlar, iqlim, canlı və ölmüş orqanizmlər, yerin yaşı və relyefi, həmçinin torpağın
yaranmasına mühüm təsir göstərən antropogen fəaliyyət daxildir.
Torpağın tipi, torpaq əmələ gətirmə rejimləri prosesləri ilə şərtlənən xassələrin
ümumiliyi ilə xarakterizə olunur. Torpaqların müxtəlif növləri isə bütün torpaq
profilinin dənəvər tərkibi ilə müəyyən oolunur.
Torpaqların coğrafi cəhətdən yayılmasında iqlim ciddi faktor hesab olunur. İqlim
torpağın əmələ gəlməsində də mühüm rol oynayır, xeyli dərəcədə Günəşdən Yer
səthinin qəbul etdiyi enerjinin miqdarı ilə müəyyən edilir. Vyetnam sahilinə yaxın adaqayalar əlverili istilik və rütubət rejiminə malik olduğuna görə meşə örtüyünə
bürünmüşdür, bu da həmin qaydalarda torpağın əmələ gəlməsinin intensiv qaydada
getdiyinə dəlalət edir. Torpağın istilik və su rejimləri torpaqda gedən bütün fiziki,
kimyəvi, bioloji proseslərin xarakterinə və intensivliyinə təsir göstərir. Dağ süxurlarının
aşınması, kimyəvi reaksiyaların intensivliyi, torpaq məhlulunun qıtlığı, bərk və maye
fazaların nisbəti, qazların mənimsənilməsi baş verir. Hidrotermik şəraitlər
bakteriyaların biokimyəvi fəaliyyətlərinin intensivliyinə, üzvi qalıqların parçalamasının
sürətinə və orqanizmlərin həyat fəaliyyətinə təsir göstərir.
Öz biokütləsinə görə torpaq (Yerin quru hissəsi) okeanı, demək olar ki, 700 dəfə
ötüb keçir, baxmayaraq ki, quru hissəyə Yer səthinin 1/3-dən azı düşür.
Torpaq əlbəttə ki, böyük iqtisadi əhəmiyyətə malikdir. Dünyanın istənilən
dövlətinin mühüm sərvəti olmaqla, torpaq üzərində və torpaqda bəşəriyyətin qida
məhsullarının 90 faizi istehsal edilir. Torpağın deqradisiyası, münbitliyinin kəskin
sürətdə aşağı düşməsi məhsul qıtlığı, aclıqla müşayiət olunur, dövlətlərin
yoxsullaşmasına gətirib çıxarır. Torpaqların məhvi bütövlükdə bəşəriyyətin məhvinə
gətirib çıxara bilər. Hələlk torpağın əliaçıqlığının cüzi bir hissəsini də təklif edən başqa
heç bir vasitə yoxdur. Elm süni qida maddələri yaratmağa çoxdan cəhd etsə də, elə bir
ümidverici nəticəyə nail olmamışdır. Bu yaxınlarda İngiltərədə sintetik ət istehsalı
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nümunəsi icad edildi, ondan bişirilən bir porsiya bifşteks 30 min funt sterlinqə başa
gəldi. Belə bədxərcliklə qidalanma bəşəriyyətə olduqca baha başa gələ bilər. Onu da
qeyd emək lazımdır ki, qida maddələrinin süni yolla kütləvi istehsalı hələlik üfüqdə də
gözə dəymir.
Ona görə də hər bir xalq malik olduğu əvəzsiz kapitaldan – torpaqlardan daha
səmərəliklə istifadə etməyə çalışmalıdır. Kimyaçılar qoy öz axtarışlarını etsinlər, hərdən
bir öz icadlarını elan etməklə qısa müddətli sensasiya yaratmaqda davam etsinlər.
Bitkiçilik və heyvandarlıq üzrə olan elmlər, əkinçilik texnologiyaları əhalinin artımını
nəzərə alaraq inkişaf etməli, kənd təsərrüfatı məhsullarının çoxaldılması üçün yeni
yollar və vasitələr axtarıb tapmalıdır. Əkinçilik sisitemi öz təkamülünü davam
etdirməlidir, çünki «yaşıl inqilablar» barədə bəzi ölkələrdə hay-küy qaldırılsa da,
dünyanın bəzi guşələrində aclıq narahatlıq doğuran bir problem olmaqda davam edir.
Əkinçilik yüksək və sabit məhsulun alınmasına xidmət etməlidir, kənd təsərrüfatı
istehsalı yalançı, bayağı şüarlardan azad olmalı, öz inkişafına xidmət edən cəhətlərə və
vasitələrə diqqəti yönəltməlidir. Optimal səpin dövriyyəsi və torpağın becərilməsi,
gübrələrdən, bitki mühafizəsi vasitələrindən daha səmərəli istifadə edilməsi aqrar
bölmənin mühüm vəzifəsinə çevrilməlidir. İndiyədək boş şüarlarla, vədlərlə kimisə
qidalandırmaq mümkün olmamışdır, bununla məşğul olan alimlər az qala «dahilik»
qiyafəsi eşqinə düşsələr də, onların proqnozları sabun köpüyü təsiri bağışlamaqdan
uzağa getməmişdir.
Əkinçilik sistemlərinin tətbiqində dünyaya məlum olan metodlardan istifadəyə
də əyri gözlə baxmaq yolverilməzdir. Dəmyə zonalarda taxıl- herik sisteminin tətbiqi
gündəlikdən çıxarılmamalıdır. Təmiz herik, becərilmənin və gübrələrin düzgün tətbiq
edilməsi hesabına məhsuldarlığı xeyli yüksəltmək olar.
Minimum, optimum və maksimumdan ibarət olan əkinçilik qanunlarına görə
məhsulun miqdarı minimumda yer tutan faktorlarla müəyyən edilir. Ən yüksək
məhsul faktorların optimal təsiri ilə əldə olunur. Faktorların maksimal (izafi) təsirində
məhsul aşağı düşür. Bitkilər vasitəsilə torpaqdan çıxan mineral qida elementlərinin
əvəzinin ödənilməsi zərurəti meydana gəlir. Ona görə də torpağa üzvi və mineral gübrə
verilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Peyin torpağa bitkilərin götürdüyü kül
elementlərini və azotun xeyli hissəsini qaytarır. Torpaq – bitki – emal edilmiş bitki
maddələrin qalıqları – torpaq – bitki dövriyyəsi baş verir.
Əkinçilikdə geniş təkrar istehsalın iqtisadi və təbii prosesləri birləşir. Torpaq və
bitkilər əsas istehsal vasitəsi və əmək obyektləri kimi çıxış edirlər. Əkinçilikdə həm də
kənd təsərrüfatı istehsalının mövsümi xarakter daşıması kəskin qaydada öz əksini tapır,
bu isə ilin mövsümlərində Günəş enerjisinin bərabər qaydada düşməməsi ilə və
bitkilərin becərilməsinin biologiyası ilə əlaqədardır. Bizim eradan əvvəl II əsrdə
Romada yaşamış məşhur dövlət xadimi Böyük Katon kənd tətərrüfatına həsr edilmiş
kitabında bitkilərin müxtəlif məhsuldarlığa malik olmasını, bəzən məhsul verməməsi
ehtimalını əsas götürərək 100 yügerlik (25 hektarlıq) torpaq sahəsini ona qədər növ bitki
altında bölməyi məsləhət görürdü ki, torpaq sahibi becərdiyi yalnız bir bitkinin
məhsulu olmadığı ildə tam iqtisadi iflasla üzləşməsin.
Əkinçiliyin növləri də torpaqdan istifadədə nəzərdən qaçılırmamalıdır. Bu
növlərə sabit, quru (qeyri-sabit), suvarılan, dəmyə və dağ əkinçiliyi daxildir. Hamıya
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yaxşı məlumdur ki, kənd təsərrüfatı bitkilərinin səhra rayonlarında suvarmasız
becərilməsi mümkün deyildir. Həmçinin dəmyə, yaxud dağ əkinçiliyi növləri özlərinə
müvafiq qaydada qulluq göstərilməsini tələb edir. Dəmyə əkinçilikdə xüsusi sistemin
tələblərinə əməl edilmədikdə, bu, acınacaqlı nəticələrə gətirib çıxarır. Qazaxıstandakı
xam torpaqların istifadəsinə başlandıqdan az sonra bu tipli bəlalar özünü nümayiş
etdirirdi. 1960-cı illərin əvvəllərində iri bir taxılçılıq sovxozunda (adətən onların əkin
sahəsi on minlərlə hektarı əhatə edirdi), alaq otu zəmiləri bütünlüklə altına aldığından
biçin üçün kombaynları onlara buraxmaq mümkün olmadı, bir az sora isə yağan qar
zəmilərin məhsulunu yığmağa imkan verməyəcəkdi. Sovxoz direktoru vəziyyətə real
qiymət verib, məhsulu yetişmiş zəmiləri şumlatdırdı. Onu təqib etdilər, cəzalandırmaq
istədilər. Onun cəsarətli qərarı yaxşı nəticə verdi, gələn ili həmin sahələrdəki yazlıq
taxıl zəmilərindən iki qat artıq məhsul götürüldü və sovxoz direktoru xeyli
məşhurlaşdı. O, öz kitabında qeyd edirdi ki, o, heç də yenilik etməmişdi, öyrənmişdi ki,
qədim misirlilər 2 min il əvvəl torpağın bir hissəsini təmiz herik altında qoymaqla,
yaxşı məhsul götürə bilirdilər. Onun novatorluğu qədim əkinçilərin təcrübəsinə
əsaslanırdı. Axı Misir həmin vaxtlar Qədim Roma imperiyası üçün taxıl ambarı
vəzifəsini yerinə yetirirdi.
Dünyada daha münbit, ən yüksək keyfiyyətli torpaq qara torpaq hesab olunur.
Onun tərkibində humusun miqdarı 4 faizdən 15 faizə qədər və bəzən daha çox olur. Bu
torpağın dünyadakı ümumi sahəsinin xeyli hissəsi Rusiyadadır, ona görə onu bildirən,
ingilis dilində də rus dilindən götürülmüş «çernozem» sözü torpağın qara rəngindən
götürülmüşdür. Bəzi statistikaya görə, onun dünyada ümumi sahəsi 240 milyon hektara
bərabərdirsə, bunun yarıdan çoxu, 130 milyon hektarı keçmiş SSRİ ərazisində idi. 1889cu ildə Parisdə keçirilən Ümumdünya sərgisində Rusiyanın nadir eksponatı kimi bir
kubmetr ölçüdə olan qara torpaq nümayiş etdirilirdi, onu Voronej torpağından
götürmüşdülər. Rusiya sərgidə qiymətli metallara qədər çox şey göstərə bilərdi, lakin
belə nümunələr başqa ölkələrdə də var idi. Rusiyanın əbədi və qiyməti ölçüyə
gəlməyən sərvəti olan qara torpağa üstünlük verilmişdi və sərgiyə gələnlər bu qəribə
eksponata böyük heyranlıqla tamaşa edirdilər. Təəssüf ki, həm çar Rusiyasında, həm də
SSRİ dövründə bu nemətdən səmərəli istifadə edilməmişdi. Qara torpaq qidalı
maddələrə çox miqdarda malik olması, yüksək məhsuldarlığı ilə seçilir. Lakin həm də
belə qiymətli sərvət özünə düzgün, savadlı qulluq göstərilməsini tələb edir. Bu təbii
kapitala adekvat qayğı göstərilmədiyindən, çox humuslu torpaqların sahəsi 2,5 dəfə
azalmışdır. Aşağı humus tərkibli olan torpaqların sahəsi isə 4,5 dəfə artmışdır. Uzun
müddət ərzində humus parçalanmağa məruz qalır, məhsulun əmələ gəlməsinə sərf
olunur və geri qaytarılmadan torpağı tərk edir. Buna görə də qaratorpağın münbitliyi
durmadan aşağı düşür. Sovet dövründə məhsuldarlığı artırmaq naminə Şimali
Qafqazda həmin torpaqların suvarılması onlara böyük ziyan vurdu. Qara torpaq
süxurla əvəzolunma sərhədində özünü qaloş kimi aparır, suyu aşağı buraxmır və
buxarlanma öz nəticəsi kimi torpağın şoranlaşmasına gətirib çıxarır. Təbii yağışla əldə
edilən məhsul suvarılmadan iki-üç il sonra xeyli aşağı düşür və region ciddi iqtisadi
ziyanla üzləşməli olur. Torpaqşünaslar müəyyən etmişlər ki, qaratorpağın bir faizinin
itirilməsi əkinçilərə gələcək on potensial məhsula başa gəlir.
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Qaratorpaqda təmiz herik və digər əkinçilik priyomların əhəmiyyəti xüsusilə
böyükdür. Herik torpaqlar xüsusilə quraq illərdə digər heriksiz sələflərə nisbətən iki
dəfə artıq payızlıq taxıl məhsulu götürməyə imkan verir. Meşə qoruyucu zolaqlar
qaratorpaqların münbitliyini bərpa etməyə çox kömək edir. Quraqlıq elə bil ki, bu
sahələrdən yan ötüb keçir. Ona görə də böyük rus alimi V.V.Dokuçayev meşə
zolaqlarını «rütubət mağazası» adlandırırdı. Onlar küləyin vəhşi gücünü ram edir və
yatırdırlar.
Müasir Rusiya təkcə qaratorpağı itirmir, keçən əsrin 90-cı illərində 40 milyon
hektara yaxın kənd təsərrüfat torpağı dövriyyədən çıxarılmışdı.
Qaratoropaq haqqında rus yazıçısı A.S.Serafimoviç Krasnodar diyarında olanda,
mazut kimi yağlı torpağı görəndə təəccübünü gizlətməyərək, obrazlı şəkildə demişdi
ki, bu torpağı çörəyə yağ kimi yaxıb yemək olar.
Torpaq hər bir xalqın malik olduğu elə sərvətdir ki, ona düzgün qulluq edildikdə
daha böyük gəlir verir. Torpağın qədrini bilməyənlər isə imperator Avqustun sözləri ilə
desək, qızıl qırmaqla balıq tutanlara bənzəyirlər, qırmaq qırılsa qızıl da itirilir, balıq da
tutula bilməyəcəkdir. Torpağa savadsız münasibət təkcə gözlənilən məhsulun deyil,
gələcək nəsilə çatacaq məhsulun taleyini də bu ağılsız hərəkətin qurbanına çevirir.
Böyük rus torpaqşünası V.V.Dokuçayev ölkəsindəki torağa ögey münasibətini
gizlətməyərək demişdi: «Rusiyanın kənd təsərrüfatı birjadakı qumara bənzəyir: yaxşı il
düşdükdə – çörək olacaq, quraqlıq baş verdikdə yenidən məhsul qıtlığı və aclıq
meydana gəlir».
Böyük alimin sözləri digər xalqlar üçün də xəbərdarlıq harayı olmalıdır. Kənd
təsərrüfatına qumar kimi baxılmamalı, «gələr gətirər, gedər batırar» prinsipi ilə
yanaşılmamalıdır. Çünki ərzaq məhsulları bəşər övladının həyatı üçün mühüm amildir
və onun istehsalına da eyni ciddilik səviyyəsində münasibət bəslənməlidir. Başqa
ölkələrdən daim idxal edilən ərzaq məhsulları ilə əhalinin təchizatı vəziyyətdən
müəyyən çıxış yolu olsa da, ölkəni ərzaq girovuna çevirir. Özünün malik olduğu
münbit torpaq yalnız kənd təsərrüfatı təyinatı üçün və mümkün olduğu qədər böyük
səmərəliliklə istifadə edilməlidir. Xalqın ərzaqla təmin olunmasının taleyini bütövlükdə
idxala tabe, əslində əsir etmək, iqtisadi siyasəidəki ağır səhv hesab edilməlidir. Təbiətin
əliaçıqlıq edərək münbit torpaqla mükafatlandırdığı xalqlar bu nemətin qədrini bilib,
ondan ağıllı qaydada istifadə etməsə, daha acı məğlubiyyətlə üzləşə bilər.

Yalan, aldatma, məkr və hiyləgərlik
Bəşər övladı çox sayda ləyaqətləri ilə yanaşı, onlardan sayca heç də az olmayan,
real həyatda daha çox rast gəlinən qüsurlara malikdir. Bu qüsurların bəziləri iyrənc
xarakterə mənsubluq timsalı olduğundan daim pislənsə, məhkum olunsa da, heç də
sıradan çıxmır, illər, əsrlər ötsə də öz mövcudluğunu saxlamaqda və hər bir cəmiyyətin
mənəvi dünyasına zərbə vurmaqda davam edir. Bəlkə də ibtidai insan bu qüsurların
çoxundan xali idi, ibtidai icmalarda insanı aşağılayan dəyərlərə yer yox idi, çünki onlar
icmanın məhvinə səbəb ola bilərdi. İndi də öz ibtidai keçmişindən o qədər də
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uzaqlaşmayan, sivilizasiadan kənarda qalan xalqların təbiəti və davranışı bu
mülahizəni bütünlüklə təsdiq edir. Azsaylı şimal xalqlarında, həmçinin Sakit okeanın
bəzi adalarında yaşayan, tarixdən əvvəlki cəmiyyətin həyat tərzini saxlayan xalqlarda
yalan bir qayda olaraq işlədilməyindən, onlar başqalarının yalanını da həqiqət kimi
qəbul etməklə, bu barədə azacıq şübhə də nümayiş etdirmirlər. Sivilizasiya ilə hələ
əlaqəsi olmayan xalqlar təbiətin övladları olduqlarından, təbiətin qanunauyğunluqları
da özünü bütünlüklə açıq büruzə verdiyi kimi, yalana, aldatmaya ehtiyac duymurlar,
ona görə də onlarda adamların bir-birinə etibarı güclü olur və xəyanət halları baş
vermir.
Yalnız təbiətlə mübarizədə ibtidai insan ona köməyə gələn, öz yaşayışını təmin
etmək üçün vəhşi heyvanı ovlamaqda müəyyən hiyləgərlik xüsusiyyətlərinə yiyələnir.
Buna isə o, öz təcrübəsi vasitəsilə nail olmuşdur, axı həmin xalqlar nəsilbənəsil vəhşi
heyvanların davranışını müşahidə edib, öyrəndiklərindən, belə bələd olma çox da
əziyyət çəkmədən ovunu ələ keçirməyə kömək edir. İbtidai insanın hiyləgərliyi
beləliklə cəmiyyət üzvləri arasında bir-birinə qarşı olmayıb, yalnız özünü qida ilə təmin
etmək üçün tətbiq edilir. Təbiətin övladı təbiətə də əslində ciddi ziyan vurmadan yalnız
öz tələbatını ödəmək qayğısına qalır.
Həmin qüsurların mahiyyəti
Yalan, mənbəyinin əvvəlcədən yalan olduğu bilinən və digərinin bunu həqiqət
kimi qəbul etməsinə yönələn saxta informasiyadır. Əks tərəf əslində həqiqət olmayanı
həqiqət şəklində mənimsəyir. Yalanın özünü daha çox tətbiq etmə meydanları vardır.
Belə ki, yalan siyasətin ayrılmaz elementi heab olunur və müharibədə düşməni çaş-baş
salmaq üçün ən mühüm vasitəyə çevrilir. Bu dövrədə yalan bir vacib sənətə çevrilir.
Boris Yeltsin hakimiyyətə gəldikdən sonra, ölkədə aparılan geniş miqyaslı özəlləşmə
islahatı əslində quldurluq formasında dövlət, xalq mülkiyyətinin qəsb edilməsi şəklini
aldı. Onun sağ əli olan Anatoli Çubays bu məqsədlə icad etdiyi vauçerlərin xalqa böyük
maddi gəlir gətirəcəyini vəd etdi, əslində isə az vaxtdan sonra həmin vauçerlər dəyəri
olmayan kağız parçasına çevrildi, iri sənaye müssisələri isə dövlət orqanları ilə
cuğlaşmış bi qrup qarətçinin, sonralar onlar oliqarx adlanacaqdı, əlinə keçdi. Vaxtilə azçox təminatlı həyat tərzinə malik olan əhali yalanlar və quldurluq hesabına dilənçi
vəziyyətinə düşdü. Yaxud Çingizxan şəhərləri işğal etməmişdən əvvəl yalanı həqiqət
kimi öz casusları vasitəsilə düşmən ərazisində yaydırmaqla, döyüş başlamamışdan
əvvəl rəqib ordunun döyüş ruhunu aşağı salırdı, əhali arasında isə bu vaxt panika
vəziyyəti yaranırdı. Çingizxan ordusunun nəhəng ölçüdə olması barədəki şaiyələr
düşmən ərazisində baş alıb gedirdi və beləliklə, onun böyük qələbələrinə əlavə geniş
yol açılırdı.
Siyasətdə isə bir qayda olaraq yalansız keçinmək olmur. Xalq bəzən yalanın
mahiyyətini və məqsədini lazımınca araşdırmaq və dərk etmək qüdrətində
olmadığından, nəticə etibarilə onun əsirinə çevrilir.
Yalan və aldatma ümumiyyətlə, mədəniyyətin inkişafının əyri cəhətinin
qanunauyğun məhsuludur, onların səbəbləri və meydana çıxma qaydaları o qədər
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rəngarəng, həm də maraqlıdır ki, bu qüsurlardan baş çıxarmaq üçün diqqətli tədqiqat
aparılması tələb olunur.
Biznesdə, iqtisadiyyatda və siyasətdə çox vaxt belə bir vəziyyət yaranır ki, yalnız
yalan və aldatmanın köməyi ilə üstünlük qazanmaq olur. Bu isə cəmiyyətin,
ümumiyyətlə yalanda yaşadığından xəbər verir. Siyasətçi müəyyən maska geyinir,
özünə əhali üçün cazibədar olan bir obraz yaradır. Bu obraz onun uğurları üçün mayak
rolunu oynayır. Uinston Çörçill hazırcavablığından, erudisiyasından, natiqlik
məharətindən geniş istifadə etməklə, bəzən sui-istifadələrə də yol verirdi. Hitler
hakimiyyətə gəldikdən sonra Çörçill demişdi ki, alman xalqı öz fürerinə dua etməlidir,
o, hesab edirdi ki, alman xalqının bəxti gətirmişdir. Sonralar o,öz səhvinin zəhər acısını
dadmalı oldu. ABŞ prezidenti Con Kennedi şüurlara güclü təsir göstərən ifadələrlə
xalqı heyran edə bilirdi. Televiziya çıxışları prezident seçkisində qalib gəlməsində ona
xeyli kömək etmişdi. Təkcə öz ölkəsində deyil, dünyada onun pərəstişkarları çox idi və
təqdim etdiyi gənc dövlət xadimi obrazı da buna xidmət edirdi. 1993-cü ildə, faciəli
ölümündən bir qədər əvvəl Qərbi Berlinə səfər edərkən mitinqdəki çıxışında Berlin
Divarını (bu Divar 1961-ci ildə N.S.Xruşşovun təkidi ilə tikilmişdi) kommunizmin
məğlubiyyətinin nümunəsi olduğunu vurğulayaraq demişdi: «Azadlıq çox çətinliklərə
malikdir, demokratiya heç də mükəmməl deyildir. Lakin biz xalqımızı onun arasında
saxlamaq üçün heç vaxt divar tikmirik». Kennedinin bu çıxışı daha çox alman dilində
dediyi «Ich bin ein Berliner» - «Mən Berlinliyəm» sözlərlə məhşurlaşdı. Əzilənlərin
yanında olmaq nişanəsi kimi həmin ifadədən sonralar çoxları müxtəlif variantlarda
istifadə etdi. Bu çıxışında Kennedi birbaşa yalana əl atmasa da, adamların şüuruna və
ürəyinə təsir göstərmək üçün ən uğurlu vasitədən istifadə etmişdi, xalqa yaxınlıq
nümayiş etdirməklə öz cazibədarlığını yüksəltmişdi.
Kino artistliyindən müəyyən siyasi fəaliyyət yolu keçməklə ölkəsinin 40-cı
prezidentliyinə gələn Ronald Reyqan jurnalistlərlə görüşlərində özünü onların dostu
kimi, açıq-saçıq, qeyri-rəsmi aparırdı, düşməncəsinə olan hücumlardan qorunmaq üçün
yumora əl atırdı. Çıxışlarında istifadə etdiyi çox saydakı anektodlar nitq xörəyinə
qatılan ədviyyat kimi onun dadını yaxşılaşdırırdı və natiqə əlavə populyarlıq gətirirdi.
Rusiya prezidenti Boris Yeltsin hədyan hərəkətləri, yarımsərxoş görünüşü ilə özünün
sadə, xalq adamı olması təsəvvürünü yaratmağa çalışırdı. Vladimir Putin isə fəhlələrlə,
kəndlilərlə görüşəndə özünü onlara qayğı göstərən, bərabər sosial vəziyyətə malik olan,
səmimi bir insan kimi təqdim etməyə çalışır. Jurnalistlərə nümayiş etdirdiyi isti
münasibətlə özünə güvənməklə yanaşı, həm də qüvvəsinə əmin olduğunu vurğulayır.
Görünür, dövlət xadimləri maskasız ötüşə bilmirlər, şəxsi keyfiyyətlərinin, birinci
növbədə ağıllarının imkan verdiyi dərəcədə ondan ustalıqla istifadə etməyi bacarırlar.
Lakin siyasətçilər yalandan istfadə etdikdə həddi aşmamalıdırlar, axı
adamların qulaqlarından başqa gözləri,şüurları vardır və axırıncılar bir qədər onların
aldadılmasının qarşısını alır. Yalandan qeyri-məhdud qaydada istifadə etdikdə, o bəzən
əks istiqamətdə işləməyə başlayır, sahibinin ifşa olunmasına şərait yaradır. Siyasətçilər
ABŞ-ın məşhur prezidenti Abraham Linkolnun nəsihətinə əməl etsələr, yəqin ki, öz
maskalarından uzun müddət istifadə edə bilərdilər. Linkoln demişdi: “ Sən xalqın bir
hissəsini həmişəlik, xalqın hamısını bir neçə dəfə aldada bilərsən, lakin xalqın hamısını
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həmişəlik aldada bilməzsən”. Xalqın hamısını həmişəlik aldatmağa can atanlar bir
qayda olaraq öz avantyuralarının qurbanlarına çevrilirlər
Yalanla, aldatma ilə məşğul olanlardan həm də müəyyən bacarıq, qabiliyyət
tələb olunur. Hunlar öz həyat tərzini dəyişmədikləri kimi, onların sosial pilləkəndə
irəliləmələri də buna təsir edə bilmir, yalan, aldatma silahını gəzdirənlər də həm də öz
amplualarını dəyişməyən aktyorlara bənzəyirlər. Onların ağlı, şüuru bu qaydada
köklənmişdir, o, sərancamında olan yaydan yalnız yalan oxu atıla bilər. Köpək balığı
daim üzməlidir ki, nəfəs ala bilsin, dayansa o, öləcəkdir. Yalan oxunu atanlar da öz
silahlarından istifadə etməsələr cılız, sərsəm kimi görünürlər. Axı yaxşı deyirlər ki,
yalançının nəfəsi də yalanla gedib gəlir.
Hərb sahəsində isə yalan bir-birinə əks qaydada təzahür edə bilər. Əgər
Çingizxan öz ordusunun qeyri-adi gücü barədə məlumatlar yaydırdısa, faşist
Almaniyasının xüsusi xidmət orqanları öz ordusunun gücünü və imkanlarını
azaltmağa yönəlmiş xəbərlər yaymaqla düşməni azdırmaq yoluna əl atırdılar. Onlar
Böyük Britaniya əhalisini Almaniyanın zəifliyinə və fəal mübarizəyə qadir olmadığına
inandırmağa çalışırdılar, hətta öz məğlubiyyətlərinin konkret vaxtlarını da dilə
gətirirdilər. Belə vaxt gəlib çatanda alman hərbi-hava və hərbi-dəniz qüvvələri daha
fəal surətdə hücumlarını davam etdirirdi. Bu isə ingilisləri ümidsizliyə düçar edir və
onlarda öz hökumətlərinə qarşı narazı münasibətin yaranmasına səbəb olurdu.
Şaiyəyə kor-koranə qaydada inanmaq böyük qəbahət sayılsa da, daha rahatdır,
çünki məsuliyyət, vicdan və hətta könülün dəyişilməsi başqalarının üstünə atılır.
Kürdlərin mübarizə hərəkatında «peşmərqə» ifadəsi «ölümun üzünə baxan adam»
mənasını verdiyi kimi, şaiyəyə hər an inananlara da «qulağını yalan üçün geniş açan
adam» adlandırmaq düzgün olardı.
Yalan həm də onu daim işlədənlər üçün psixiki xəstəlik xarakteri daşıyır. Onlar
yalandan bəzən lazım gəlib-gəlmədi istifadə edirlər, istənilən məsələyə görə, bəzən
hətta özlərinin ziyanına olan yalana da əl atırlar. Siyasətdə isə kobud, lazımi formaya
salınmamış yalan fayda vermir. Burada «yalan nə qədər böyük olsa, ona daha yaxşı
inanırlar» barədəki Gebbels prinsipi o qədər də kara gəlmir. Siyasətdə şəraitin tələbinə
uyğun gələn yalanın tətbiq edilməsi daha əlverişli sayılır.
Lakin yalan cəmiyyətə bütünlüklə hakim kəsilə bilmir, yalana asanlıqla inanan
kütlə arasında az da olsa şübhə edənlərə də rast gəlmək olur. Cəmiyyət bütünlüklə
yalan dənizinə gömülsə də, «Kral çılpaqdır» sözlərini bərkdən söyləyən bir adam, hətta
o, uşaq olsa da, tapılır. Ona görə də yalandan istifadənin bir sıra məhdudiyyətləri də
vardır. Hər şeydən əvvəl bu məhdudiyyət əxlaq prisiplərindən irəli gəlir. Burada daxili
xüsusiyyətdən irəli gələn səbəblər də ola bilər. Həm də bəzi siyasi qruplar məlumatın
saxta olduğunu bildikdə, yalan artıq təhlükəli xarakter daşımağa başlayır, belə yalan
siyasi nüfuzun itirilməsinə gətirib çıxara bilər. Bir cəhət də unudulmamalıdır ki, hər bir
yalanda həqiqətin kiçik bir hissəsi gizlənir.
Yalanın müqayisəsiz ustaları dələduzlardır. Onlar fırıldaqlardan geniş istifadə
edir, müxtəlif yalanlarla öz qurbanlarının etibarını qazanmağa müvəffəq olurlar.
Dələduzun cəzbedici «tələ yemini» nümaiş etdirməsi qurbanı şirnikləşdirir. Özünün
qəfildən varlanması barədə çaşdırıcı məlumat yayır və bu, qurbandan xeyli məbləğdə
pul çəkmək alətinə çevrilir. Dələduzlar dərdi bölüşmək, başına faciə gəlmiş adamın
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müsibətinə yanmaq kimi psixoloji təsir vasitələrindən istifadə edir, tanıyıb,
tanımamağından asılı olmayaraq əksər matəm məclislərində iştirak etməklə, bunu
gələcək qurbanlarına nümayiş etdirməyə çalışırlar. Digər bir vasitə isə dələduzun
qurbanını yaxından tanıması, bir regiondan, hətta həmyerli olmaları, bir yerdə təhsil
almaları, bəzən hətta nə vaxtsa yaxın olmaları barədə həqiqətə heç cür uyğun olmayan
səbəblər uydurması və onları işə salmasıdır. Belə «xatirələr» dələduza yaxınlıq hissi
yaradır, ona olan inamsızlığı və şübhəni azaldır, bu yolla qurbanın aldadılması da xeyli
asanlaşır. Dələduz keçmişinə belə saxta ekskurslar etdikdə öz «istedadından» istifadə
edərək xüsusi bədii və təsirli formaları işə salır. O, asılı olduğu adama elə qulluq
göstərir ki, bunu yalnız ana qarışqanı yemləməklə məşğul olan qarışqanın xidmət
canfəşanlığı hesabına özünü ac qoyub, ölməsi ilə müqayisə etmək olar. Əlbəttə, dələduz
ölmək istəmir, ancaq hamısinin qarşısında hər cür «fədakarlıq» göstərməkdən də
usanmır.
Dələduzlarda bədii təxəyyül çox güclü olur, onlar rəvayətlər uydurmaq ustasına
çevrilirlər; qurbanını ələ keçirmək, əsir etmək üçün qısqanclıq yaradan miflər
quraşdırılır. Mif isə bəzən real hadisədən də böyük təsir gücünə malik olur. Dələduz
əksər hallarda yalanına görə təlaş hissi keçirmir, cəsarətliliyi, həyasızlığı onun uğur
qazanmasına yaxından kömək edən amilə çevrilir. Bəzən o, qurbanına qarşı hücuma
keçməyə başlayır, ona təhlükə yarandığını saxta qaydada yada salır, bu məsələdə öz
mövqeyini möhkəmlindirmək üçün mətbuatdan istfadə etməyə girişir. Dələduzun
rəngarəng yalan axınında həqiqətin bircə damlasına da rast gəlmək mümkün olmur. Bir
qayda olaraq həqiqətə nifrət edənlər daha çox yalan danışırlar. Yalan kabusu heç də
qorxu hissi yaratmamalıdır. ABŞ-ın görkəmli dövlət xadimi və böyük demokratı Tomas
Ceffersonun dediyi kimi, «Həqiqətdən dəhşətə gəlməyən yalandan heç də
qorxmamalıdır».
Yalan nadir hallarda şər məqsəd güdülmədən, ondan hansısa fayda umulmadan
istifadə edilir. Yalan çox hallarda məkrə, aldatmaya xidmət edir, hiyləgərlik silahı kimi
çıxış edir.
Məkr insanın xüsusiyyətidir, kələk gəlmək, hiylə və şər məqsədlərə, əməllərə
meyl etmək, bunlar adətən zahirən xoş münasiəbətlər bəslənməsi ilə ört-basdır edilir,
belə niyyətlərlə xarakterizə olunan davranışın məcmuudur. Məkr hətta ünsiyyətdə də
təhlükə mənbəyi olur və gizli düşməncəsinə münasibətlərin mövcudluğunu vaxtındaca
müəyyən etməyə imkan vermir, lakin onlar sonralar gözlənilmədən aşkara çıxır. Başqa
sözlə dedikdə, məkr buna xidmət edən insanların əməlidir.
Ədəbiyyatda və incəsənətdə çox vaxt məkrli adamlar ağır halların, faciələrin baş
verməsində mühüm rol oynayırlar. Fransız yazıçısı Fransua Rablenin «Qarqantua və
Partaqruel» romanında həqiqət axtaran Panurq yalançı və xəsis taciri cəzalandırmaq
istəyir. Gəmidə ölkəsində satmaq üçün qoyun sürüsü aparan tacir öz qoyunlarını
Yasonun arqonavtlarının axtardığı «qızıl yun» verən qoyunlarla müqayisə edir,
Fransada onları çox baha qiymətə satacağını bildirir. Panurq tacirdən üç livrə bir qoyun
aldı və onu dənizə atdı, onun arxasınca digər qoyunlar mələşib özlərini dənizə
tullayırdılar. Tacir dözməyib, onları saxlamağa çalışdı, nəhayət, iri bir qoyundan
yapışdı ki, buna son qoysun. Həmin qoyun isə özu ilə birlikdə taciri də sürüyüb, dənizə
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atdı. Axı hələ Aristotel qoyunu ən səfeh heyvan adlandırmışdı. Palurq yalançı və
özündən razı taciri belə qəddarlıqla cəzalandırdı.
İngilis dramaturqu Uilyam Şekspirin «Otello» pyesində Yaqonun məkri
nəticəsində təkcə qısqanc mavrın məhəbbəti deyil, həm də bütün ürəyi ilə sevdiyi
Dezdemona onun qətlə yetirməsi nəticəsində məhv oldu. Viktor Hüqonun «Səfillər»
romanında Tenardye pul qazanmaq xatirinə hər cür alçaq məkrə və hiyləgərliyə əl atır,
ona xeyirxahlıq edənlərə də pislik etməkdən çəkinmir. Digər romanı olan «Paris NotrDam kilsəsi»ndə keşiş Klod Frollo din xadimi olduğu halda qısqanclıqdan yaranan
nifrətinə, məkrinə görə cinayətlərə ən atmaqdan çəkinmədiyi halda, onun tam əksi olan
Kvazimodo isə eybəcərliyinə görə insana bənzəməsə də (onun adı da «saxta, həqiqi
olmayan insan» sözündən əmələ gəlmişdir) həyatı boyu xeyirxahlıq toxumu səpməyə
çalışır, daim tam insanlıq xüsusiyyətləri nümayiş etdirir.
Yapon yazıçısı Akutaqavanın «Xristianın ölümü» adlı hekayəsində Naqasakidə
xristian kilsəsindəki Lorentso adını götürmüş gənc yapona bir tacirin qızı vuruldu. Qız
Lorentsonu hər vəchlə ələ keçirməyə can atırdı.. Avropalı keşiş oğlandan onun qızla
yaxınlığı barədəki şayiələr haqqında soruşanda, o, bildirdi ki, belə şey olmamışdır və
ola da bilməz. Bir həftə sonra söhbət gəzməyə başladı ki, çətir tacirinin qızı hamilədir.
Bundan sonra Lorentsonu kilsədən xaric etdilər və o, şəhərin kənarında məskunlaşdı və
dilənçi həyatı sürməyə başladı. Lorentso kilsədən çıxarıldıqdan sonra tacirin qızının
qızı oldu. Sərt xasiyyətli atası öz ilk nəvəsini sevirdi. Bir il daha keçdi. Gözlənilməyən
bədbəxtlik – dəhşətli yanğın baş verdi. Naqasakinin yarısı bir gecəyə bütünlüklə yandı.
Atası qızı ilə küçəyə atıldı, yalnız bu vaxt onlar körpəni yadlarına saldılar. Heç kəs
uşağı xilas edə bilmirdi. Qəftələn Lorentso irəli, alovlanan divarın arxasına cumdu.
Adamlar güman edirdi ki, valideyn sevgisi onu buna məcbur edir. Bu vaxt əlləri
üstündə körpə olan Lorentso göründü və o, elə həmin dəqiqəcə gözdən itdi. Gənc qadın
və atası sevinclərini gizlədə bilmirdilər. Lakin həmin gecənin faciəli əhvalatları bununla
bitmədi. Nəfəsi kəsilən Lorentsonu kilsənin yanına gətirib qoydular. Qız ağlaya-ağlaya
keşişə etiraf etdi ki, Lorentso dini inamına görə mənimlə soyuq davranırdı. Qəzəbdən
də mən uşağımın ondan olduğunu dedim ki, ondan qisas alım. Lorentso isə günahına
görə mənə nifrət etmədi, təhlükəyə baxmadan qızımı od cəhənnəmindən çıxardı.
Lorentsonun saçları, dərisi möhkəm yanmışdı, qolları və qılçaları hərəkət
etmirdi. Keşiş birdən öz ayağının altında uzanmış Lorentsoya diqqətlə baxdı. Onun
yanaqlarından yaş axırdı. Yanmış paltarın altından iki təmiz bakirə qız döşləri
görünürdü. Deməli Lorentso qız imiş. Onun sonrakı həyatından heç nə məlum deyildi.
Axı nə mənası vardır? İnsanın həyatında ən qiymətli şey – könülün təkrarolunmaz ali
hərəkətidir. Tacirin qızı isə ona böhtan atmaqla böyük haqsızlığa yol vermişdi.
Azərbaycan yazıçısı Süleyman Rəhimovun «Mehman» povestindəki Qaloşlu
adam obrazı xalq dilində məkrliliyin, xəbisliyn simvoluna çevrildi. İyrənc hərəkətlərə
yol verənlər onun adı ilə adlanırdı. Mənəvi törəmələri isə imkan düşən kimi onun
nümunələrindən ilhamlanıb, Qaloşlu adam kimi hərəkət edirlər. Çox güman ki,
onlardan heç kəs yunan mifologiyasındakı Atrid lənətindən də uzaq qaça
bilməyəcəkdir.
Bibliyada təsvir olunan aldatma və məkr hadisələri
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Sivilizasiyaya qədəm qoyan xalqlar qədim ibtidai əcdadlarından fərqli olaraq
yalandan bol-bol istifadə etməklə öz məqsədlərinə çatmağa, problemlərini həll etməyə
nail olurdular. Təəssüfə səbəb olan bir hal ondan ibarətdir ki, bəzən hətta müqəddəs
sayılanlar, özünü Allahın seçilmiş elan etdiyi xalqın peyğəmbərləri də adi bir problemlə
üzləşdikdə yalana əl atmaqdan çəkinmirdilər. Yalanın, aldatmanın güclü bir silah kimi
istifadə edilməsinə aid hadisələrə Bibliyada tez-tez rast gəlinir. Burada ilk hiyləgərlik,
məkr simvolu kimi ilan göstərilir. İlk iki insandan biri olan Həvvanı ilan yoldan çıxarıb,
onu nəyin xeyir və şər olduğunu bildirən ağacın meyvəsini yeməyə şirnikləndirdi,
Allahın göstərişinə tabe olmaqdan yayındırdı. Allah bunu onlara qadağan etmişdi və
meyvəni yeyənin mütləq öləcəyini demişdi. İlan isə bildirdi ki, siz həmin meyvəni
yesəniz ölməyəcəksiniz, çünki Allah bilir ki, siz bu meyvəni yesəniz, onun özünə
bənzəyəcəksiniz və nəyin xeyir, nəyin şər olduğunu biləcəksiniz. Qadın bu ləzzətli
meyvəni daddıqdan sonra ərini də dilə tutdu ki, onu yesin. Bu vaxt onlar çılpaq
olduqlarını anlayıb, əncir yarpaqlarını tikib, onunla bədənlərini örtdülər. Allah bunu
gördükdə qadın öz günahını etiraf etdi, həmin meyvəni yemək üçün ilanın onu
aldatdığını bildirdi. Beləliklə, ilk günaha batma baş verdi.
Allah onları cəzalandıracağını bildirdi və hökmünü elan etdi. İlan bütün
heyvanlardan fərqli olaraq bu lənəti ömrü boyu daşımalı idi. Həmin vaxtdan etibarən
ilan qarnı üstündə sürünəcəkdi. Qadının və ilanın törəmələri isə daim bir-birinə
düşmən olacaqdı. Qadının hamilə vaxtı narahatlığı artacaq və o, uşaqlarını ağrı ilə
müşayiət olunmaqla doğacaqdı, həm də daim ərinə tabe olacaqdı. Kişi isə bütün ömrü
boyu özü üçün qida istehsal etməkdən ötəri ağır zəhmət çəkəcək, onun alın təri
torpaqda hər şeyi istehsal etməyə imkan verəcəkdir.
Allah icazə verə bilməzdi ki, həyat verən ağacın meyvəsini onlar yesinlər və
əbədi yaşasınlar. Ona görə də Sahib Allah Adəm və Həvvanı Edem bağından qovdu.
Bəşəriyyətin ilanın hiyləsinə uyan əcdadları ilk günaha batdıqlarına görə Allahın
hiddətinə səbəb olmaqla, beləcə cəzalandırıldılar.
Təəssüf ki, sonralar da müqəddəs insanlar düşdükləri çətinliyə görə yalana,
aldatmaya əl atmaqdan çəkinmədilər. Xanaanda baş verən aclığa görə Abram Misirə üz
tutmalı oldu. O, Misir ərazisinə daxil olarkən arvadı Saranın gözəlliyinin onlara
bədbəxtlik gətirəcəyini güman etdiyindən, ona dedi ki, əgər sənin mənim arvadım
olduğunu başa düşsələr, məni öldürəcək, sənin isə yaşamağına imkan verəcəklər.
Onlara de ki, bacımsan, bu vaxt onlar mənə də yaşamağa imkan verməklə, həm də
yaxşı münasibət göstərəcəklər.
Misirlilər həqiqətən də onun arvadının çox qəşəng olduğunu görüb, bünü çara
xəbər verdilər. Beləliklə, qadın çarın sarayına götürüldü. Çar qadınla yaxınlığına görə
Abramla yaxşı davrandı və ona qoyun, qaramal sürüsü, qullar və dəvələr verdi.
Lakin çar Sara ilə intim yaxınlıq etdiyinə görə Sahib ona və xalqına dəhşətli
xəstəliklər göndərdi. Çar Abramı tapdırdı, onun niyə belə hərəkət etdiyinin və Saranın
öz arvadı olduğunu deməməsinin səbəbini soruşdu: «Nəyə görə onun sənin bacın
olduğunu dedin və buna görə də mən onunla öz arvadım kimi davrandım». Arvadını
çar ona qaytardı və çıxıb getməsi barədə göstəriş verdi. Abram arvadı və butun
mülkiyyəti ilə birlikdə Misiri tərk etdi.
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Abrahamın (Abram artıq belə adlanırdı, çünki Allah vəd etmişdi ki, o, bir çox
millətlərin əcdadı olacaqdır. Abraham isə yəhudi dilində «çoxlu millətlərin əcdadı»
kimi səslənir) oğlu İsaak Rebekka ilə evləndikdən sonra onların ekiz oğlanları oldu.
Körpələr doğulmamışdan əvvəl analarının bətnində də bir-birilə mübarizə aparırdılar.
Qadın bundan narahat olduqda, Sahib ona bildirdi ki, sənin bətnində iki millət var, sən
iki rəqib xalqa həyat verəcəksən. Onlardan biri digərindən güclü olacaqdır və kiçik
uşaq ondan böyük olana xidmət edəcəkdir. Qadın doğanda birinci körpə kürən
olmaqla, onun dərisi tüklü kürkə bənzəyirdi. Ona görə də onu Esey – yəhudi dilində bu
söz «tüklü» mənasını verir, - adlandırdılar. İkinci körpə isə Eseyin dabanından möhkəm
yapışıb doğulmuşdu. Ona görə də onu yəhudi dilində «daban» mənasını verən Ceykob
adlandırdılar.
Oğlanlar böyüyürdülər. Esey fərasətli ovçu idi, çöllərdə keçən həyatı sevirdi.
Ceykob isə sakit adam olmaqla evdə qalırdı. İsaakın Eseydən xoşu gəlirdi, çünki onun
övladığı heyvanların ətini yeməkdən həzz alırdı, Rebekka isə Ceykobu daha çox
sevirdi.
Bir dəfə Ceykob lobya şorbası bişirmişdi, Esey isə bu vaxt ovdan qayıtmışdı. O,
ac idi və qardaşından ona yeməyə bir şey verməsini xahiş etdi. Ceykob isə ona dedi ki,
əgər ilk doğulan oğulun hüquqlarını mənə versən, bunu edərəm. Esey bununla
razılaşdı, çünki acından ölürdü, bir də ki, onun hüquqları bu vaxt ona nə verə bilərdi?
Esey and içib, öz hüquqlarını Ceykoba verdi. Bundan sonra qardaşı ona bir az çörək və
şorba verdi. Beləliklə, Ceykob qardaşının zəifliyindən istifadə edib, hiyləgərliklə onun
hüquqlarını mənimsədi.
İsaak qocalanda kor olmuşdu. O, öz böyük oğlu Eseyi çağırtdırıb ona dedi ki,
görürsən ki, mən qocalmışam və tezliklə ölə birələrm. Nizəni və oxunu götür, ölkənin
içərilərinə keç və mənə bir heyvan vur gətir. Ondan dadlı xörək bişir və mənə ver. Onu
yedikdən sonra, ölümümdən əvvəl sənə öz xeyir-duamı verəcəyəm.
İsaak oğlu Eseylə belə söhbət edəndə, Rebekka bunları eşidirdi. Esey ova
gedəndə o, Ceykoba atasının böyük qardaşına dediyi sözləri söylədi. Sonra isə davam
edərək dedi ki, mənə qulaq as və nə desəm, onlara əməl et. Sürüyə get və iki kök cavan
keçini tutub gətir. Mən onlardan atanın xoşu gələn xörək hazırlayacağam. Sən xörəyi
ona apararsan və o, ölməmişdən əvvəl sənə xeyir-dua verəcəkdir.
Ceykob isə anasına dedi ki, axı sən bilirsən ki, Eseyin dərisi tüklüdür, mənim
dərim isə hamardır. Əgər atam mənə toxunsa, onu aldatdığımdan hali olacaqdır. Bu
yolla mən xeyir-dua əvəzinə lənətlənə bilərəm. Anası isə ona cavab verdi ki, qoy sənin
lənətin mənə gəlsin, mən nə demişəmsə onları et və get keçiləri mənə gətir. O, keçiləri
tutub anasına gətirdi və Rebekka ərinin xoşladığı xörəyi bişirdi. Sonra oğluna Eseyin ən
yaxşı paltarını geyindirdi. Onun qolunun üstünə və boynunun tüksüz hisssinə keçi
dərilərini qoydu. Çörəklə birlikdə bişirdiyi ləzzətli xörəyi ərinə göndərdi.
Ceykob atasının yanına gələndə atası onun hansı oğlu olduğunu soruşdu.
Ceykob cavab verdi ki, sənin böyük oğlun Eseyəm, nə demişdinsə, onu da etdim. Xahiş
edirəm otur və gətirdiyim əti bir qədər ye ki, mənə öz xeyir-duanı verəsən. İsaak
soruşdu ki, bəs necə oldu ki, sən bunu belə tez tapdın. Ceykob cavab verdi ki, sənin
Allahın olan Sahib onu tapmaqda mənə kömək etdi. Ceykoba dedi: «Yaxın gəl ki, mən
sənə toxuna bilim. Sən həqiqətənmi Eseysən?» Ceykob ona yaxınlaşdıqda, atası ona
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dedi: «Sənin səsin Ceykobunkuna bənzəyir, lakin əllərin Eseyin əllərinə oxşayır». O,
Ceykobu tanımadı, çünki onun əlləri Eseyinki kimi tüklü idi. Atası ona xeyir-dua
vermək istəyəndə, yenə də soruşdu: «Sən həqiqətən Eseysən?» «Mənəm» - deyə o,
cavab verdi.
İsaak dedi ki, bir qədər ət gətir, xörəyi yedikdən sonra sənə xeyir-dua
verəcəyəm. Bir qədər sonra Ceykob atasına yaxınlaşıb onu öpəndə, İsaak onun
paltarının qoxusunu aldı və nəhayət, ona öz xeyir-duasını verdi. Əlavə etdi ki, sən
bütün qohumlarını idarə edə biləcəksən və ananın törəmələri sənin qarşında təzim
edəcəklər. Səni lənətləyənlər lənətə gələ və sənə xoşbəxtlik arzu edənlər xoşbəxt ola
bilərlər.
İsaak xeyir-duasını bitirdikdən sonra Esey ovdan gəlib çıxdı. Baş verənlər barədə
eşitdikdə bərkdən ağladı və atasından ona xeyir-dua verməyi xahiş etdi. İsaak
cavabında dedi ki, qardaşın gəlib məni aldatdı, sənin xeyir-duanı özünə götürdü. Esey
dedi: «Bu ikinci dəfədir ki, o, məni aldadır, bu heç də təəccüblü deyildir ki, onun adı
Ceykobdur (Bu söz yəhudi dilində «aldatma» sözü kimi səslənir). O, ilk doğulan oğul
kimi mənim hüquqlarıma yiyələndi, indi isə mənə çatacaq xeyir-duaya sahib çıxdı.
Atası ona dedi ki, artıq onu sənin ağan etmişəm. İndi heç nə qalmamışdır ki,
sənin üçün də edim.
Esey Ceykoba nifrət edirdi, çünki xeyir-dua ona verilmişdi. Ona görə də atasının
ölümü ilə əlaqədar olan matəmdən sonra onu öldürməyi qət etdi. Rebekka Eseyin
planından agah olduqda Ceykobu öz qardaşı Labanın yanına göndərdi. Ana hər iki
oğlunu eyni gündə itirmək istəmirdi.
Ceykob ora gələndə Labanın qızı Raxelə vuruldu. Dayısının iki qızı vardı,
böyüyü Lea, kiçiyi isə Raxel idi. Raxel olduqca gözəl idi. Ceykob ona evlənmək
istədikdə, atası toydan sonra gecə onun yanına Leanı gətirdi və o, gəlinlə adəti
qaydada davrandı. Səhəri gün Ceykob aldadıldığından hali oldu. Bir həftə sonra atası
Raxeli də ona verdi. Lakin Raxelin uşağı olmurdu. Leanın isə ilk oğlu Reybek dünyaya
gəldi, sonra isə ikinci oğlu Simeon doğuldu. İsaakın Raxelin kənizi Bilhadan da Den
adlandırılan oğlu oldu. Nəhayət, Allah Raxeli də yada saldı, onun İosif adında oğlu
oldu.
Bir adam Ceykobun yanına gəlib onunla güləşdi. Məğlub olmadığını görüb bu
vaxt onun buduna bir təpik vurdu və Ceykob bundan daim axsamağa başladı. Ceykob
onun adını soruşduqda, bunu demək istəmədi. Sonra o, Ceykoba xeyir-dua verdi və
dedi ki, sənin adın artıq Ceykob olmayacaqdır. Sən Allahla və adamlarla mübarizə
apardın və qalib gəldin. Beləliklə, sənin adın İsrael olacaqdır. Bu ad yəhudi dilində «O,
Allahla mübaizə aparır» kimi səslənir.
Bir müddət sonra Labanın oğlanları da şikayətlənirdi ki, atalarına məxsus olan
hər şeyi Ceykob ələ keçirdi, atamızın var-dövləti onunku oldu. Bu vaxt Sahib Ceykoba
dedi ki, «öz atanın və qohumlarının torpaqlarına qayıt. Mən həmişə səninlə olacağam».
Ceykob dayısı qızları olan öz arvadlarına dedi ki, atanız məni aldadır, on dəfə mənim
maaşımı dəyişib, azaltmışdır. Lakin onun mənə xətər toxundurmasına Allah imkan
vermədi, çünki atamın Allahı mənimlədir. Arvadları Lea və Raxel də ona bu var-dövləti
halal etdilər və bunu belə əsaslandırdılar ki, Allahın atamızın əlindən aldığı bütün
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sərvət bizə və bizim uşaqlarımıza məxsusdur. Laban Ceykobla saziş bağlamağa məcbur
oldu.
Raxelin ikinci hamiləliyi çətin keçirdi, o, ikinci oğlunu doğdu, atası onu
Bencamin adlandırdı. Sonra Raxel öldü.
Ceykobun aldatmalar seriyası öz taleyinə aid məsələ olduğundan, yalnız
başqalarının mənafelərinə bir qədər zərbə vurmuşdu, lakin heç kəsin qanının
tökülməsinə və ya hansısa bir qanlı hadisəyə səbəb olmamışdı. Onun ilk arvadı Leadan
və kənizlərindən olan oğlanları isə məkrli hərəkətləri ilə qan axıdılmasına, bir tayfanın
bütünlüklə məhv edilməsinə səbəb oldular. Raxeldən olan oğlanları İosif və Bencamin
isə belə cinayətlərdə heç vaxt iştirak etməmişdilər.
Ceykobun Leadan olan qızı Dina Xanaanlı bir qadına qonaq gedəndə, Hivit
tayfasının başçısı Hamorun oğlu Şexem qızı görüb, özüylə apardı və onu zorladı. Lakin
qız o qədər cazibədar idi ki, oğlan ona vuruldu və onun məhəbbətini qazanmağa cəhd
etdi. Qızın atasına isə dedi ki, onu özümə arvad almaq istəyirəm.
Ceykob qızının ləyaqətinin təhqir edildiyini eşidəndə, oğlanları çöldə malqaranın yanında olduğuna görə, onlar gələnə qədər heç nə etmədi. Şexemin atası
Hamor Ceykobla danışıq aparmağa gəldi, bu vaxt onun oğlanları da çöldən
qayıtmışdılar. Onlar bu hadisəni eşitdikdə qəzəbləndilər, çünki Şexem Ceykobun qızını
zorlamaqla İsrail xalqını təhqir etmişdi. Hamor oğlunun Dinaya evlənməsinə razılıq
verməyi xahiş etdi və əlavə etdi ki, bu bizim xalqla sizin aranızda qız alıb-vermək
ənənəsini yaradacaqdır. Nə arzu etsəniz, onu edəcəyik, sərbəst ticarət apara
biləcəksiniz.
Şexem də qızın atasına və qardaşlarına xahiş etdi ki, mənə bu yaxşılığı edin və
siz nə istəsəniz, onu sizə verəcəyəm. Yalnız qoyun, mən onunla evlənim. Ceykobun
oğlanları ona və atasına aldatma qaydasında cavab verdilər, dedilər ki, «biz razılaşa
bilmərik ki, bacımız sünnət olunmamış adama ərə getsin. Bu bizim üçün biabırçılıq
olardı. Biz yalnız o vaxt razılıq verə bilərik ki, sizin tayfadakı bütün kişi cinsindən
olanlar da sünnət olunmaqla bizə bənzəsinlər. Onda biz qarşılıqlı nikahlara razılıq
verərik. Biz sizin aranızda məskunlaşar və sizinlə bir xalq olarıq. Lakin əgər siz bizim
şərtlərimizi qəbul etməsəniz, biz qızımızı götürüb, buranı tərk edəcəyik».
Bu şərtlər Hamora və onun oğluna yaxşı olan kimi göründü. Şexem qıza
vurulduğuna görə vaxt itirmədən həmin tələbi yerinə yetirmək istəyirdi. Hamor və
oğlu öz həmşəhərliləri ilə danışdılar. Qoy biz onların qızlarına evlənək və öz qızlarımızı
onlara ərə verək. Bircə şərtlə ki, bizim bütün kişi cinsindən olanlara sünnət edilməlidir.
Çünki onlar sünnət olunmuş adamlardır. Bütün sakinlər Hamorun və oğlunun təklifi
ilə razılaşdılar və şəhərdə kişi cinsindən olanların hamısına sünnət edildi.
Üç gün sonra adamlar hələ sünnət əməliyyatından yaralı olan vəziyyətdə,
Dinanın qardaşları Simeon və Levi qılınclarını götürüb, heç bir şübhə yaranmasına
imkan vermədən Hamorun şəhərinə gəldilər və onun özü və oğlu Şexem də daxil
olmaqla bütün kişi cinsindən olanları qətlə yetirdilər. Sonra Dinanı Şexemin evindən
götürüb, şəhəri tərk etdilər. Qırğından sonra Ceykobun digər oğlanları öz bacılarının
biabırçılığına görə intiqam almaq üçün şəhəri qarət etdilər. Onlar mal-qara sürülərini,
şəhərdə və tarlalarda qiymətli olan nə vardısa, hamısını apardılar. Onlar qadınları və
uşaqları əsir götürdülər, onların evlərindəki hər şeyi soyğunçuluğa məruz qoydular.
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Ceykob Simeona və Leviyə dedi ki, siz mənə bədbəxtlik gətirdiniz, indi hər kəs
mənə nifrət edəcəkdir. Əgər onlar birləşib mənə hücum etsələr, bütün ailəmiz məhv
olacaqdır. Onlar isə cavabında dedilər: Biz qoymarıq ki, bacımızla adi fahişə kimi
davransınlar.
Ceykobun böyük oğlanları təkcə Livit tayfasına qarşı etdikləri cinayətlə, şəhərin
əhalisini qırmaq və soyğunçuluğa məruz qoymaq kimi dəhşətlərlə kifayətlənməyib,
anadan ögey olan öz qardaşları İosifə qarşı da cinayət işlətməkdən, onu yadlara satmaq
kimi bir xəyanətdən də çəkinmədilər. İosif bir gecə gördüyü yuxunu qardaşlarına
danışanda, onlar ona daha çox nifrət etməyə başladılar. Atası sevimli arvadından olan
və xüsusi olaraq əzizlədiyi oğlu İosifi çöldə sürüdən muğayat olan qardaşlarının yanına
göndərdi. Onlar kiçik qardaşlarını hələ uzaqdan görüb, ona qəsd hazırlamışdılar, onu
öldürməyi qərara almışdılar. İstəyirdilər ki, onu öldürüb, cəsədini quru quyulardan
birinə atsınlar. Sonra deyə bilərdilər ki, onu yırtıcı vəhşi heyvan öldürdü. İstehza ilə
deyirdilər ki, görən indi onun yuxuları nəyə çevriləcəkdir. Reybek adlı böyük qardaş
İosifi xilas etməyə çalışaraq dedi ki, gəlin onu öldürməyək, kimsəsizlikdəki quyuya
ataq, ancaq ona xətər toxundurmayaq. O, İosifi qardaşlarından xilas edib geriyə,
atasının yanına göndərməyi planlaşdırırdı. İosif qardaşlarının yanına gəlib çatdıqda,
onu bəzəkli əbasını cırdılar, sonra isə özünü quru olan quyuya atdılar.
Onlar oturub çörək yedikdə, qəflətən Misirə səfər edən işmayelitləri gördülər. Bu
tacirlərin dəvələri ədviyyat və qətranla yüklənmişdi. Qardaşlardan Cuda adlısı o
birilərinə dedi ki, öz qardaşımızı öldürməkdən nə əldə edəcəyik, həm də üstümüzə
qatil adı töküləcəkdir. Gəlin onu İşmayelitlərə sataq. Belə olsa, biz ona xətər
toxundurmayacağıq, hər şeydən əvvəl o, bizim qardaşımızdır, bizim canımızdan və
qanımızdandır. Qardaşlar bu təkliflə razılaşdılar. Tacirlər yaxınlaşdıqda, onlar İosifi
quyudan çıxarıb, onu iyirmi parça gümüşə satdılar, işmayelitlər isə onu Misirə
apardılar.
Sonra qardaşlar keçini öldürüb, İosifin əbasını qana buladılar və əbanı gətirib
atasına verib dedilər: «Biz bunu tapdıq. Bu sənin oğluna məxsusdurmu?»
Ata əbanı tanıdı və dedi: «Hə, bu onunkudur. Hansısa vəhşi heyvan onu
öldürmüşdür. Mənim oğlum İosif parça-parça edilmişdir!» Ceykob qəm-qüssədən
paltarını cırıq-cırıq etdi, uzun müddət oğluna yas saxladı. Oğlanları və qızları ona
təsəlli verməyə gəldilər, lakin o, hər cür təsəllidən imtina edirdi və dedi: «Mən ölulər
dünyasına gedəcəyəm, ona qədər isə oğluma matəm saxlayacağam».
Miisirdə isə tacirlər İosifi çarın məmurlarından biri olan Patifara satdılar, o, saray
mühafizəsinin kapitanı idi. İosifin başına özündən asılı olmayan yeni hadisələr gəldi.
Patifarın arvadı bu gözəl oğlana vuruldu. Birlikdə yatağa girmək və intim yaxınlıq
etmək barədəki onun cəhdlərinə İosif müqavimət göstərmək üçün çıxıb küçəyə
qaçanda, əbası qadının əlində qaldı. Hiddətlənmiş qadın nökərərini çağırıb dedi ki,
buna baxın, ərim bu yəhudini öz evinə gətirdi, ancaq o, bizi təhqir edir. O, otağıma
gəlib, məni zorlamağa cəhd göstərdi, lakin mən bacardığım qədər qışqırdım. Mənim
qışqırmağımı eşitdikdə bayıra qaçdı.
İosifin ağası arvadından bunları eşitdikdə qəzəbləndi, İosifi həbs etdirdi. Sonra
məhbəsdə onun yuxuları yozmaq qabiliyyəti barədəki söhbətlər çara gəlib çatanda, çar
öz dəhşətli yuxularını yozmaq üçün onu dustaqxanadan gətirtdi. Çarın yuxusunu heç
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kəs yoza bilmirdi. İosif isə yuxuların məzmununu eşitdikdən sonra çarın hər iki
yuxusunun eyni məna verdiyini dedi.
Bir yuxusunda çar görmüşdü ki, Nil çayından yeddi kök, dərisindən yağ tökülən
inək çıxdı, sonra arıq və sümükləri çıxmış yeddi inək gəldi. Arıq inəklər kök inəkləri
yedilər. Digər yuxuda isə çar gövdəsindən ucalan yeddi dolu və yetişmiş taxıl
sünbülünü görmüşdü. Sonra yeddi sünbül əmələ gəldi, onlar olduqca cılız olmaqla,
səhra küləyi tərəfindən qovrulmuşdu. Çılız taxıl sünbülləri də dolu sünbülləri uddu.
Heç bir münəccim bu yuxulara izah tapa bilməmişdi.
İosif çara dedi ki, Allah sizə işlərin necə olacağını bildirir. Yeddi inəyin də, yeddi
sünbülün də hər biri yeddi il deməkdir. Allah nə etmək lazım olduğunu sənə göstərir.
Yeddi il Misirin bütün ərazisində böyük bolluq olacaqdır. Bundan sonra aclığın yeddi
ili gəlcəkdir və bütün yaxşı işlər yaddan çıxacaqdır, çünki aclıq ölkəni viran qoyacaqdır.
Sizin yuxunuz belə məna verir ki, Allah bu vəziyyəti müəyən etmişdir və bunu yaxın
gələcəkdə həyata keçirəcəkdir.
İosif çara dedi ki, indi siz müdrik adamlar seçib, ölkənin məsuliyyətini onların
üzərinə qoymalısınız. Yeddi bolluq ili ərzində taxılın beşdə birini sonrakı dövr üçün
saxlamalısınız. Göstəriş verin ki, yaxşı illər ərzində bütün ərzağı tədarük etsinlər, taxılı
şəhərlərdəki anbarlara yığsınlar və onu mühafizə etsinlər. Bu ərzaq Misir xalqını bir
ehtiyat kimi yeddi aclıq ilində təmin edəcəkdir. Bu yolla xalq aclığa məhkum
olunmayacaqdır.
Çar İosifi Misirin qubernatoru təyin etdi, çar möhürü olan öz üzüyünü də İosifin
barmağına taxdı. İosif Misir çarına xidmət edəndə onun otuz yaşı var idi. Yeddi bolluq
ilində olduqca bol taxıl istehsal olundu. İosif onların hamısını tədarük edib, şəhərdəki
anbarlara yığdırdı. Taxıl dənizdəki qum qədər bol idi. Yeddi bolluq ili Misirdə başa
çatdı və İosifiin əvvəldən dediyi kimi, yeddi aclıq ili başlandı. Bütün digər ölkələrdə də
aclıq baş verdi. Misirin hər yerində isə ərzaq var idi. Aclıq şiddətlənəndə və btün ölkəni
ağzına alanda İosif anbarların hamısının qapısını açdı və misirlilərə taxıl satdı.
Dünyanın hər yerindən adamlar İosifdən taxıl almağa gəlirdilər, çünki hər yerdə sərt
aclıq mövcud idi.
Xanaanda da aclıq olduğundan İosifin qardaşları da taxıl almaq üçün Misirə
gəldilər. İosif qardaşlarını tanısa da, qardaşları onu tanımadılar. Onlardan birini dustaq
kimi saxlayıb, digərlərini özünün doğma qardaşı Bencaminin dalınca göndərdi ki, onu
gətirsinlər. Ataları isə Bencamini də itirməkdən qorxurdu. Bir azdan Xanaanda aclıq
daha da gücləndi, Misirdən gətirilən taxıl da qurtaranda, Ceykob oğlanlarını yenə ərzaq
dalınca ora göndərdi. Bu dəfə də qardaşların kisələri taxılla doldruldu və İosif adamlara
göstəriş verdi ki, öz gümüş camını ən kiçik qardaşın kisəsinə qoysunlar. Vətənə dönən
qardaşlar bir qədər getdikdən sonra onları dayandırıb, yaxşılığa cavab kimi niyə pislik
etdiklərini soruşmağı tapşırdı.
İosifin adamları bunu edib qardaşlardan soruşdular ki, niyə onlar ağalarının
gümüş camını oğurlayıblar? Qardaşlar İosifin nökərlərinə dedilər ki, kimdə oğurluq
cam tapılsa, o, öldürüləcəkdir, qalanları isə sizin qullarınıza çevriləcəkdir. Lakin nökər
bildirdi ki, kimin kisəsindən cam tapılsa, o, mənim qulum olacaq, qalanların hamısı
azad buraxılacaqdır. Nökər diqqətlə axtaranda, cam Bencaminin kisəsində tapıldı.
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Qardaşlar İosifin evinə gəldilər, onlardan biri dedi ki, Allah bizim təqsirimizin
üstünü açdı. Bizim hamımız artıq sənin qullarınıq. Sonra onlar Bencamin barədə
təveqqə etməyə başladılar, çünki o, qayıtmasa, atası dərddən öləcəkdi. İosif
qardaşlarına özünün kim olduğunu dedi və onları atalarının yanına göndərdi ki, ona
çatdırsınlar ki, oğlu İosifi Allah Misirin hökmdarı etmişdir. Bundan sonra Ceykob
bütün ailəsi ilə birlikdə Misirə gəldi.
Böyük qardaşlarının xəyanətinə İosif belə alicənablıqla cavab verdi, onları ən
yaxşı əyalətdə yerləşdirdi. Onlar əvvəlki tək burada da heyvandarlıqla məşğul olmağa
başladılar. Çar öz mal-qarasını da onlara tapşırdı. İosif onlara mülkiyyət verdi, ərzaqla
təmin etdi.
İosif (Cozef və ya Yusif peyğəmbər) təkcə müdrikliyinə görə deyil, həm də
ədalətinə, rəhmdilliyinə görə ad çıxardı. Qardaşlarının xəyanətini nəinki bağışladı, heç
bu hadisəni yada da salmadı. Allah onun taleyinin olduqca uğurlu olması, Misirdə
böyük nüfuz qazanması üçün hər şeyi etmişdi.
Ceykob (Yakov və ya Yəqub peyğəmdər) İsrail millətinin patriarxı hesab olunur.
O, ilahi varlıqla mübarizə apardıqdan sonra İsrael (bu söz «o, Allahla mübarizə aparır»
mənasını verir) adlanmışdı. Onun iki arvadından və kənizlərindən 12 oğlu olmuşdu.
Yəhudi ənənəsinə görə, İsrailin 12 tayfası onlardan öz başlanğıcını götürür. Əlbəttə ki,
Bibliya versiyalarının dəqiq olduğunu güman etmək də düzgün deyildir, çünki onda
təsvir olunan hadisələr bir neçə əsr sonra qələmə alınmışdır. Obrazlarda da dəqiqlik
olmaya bilər.
Göründüyü kimi, Bibliyanın müqəddəsləri yalan işlətməkdən nəinki
çəkinmirdilər, heç bunu qəbahət də hesab etmirdilər. Bibliyanın təsdiq etdiyi kimi,
Allah ilk günah sahiblərini cəzalandırdığı halda, yalana əl atanları cəzalandırmaq
əvəzinə, onlar üçün də xoşbəxt tale yolu yaradır. Ceykob hələ çox gənc olarkən
qardaşını aldatmaqla onun ilk doğulan oğul hüququna yiyələnməklə kifayətlənməyib,
atası İsaakı da aldadaraq ondan qardaşına çatacaq xeyir-duanı almışdı. Bu isə ona
nəsildə böyük səlahiyyətlər bəxş edirdi. Eyni müvəffəqiyyətlə o, öz dayısını da aldadıb,
onun var-dövlətinə sahib çıxmışdı və bu məsələdə də Allahın köməyi onun dadına
çatmışdı.
Qədim yunan mifologiyasında hiyləgərlik və məkr əməlləri
Qədim yunan mifologiyasında da ilahi varlıqlar və qəhrəmanlar addımbaşı
yalana, aldatmaya, məkrə əl atırlar.
Ali yunan allahı, Olimpiya allahlarının başçısı Zevs öz şəhvətini söndürmək
üçün öləri qadınları müxtəlif yollarla aldadıb, onlarla yaxınlıq edirdi. Onun çox saydakı
öləri arvadlarından Afrodita, muzalar, Apollon və Artemida, Yelena, Herakl, Minos və
digər uşaqları olmuşdu. O, Sparta çarı Tindareyin arvadı Ledanın yanına qu quşu
sifətində gəldi və bu ittifaqdan Yelena və ekiz qardaşlar doğuldu. Bu həmin füsunkar
Yelenadır ki, Parisə qoşulub qaçdığına görə Troya müharibəsinin başlanmasına səbəb
olmuşdu.
Zevs digər qadınları da aldatma yolu ilə ələ keçirirdi. O, ağ əl öküzünə çevrilib,
Finikiya çarının sahildə oynayan qızı Yevropanı belində dənizdən keçirib Krit adasına
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aparmış, burada onunla yaxınlıqdan Yevropa gələcək Krit çarı Minosu doğmuşdu.
Zevsin Dionadan olan qızı, yunan məhəbbət və gözəllik ilahəsi Afrodita da atası kimi
şəhvətini cilovlaya bilməyib, əri Hefestə xəyanət edib, Areslə yaxınlıq etmiş və ondan
Erotu doğmuşdu.
Titanın oğlu Prometey də qurban vermə vaxtı Zevsi aldadıb, gildən insan
yaratmışdı. Zevs bu aldatmadan agah olduqda insanları oddan məhrum etdi. Lakin
Prometey odu oğurlayıb, adamlara çatdırdı. Ona görə də Prometey insan tərəqqisinin
simvolu hesab olunur. Yunan titanı Atlant titanların allahlara qarşı mübarizəsində
iştirakına görə (mübarizədə allahlar qalib gəlmişdi), cəza kimi Yerin qurtaracağında
Göyü öz çiyinlərində çaxlamalı idi. Herakl, Atlant ona Gesperidlərin qızıl almalarını ələ
keçirməkdə kömək etdiyinə görə bir müddətə onun yükünü öz üzərinə götürdü.
Herakla ancaq hiyləgərliklə Göy qübbəsini yenidən Atlantın çiyinlərinə yıxmaq
mümkün oldu.
Sonralar Heraklın özü də məkrin qurbanı oldu. Kentavr Ness Heraklın arvadı
Deyaniranı çaydan keçirərkən onu zorlamaq istədikdə, Herakl oxla onu öldürdü, həmin
ox isə Lerna gidrasının odu ilə zəhərlənmişdi. Herakldan qisas almaq istəyən Ness
Deyaniraya məsləhət gördu ki, onun qanını toplayıb saxlasın, çünki bu qan ona
Heraklın məhəbbətini qaytarmağa kömək edəcəkdir. Sonralarsa Deyanira Heraklın
gözəl İolaya evlənməyə hazırlaşdığını bildikdə, bu vasitədən istifadə edib, ərinə Nessin
zəhərlənmiş qanı hopdurulmuş bir xiton göndərdi və bu paltar Heraklın məhvinə səbəb
oldu. O, bu plaşı geyindikdə, zəhər bədəninə yeridikcə dəhşətli ağrıya dözə bilmirdi və
bu ağrıdan xilas olmaq üçün özünü tonqala atıb yandırdı.
Kentavr Nessin məkri və arvadının qısqanclığı öz igidlikləri ilə qədim dünyanı
heyran edən Heraklın varlığına son qoydu. Axı hər bir məkr yalnız başqasına ziyan
toxundurmaq, onu məğlub etmək, bəzən isə hətta qaçılmaz ölümə göndərmək
məqsədini güdür. Arvadın öz ərinə qısqanclığı da ən azı ailədəki münasibətlərin
korlanmasına, ən möhkəm ittifaqda çat əmələ gətirməklə, onun dağılmasına gətirib
çıxarır.
Mikena çarı Atrey arvadını ələ keçirib, onunla yaxınlıq etdiyinə görə qardaşı
Fiesti ölkədən qovmuşdu. Sonralar, guya barışmağa hazır olduğunu bildirib, Fiesti
dəvət etdi ki, Mikenaya qayıtsın. O, gəlib çıxanda Atrey onun oğlanlarını öldürüb,
doğrayıb, onların əti ilə atalarını yedirtdi. Fiestin sonralar doğulan oğlu Egisf əvvəlcə
Atreyi, sonralar isə həmin intiqam hissindən onun oğlu Aqamemnonu öldürdü. Bu
nəsil «Atrid lənətinə» tuş gəldi.
Miflərlə tarixi hadisələrin sintezinin təsviri verilən Homerin «İliada» poemasında
yunanlarla troyalıların on il davam edən müharibəsinə, Troyanın mühasirsinə son
qoymaqla yunanlara arzuladıları qələbəni bəxş edən bir hiyləgərlik hadisəsi xüsusi yer
tutur. Bu hadisə Odisseyin hiyləgərliyinin və yunanların məkrinin ən böyük nümunəsi
idi.
Aqamemnonun başçılıq etdiyi yunanlar onun qardaşının arvadı, füsunkar
Yelenanı qaçırmış Troya printsi Parisdən intiqam almaq məqsədilə Troyaya hərbi yürüş
həyata keçirdilər. Müharibə və İlionun mühasirəsi on il ərzində davam etsə də, heç bir
tərəf həlledici üstünlüyə malik deyildi. Bu vaxt yunanlar Odisseyin məsləhəti ilə
troyalılara at hədiyyəsi vermək qərarına gəldilər. Onlar ağac materialdan at şəklində
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nəhəng qurğu düzəldib, onu ilahə Afinanın hədiyyəsi kimi təqdim etdilər. Atı Troyanın
divarı yanında qoydular. Kahin Laokoonun və çar Priamın öncəgörən qızı
Kassandranın xəbərdarlıqlarına baxmayaraq, troyalılar atı dartıb şəhərə gətirdilər.
Bədbəxt Laokoon bu xəbərdarlığına görə yunanları himayə edən ilahi qüvvələrin
göndərdiyi ilanların sancması nəticəsində iki oğlu ilə birlikdə ölsə də, troyalılar onların
ölümünü də özlərinin xeyrinə olan ilahi əlamət hesab edib, hədiyyəni qəbul etmək
qərarına gəldilər.
Atın içərisində ən yaxşı yunan döyüşçüləri gizlənmişdi, gecə düşəndə onlar atın
«qarnından» çıxıb, mühafizəçiləri öldürdülər və yunan qoşunlarını şəhərə buraxdılar.
Bu yolla yunanlar qalib gəldilər.
Troya atı güclü şəhər-dövlətin məhvində xüsusi rol oynadı. Yunanların
(danaylıların) hədiyyəsi əsl məkr nümunəsi olmaqla öz işini gördü. Ona görə də qədim
Roma şairi Vergili yazmışdı. «Quidquidest, timeo Danaos et dona ferentes» - «O nədən
ibarət olsa da, danaylıların gətirdiyi hədiyyədən qorxuram». Buradan da sirrli, məkrli
niyyəti bildirən «Troya atı» ifadəsi yaranmışdır.
Bu ifadəni bilməməyin özü də bəzən xoşagəlməz hadisələrin baş verməsinə
səbəb olur. Uzun müddət ərzində SSRİ Televiziya və Radio Komitəsi sədrinin birinci
müavini, 1945-46-cı illərdə keçirilən Nyurnberq Beynəlxalq Tribunalında isə tərcüməçi
işləmiş Ənvər Məmmədov yazırdı ki, faşist Almaniyasının rəhbərliyində ikinci şəxs
sayılan German Gerinq mühakimə vaxtı obrazlı danışmaq, qədim yunan mifologiyasına
müraciət etməklə çıxışlarına sanbal vermək üslubunu seçmişdi. Bir dəfə alman dilindən
ingilis dilinə tərcümə edən qız (tribunalda sinxron tərcümə gedirdi) müttəhimin
danışığını başa düşmədiyindən tərcüməni dayandırdı və səbəb kimi izah etdi ki, Gerinq
nəsə bir at barədə danışır, o, isə heç nə başa düşmür. Gerinq «Troya atı» ifadəsini
işlətmişdi, tərcüməçi qıza isə bu naməlum bir termin idi. Yalnız tərcüməçi
dəyişdirildikdən sonra məhkəmə prosesi davam etdirildi. Qədim yunan mifologiyasına
və Homer yaradıcılığına biganəlik intellektin kasadlığından xəbər verir. Ümumi savadı
aşağı olan tərcüməçilər isə bir qayda olaraq öz fəaliyyətlərində «Sizif zəhməti» ilə
üzləşməli olurlar.
Tarixdə rast gəlinən bəzi misallar
Yalana, məkrə, hiyləgərliyə təkcə miflərdə deyil, qədim yunanların və digər
xalqların tarixində də rast gəlmək mümkündür. Bu hadisələr özünəməxsus qaydada
tarixi bəzəməyə xidmət edirlər. Qədim Afinada tiran Pisistrat hakimiyyətə hiyləgərlik
yolu ilə gəlmişdi, o, siyasətdə ustalıqla oyun oynamağı bacarırdı. O, özünü döyüb, üzgözünü göyərmiş yerlərlə bəzədi və dedi ki, o, müharibə qəhrəmanıdır, buna görə ona
cangüdənlər ayırdılar və onların köməyi ilə o, hakimiyyət kürsüsünü ələ keçirdi. Bir
qədər sonra o, vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı, müəyyən fasilədən sonra o, uzun boylu bir
qadın tapıb, onu yaxşı geyindirdi və onunla birlikdə şəhərə daxil oldu. Qabaqda gedən
carçı qışqırırdı ki, Pisistrat şəhərə Afina Pallada ilə daxil olur. İlahənin onu himayə
etdiyini eşidən xalq artıq ona etiraz edə bilmədi və o, yenidən hakimiyyətə yüksəldi. O,
fasilələrlə bizim eradan əvvəl 561-ci ildən 527-ci ildə ölənə qədər Afinada hökmranlıq
etdi. Onun idarəçiliyi mülayim tiraniya idi. Kiçik fermerlərə torpaq payı verdiyinə görə
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xalq arasında populyarlıq qazanmışdı, tikinti-abadlıq işlərinə böyük diqqət verirdi,
şəhəri gözəlləşdirdi. Öldükdən sonra onun oğlu Hippi b.e.ə. 527-510-cu illərdə
hökmranlıq etdikdə irticaya yol verdiyinə görə sürgünə göndərildi və beləliklə, Afinada
tiraniyaya son qoyuldu.
Qədim Romada varlı adamlar və hətta imperatorlar evlərində hamamlarının
olmasına baxmayaraq, ictimai hamama gedirdilər. Bir dəfə imperator Adrian (o, 117138-ci illərdə imperatorluq etmişdi) hamama gəldikdə, gördü ki, birisi kürəyini divara
sürtür. İmperator maraqlandıqda, ona dedilər ki, həmin adamın qulu olmadığına görə
belini beləcə sürtməyə məcbur olur. İmperator ona bir qul verdi. İkinci dəfə Adrian
hamama gələndə gördü ki, iyirmiyə qədər adam kürəyini divara sürtür. Lakin
imperator heç də səfeh adam deyildi, o dedi ki, əgər qulları yoxdursa, qoy bir-birlərinin
kürəyini sürtsünlər. Ağ yalanla ancaq maymaqları, səfehləri aldataq olur, ağıllı, ayıq
adamlar çox vaxt yalanın hörümçk torundan uzaq qaçmağı bacarırlar.
Xristianların XI əsrin sonundan başladıqları Səlib yürüşləri din bayrağı altında
Palestinada günahsız insanlarn qanının geniş miqyasda axıdılması ilə yanaşı, digər
dəhşətli hadisələrlə də əlamətdardır. Roma Papasının başçılığı altında din xadimləri
Səlib yürüşlərinin təşkili üçün hər cür məkrə əl atırdılar.
Uşaqların və yeniyetmələrin Səlib yürüşünə cəlb edilməklə aldadılması və
onların fırıldaq qurbanlarına çevrilməsi bu eybəcərliklərin daha bariz nümunəsidir.
1212-ci ilin mayında startını götürən bu hadisə dini fanatizmin hansı dəhşətlərə gətirib
çıxardığını aydın göstərir. Fransada həmin dövrdə yeniyetmə çoban Stefanın gözünə ağ
rahib obrazında İisus göründü. İisus ona göstəriş vermişdi ki, yeni Səlib yürüşünün
başında dursun. Bu yürüşdə yalnız uşaqlar iştirak etməli idi, guya ki, ələ silah
götürmədən, dillərində Allahın adı olmaqla onlar Sahibin qəbrinin olduğu Yerusəlimi
azad etməlidirlər.
Çoban elə ehtirasla moizə edirdi ki, uşaqlar evlərindən qaçıb ona qoşulurdular.
Vandom bu «müqəddəs qoşun»un yığışdığı yer elan edildi, buraya 30 min yeniyetmə
toplaşmışdı. Stefan artıq möcüzə yaradan hesab olunurdu. Onlar Marselə getdilər ki,
oradan müqəddəs torpağa üzsünlər, lakin gəmilər barədə əvvəlcədən heç kim
düşünməmişdi. Qoşuna keşişlər və kəndlilər, çox hallarda həm də cinayətkarlar
qoşulurdu.
Bu hərəkata dəlisovluqla qoşulmağa can atan alman uşaqlar isə Almaniyadan
İtaliyaya gedən yolda Alp dağlarını keçəndə dəhşətli məhrumiyyətlərə məruz qaldılar.
Yerli əhali isə Fridrix Barbarossanın səlibçilərinin (III Səlib yürüşü) törətdikləri
bədbəxtliklərdən cana doyduqlarından onların çətinliklərinə laqeydlik göstərirdilər.
Fransız uşaqlarına isə Marseldə iki yerli tacir yeddi gəmi verdi ki, onlar
müqəddəs torpağa üzsünlər. Lakin onların izi bütünlüklə itdi və 18 ildən sonra, 1230-cu
ildə Avropada vaxtilə onları müşayiət edən bir rahib meydana çıxdı və o, danışdı ki,
yeniyetmələr olan gəmi Əlcəzair sahillərinə gəlib çıxdılar, orada onları gözləyirdilər.
Məlum oldu ki, tacirlər onlara gəmiləri mərhəmətlərinə görə deyil, müsəlman
quldarları ilə sövdələşdiklərinə görə veribmişlər. Yeddi gəmidən ikisi hələ üzərkən
Sardiniya adası yaxınlığında qəzaya uğrayıb batıbmış, digərlərini isə əclaflar Şimali
Afrikaya gətirib, guya Sahibin qəbrini xilas edəcək bu zəvvarları Misirin qul bazarında
qul kimi satmışdılar. Minlərlə uşaq Xəlifənin sarayına düşmüşdü. Ən ağır bədbəxtlik
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payı isə aldadılan və təcavüzlərə məruz qalan qızların bəxtinə düşmüşdü. Dini
fanatizm və kilsənin nüfuzu hesabına aldadılan on minlərlə avropalı uşaq öz evlərini,
valideynlərini tərk edib, uzaq diyarlarda səfillərə və əsl qullara çevrilmişdilər.
İngiltərə kralı I Eduard qiyam qaldıran uelsliləri sakitləşdirmək üçün 1284-cü
ildə Kardiffdə olarkən bir hiyləgərliyə əl atdı. Xalqın qarşısına çıxıb dedi ki, mən sizə
Uelsdə anadan olan və ingiliscə bir kəlmə də bilməyən bir nəfəri hökmdar qoyacağam.
Uelslilər kralın bu bəyanatına çox sevindilər, lakin məlum oldu ki, kral onların
sadəlövhlüyündən istifadə edib kələk işlətmişdir. Onun bu bəyanatından əvvəlki gün
Kardiffdə anadan olan oğlu, gələcək kral II Eduardı o, Uels printsi təyin etmişdir. Hər
bir körpə kimi o, danışa bilmirdi. Uelslilər kral I Eduardın hiyləgərliyinin qurbanı
oldular. O vaxtdan etibarən kralın böyük oğlu, vəliəhd Uels printsi adlanır. İndiki
kraliça II Elizabetin oğlu Çarlz da bu titulu daşıyır.
Fransa kralı IX Karl anası Yekaterina Mediçinin öyrətməsi, təhriki ilə qəsd təşkil
etdi və 1572-ci il avqustun 24-nün gecəsində – bu Varfolomey gecəsi adlanır,- Parisdə
huqenotlar adlanan protestantların qırğını başlandı. Sena çayı qandan qırmızı rəng
almışdı. Hamı dini dönüklərə hücum edirdi. Latın məhəlləsində professorları, tacirləri
öldürürdülər. Həmin gecə 5 mindən 10 minə qədər parislinin öldürüldüyü güman
edilir. Hüqenotların təqibinə görə Parisi çox sayda sənətkarlar tərk etdi və bu gələcəkdə
özünü Fransa üçün ağır iqtisadi zərbə kimi göstərdi.
Yalnız 1594-cü ildə kral IV Henri protestantlıqdan katolikliyə qayıtdığına görə,
«Paris messaya dəyər» şüarı ilə paytaxta girib, uzun sürən vtəndaş müharibəsindən
sonra burada sülhü bərpa etdi. Parislilər 1610-cu ildə dini fanatik tərəfindən qətlə
yetirilən kral IV Henrini samaritan adlandırıb, onu hökmranlığı dövründə çox sevdilər.
1715-ci ildə Cünəş Kral- XIV Lui öldükdən sonra Fransa taxt- tacına onun
nəticəsi, az yaşlı XV Lui gəldi. Ölkəni regent kimi Orlean hersoqu ( Adı II Filipp olan
bu adam 1715-1723-cü illərdə Fransada hökmranlıq etmişdi ) idarə etməyə başladı. O,
özünü xalqa qayğıkeş, izafi xərcə yol verməyən hökmdar kimi göstərmək üçün sarayın
tövlələrindəki atların sayını iki qat azaltdı. Bunu eşidən böyük fransız filosofu Volter
yazmışdı ki, yaxşı olardı ki, o, tövlədəki atların miqdarını azaltmaqdansa, saraydakı
eşşəklərin sayını iki qat azaldaydı.
Təkcə bir ölkənin ərazisində deyil, beynəlxalq münasibətlərdə də bir-birini
aldatmağa geniş yol verilir. Çünki ən sıx müttəfiqlik belə, qarşılıqlı şübhələri aradan
qaldırmır, həqiqi etimada əsaslanmır. Müttəfiqlik müqaviləsi ilə bağlananlar, sonradan
müharibə cığırına düşməklə, bir-birinə ağır zərbə vurmağa çalışırlar. 1807-ci ildə
Napoleonla rus çarı I Aleksandr dostluqdan xəbər verən müqavilə imzalamışdılar.
Rusiya sonralar Britaniya ilə əlaqələri bərpa etdiyinə görə, Napoleon Rusiyaya yürüş
etdi və nəticədə ağır məğlubiyyətlə üzləşməli oldu.
Napoleon, ondan 130 il sonra Hitler kimi ümid edirdi ki, onun Böyük İmperiyası
əsrlərlə axırıncı imperiya olacaqdır. Hitler imperiyası kimi o da yaranandan az sonra
sürətlə tənəzzülə uğradı. Burada iki başlıca səbəb var idi: Böyük Britaniyanın
dirçəlməsi və millətçiliyin güclənməsi. Britaniyanın dirçəlməsi əsasən onun dəniz
qüvvələrinə borclu idi. Britaniya uzun müddət ərzində dalğaları idarə etdikcə hərbi
hücumlar üçün demək olar ki, heç də kövrək olmurdu. Napoleon İngiltərəyə müdaxilə
etməyi də düşünürdü və quruda əlbəttə, onun ordusu çox güclü idi. Ona görə də bu
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müdaxilə üçün gəmilər də toplanmışdı. Lakin 1805-ci ildə Trafalqar döyüşündə
birləşmiş fransız-ispan donanması admiral Nelsonun başçılıq etdiyi Britaniya hərbidəniz qüvvələrinə üstün gələ bilmədi, əksinə ağır məğlubiyyətlə üzləşdi. Napoleon bu
vaxt Bratiniyanı məğlub etmək üçün üzünü özünün Kontinental Sisteminə tərəf çevirdi.
1806-1807-ci illərdə həmin sistem işə salındı, bu yolla Britaniya mallarının Avropa
qitəsinə çatdırılmasının qarşısının alınmasına cəhd edildi. Bundan məqsəd Britaniyanı
iqtisadi cəhətdən zəiflətmək və onun müharibə aparmaq qabiliyyətini məhv etmək idi.
Lakin Kontinental Sistem uğursuzluğa düçar oldu. Müttəfiq dövlətlər Fransanın
iqtisadi hegemonluğuna sıx bağlanılmağa nifrət edirdilər. Bəziləri onu aldatmağa,
digərləri isə müqavimət göstərməyə başladılar. Ona görə də qapını Britaniya ilə
əməkdaşlığa açdılar. Şərqi Aralıq dənizindəki və Latın Amerikasındakı yeni bazarlar
həmçinin Britaniyanın itkilərini kompensasiya edirdi. Məhz bunlara görə də, 1810-cu
ildən Britaniyanın dəniz yolu ilə ixracı rekord səviyyəyə qalxmışdı. Müttəfiqləri
Napoleonu aldadaraq Britaniya ilə əməkdaşlığı və ticarəti bərpa etmişdilər.
İmperializmin «yalan» təməli
İmperializm tarixən yenidən canlanmaqla öz məqsədlərinə doğru hələ XVII
əsrdə başlayıb, sonrakı dövrlərdə isə irəliləsə də, XIX əsrdə daha böyük miqyas almağa
başladı. 1880-ci illərdən Avropa dövlətləri dənizlərin o tərəfindəki torpaqları geniş
qaydada tutmağa başlayanda yeni imperializm adlanan bu hərəkat Asiya və Afrikanın
parçalanmasına, ələ keçirilməsinə səbəb oldu. İspaniya, Britaniya, Rusia imperiyaları
artıq əvvəlki əsrlərdə təşəkkül tapmışdı. XIX əsr isə dünya ərazilərinin yenidən
bölünməsi, Afrikanın bütövlükdə müstəmləkə ərazisinə çevrilməsi üçün xüsusi
əhəmiyyətə malik oldu.
Britaniyanın ağ irqinin bu qitədəki uğurlu irəliləməsi həmin əsrin sonunda baş
verdi. Bu istilaları, işğalları, torpaqların ələ keçirilməsini İngiltərədə elmi cəhətdən də
sübut etməyə çalışırdılar. Londonda 1865-ci ildə nəşr edilən «Zəncilərin təbiətdə yeri»
adlı «elmi» məqaləsində Ceyms Hatt Darvin nəzəriyəsindən istifadə edərək zənciləri
insanabənzər meymunlarla müqayisə edirdi. Britaniyanın böyük çətinliklə əzabından
qurtulduğu quldarlığa o, haqq qazandırırdı. Belə bir mülahizə irəli sürmüşdü ki,
britaniyalılar elə təkamülə məruz qalmışlar ki, onlar başqa xalqları idarə etməyə
qadirdirlər, çünki onlar yüksək irqdirlər. Bir neçə onillikdən sonra, artıq XX əsrdə Hitler
almanları təmiz arilər adlandırmaqla yüksək irq kimi təqdim edəcək və onun ağalığı
üçün dünyanı yeni ən böyük miqyaslı və dəhşətli müharibəyə cəlb edəcəkdi.
Britaniya öz müstəmləkə siyasətini insanlığa məhəl qoymadan həyata keçirirdi,
bu məqsədlə hər cür yalana və hiyləgərliyə əl atırdı. Bir ingilisin bu vaxtlar dediyi kimi,
«Britaniyanın bütün vəziyyəti aldatmaya əsaslanırdı». İngilislər Afrikada əraziləri
birbaşa deil, marionetkalar olan tayfa başçıları vasitəsilə idarə edirdilər, yerli başçı
olmayanda isə özləri onu təyin edirdilər. XIX əsrin sonunda Böyük Britaniya Afrikada
iri ərazilərə malik idi, oradakı inzibati başçılar hər şeylə: vergi toplamaqla, polis və
məhkəmə xidməti ilə məşğul olurdular. Afrikanın böyük tədqiqatçısı şotland Devid
Livinqston qitədə öz kəşflərini edərkən, «kömək etmək» şüarını irəli sürmüşdüsə, bu
söz sonralar «idarə etmək» mənasını kəsb etdi. Lakin onun ardıcılları barədə də bəxti
gətirmədi. İngilis Henri Morton Stenli ondan xəbər gəlməyən Livinqstonu axtarmağa
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göndərilmişdi və tapdıqdan sonra onunla birlikdə Tanqanika gölünü tədqiq etmişdi.
Sonralar o, Belçika kralı II Leopoldun xidmətinə keçmişdi və onun müstəmləkəçilik
siyasətinin həyata keçirilməsinə böyük köməklik göstərmişdi.
Əgər Livinqston göylərə yüksəlməyə cəhd edirdisə, müstəmləkə siyasətinə
xidmət edənlər nəzərlərini torpağa, daha doğrusu, yerin təkinə dikmişdilər. Afrikada
Britaniya məstəmləkəçiliyinin genişlənməsində Sesil Rodsun (1853-1902-ci illər) böyük
fəaliyyəti olmuşdu, əslində o, 1880-90-cı illərdə imperiyanın siyasətini aparmışdı. İngilis
müstəmləkəçiləri tərəfindən Cənubi və Mərkəzi Afrikada ərazi işğallarının təşkilatçısı
olmaqla, onların bir hissəsi olan Rodeziya koloniyasını yaratmışdı. İndi həmin
koloniyanın şimal hissəsi Zambiya Respublikasına, cənubu isə Zimbabveyə məxsusdur.
O, 1870-ci ildə səhhətinə görə Cənubi Afrikadakı Natala göndərilmişdi. Oranc Azad
Dövlətində almaz yatağı kəşf edildikdən sonra, bu sahədə öz bəxtini sınamaq üçün ora
getmiş, Matabeles tayfa çarnın güzəşti sayəsində 1888-ci ildə xeyli ərazi ələ keçirərək,
onu Rodeziya adlandırmışdı. Bu ərazini 1896-cı ilə qədər təkbaşına idarə etmişdi. 189096-cı illərdə Kap (Keyp) koloniyasının baş naziri olmuş, Cənubi Afrikadakı Keypdən
qitənin şimalındakı Qahirəyə qədər dəmir yolu çəkilməsinin layihəsini irəli sürmüşdü.
İmperializmin iri addımlarla irəliləməsi hesabına Britaniya Viktoriya epoxasında
dünya əhalisinin ¼-ə ağalıq edirdi. Vaxtilə ispan kralının dediyi sözü təkrar edib,
kraliça deyə bilərdi ki, mənim imperiyamın üzərində günəş batmır.
Afrikanın müstəmləkəçiliyi bir qədər uzun tarixə malikdir. Hələ XVII əsrin
ortalarında burada yenicə məskunlaşmış hollandlar, sonra isə almanlar və fransızlar
Kap əyaləti ərazisində böyük sahələri ələ keçirmişdilər. Kolonistlər arasında hollandlar
çoxluq təşkil etdiyindən onları holland dilində «kəndli» mənasını verən «bur»
sözündən götürülmüş «burlar» adlandırmağa başlamışdılar. Onlar həyasızcasına və
qəddarlıqla yerli əhali olan buşmenləri məhv edir və yaşadıqları yerlərdən qovur,
onların torpaqlarını və mal-qarasını əllərindən alırdıldar.
Britaniya missionerləri XIX əsrin əvvəllərində yerli əhalinin burlar tərəfindən
vəhşicəsinə, insanlığa yad qaydada məhv edilməsindən yazırdılar. Sonralar
britaniyalılar da yerli əhali ilə eyni qaydada davranacaqdılar. Afrikalılar demək olar ki,
qul vəziyyətində idilər. Öz əməllərini kalviniizmin ehkamları ilə ört-basdır edən burlar,
dərisinin rəngi başqa olan adamları qul etmək barədə özlərinin «ilahi» hüquqa malik
olduqlarını bəyan etmişdilər.
Sonralar burlarla ingilislər arasında başlanan mübarizədə burlar məğlub oldular.
Burlar yalnız Oranc Azad Dövlətini yaratdılar. Lakin Orancda almaz dənələrinin, 80-ci
illərin əvvəllərində isə Transvaalda zəngin qızıl yataqlarının kəşf edilməsi ona gətirib
çıxardı ki, müstəmləkə siyasəti ilə iri ingilis şirkətləri məşğul olmağa başladı. Axı
Hindistanın da müstəmləkəyə çevrilməsində hələ 1600-cü ildə yaradılmış və əvvəllər
sırf kommersiya ilə məşğul olan İst-İndia şirkətinin ölçüyə sığmayan xidmətləri
olmuşdu. Cənbi Afrikadakı şirkətlərin əməliyyatlarını, birja fırıldaqlarını mədən
müəssisələrinin səhmləri hesabına varlanan Sesil Rods istiqamətləndirirdi. Bir neçə il
ərzində o, almaz hasilatının çox sayda konsessiyalarını ələ keçirdi, sonra isə Cənubi
Afrikadakı bütün almaz və qızıl hasilatını inhisara götürdü. Məşhur bankir lord
Rotşildin dəstəyi ilə Rods öz dövrünün aparıcı maliyyə maqnatına çevrildi. O, Afrikada
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«Keypdən Qahirəyədək» olan bütöv müstəmləkə kompleksinin yaradılmasını arzu
edirdi.
Afrika üçün həlledici döyüşün başlanğıcını Belçika kralı II Leopold qoymuşdu.
Onun hərəkətlərinin başlıca motivi acgözlük, tamahkarlıq idi. 1870-ci ilin əvvəlində o,
belə bir xəbərlə tanış oldu ki, Konqo çayının hövzəsində heyranedici və çox varlı olan
bir ölkə yerləşir. O, ABŞ ərazisinin 1/3-nə bərabər olan bu nəhəng ərazini ələ keçirmək
üçün alışıb yanırdı. Bu məqsədlə o, Henri Stenlini öz xidmətinə dəvət etdi. Bu vaxt o,
Afrikanın içərilərində Livinqstonun itmiş ekspedisiyasını axtarırdı.
Stenli Belçika kralının tapşırığı ilə xüsusi missiyanı həyata keçirmək üçün
Konqoya göndərildi. Hiyləgərlik və aldatma yolu ilə o, Afrika tayfa başçıları ilə əraziləri
ələ keçirmək məqsədilə bir neçə müqavilə bağladı. 1882-ci ilədək Belçika kralı 1 milyon
kvadrat kilometrlikdən çox ərazini ələ keçirməyə müvəffəq oldu. O, canfəşanlıqla
Afrikada imperializmi tətbiq edirdi. O deyirdi: «Sivilizasiyaya açılmaq üçün bizim yer
kürəsinin yalnız bir hissəsinə hələ nüfuz edildməmişdir, bütün əhalini əhatə edən
cəhaləti dağıtmaq elə Səlib yürüşüdür. Mən bunu deyirəmsə, Səlib yürüşü bu proqress
əsrinə layiqdir».
II Leopold Konqoda yerli əhaliyə qarşı hər cür vəhşiliyə əl atırdı.1891-ci ildən
başlıca sənaye sahəsi olan yabanı rezin istehsalı burada çox gəlirli bir işə çevrildi. Təbii
kauçuku – heveya ağacının şirəsini yığmaq üçün cəlb edilən zəncilərdən gündəlik
normanqı yerinə yetirməyənlərin sağ qolu kəsilirdi. Bir müddətdən sonra qolları
kəsilmişlərin saı həddən çox artdqda, bu qayda ləğv edildi, başqa cəza növləri işə
salındı. 1904-cü ildə rezin istehsalında yerli əhali ilə pis davranış Leopoldun fərdi idarə
etməsinin tənəzzülə uğramasına səbəb oldu. Böyük Britaniya ABŞ-la birlikdə “rezin
vəhşiliyni” aradan qaldırmaq üçün Belçikaya təzyiq göstərdilər ki, Konqo dövlətini
özünə birləşdirsin. Zəncilərə qarşı pis münasibət bununla bitmirdi. Belçikanın paytaxtı
Brusseldə qara dərililər üçün heyvanxana tipli xüsusi sərgi yaradılmışdı, zəncilər vəhşi
heyvanlar kimi dəmir qəfəslərdə nümayiş etdirilirdi. Belçikalılar ekzotik heyvanlar
kimi onlara maraqla tamaşa edirdilər.
Avropa dövlətləri Afrikanın ərazi bölgüsü ilə daha yaxından məşğul olmağa
başladılar. 1884-cü ildə Almaniya kansleri Otto fon Busmarkın təşəbbüsü ilə Berlin
Beynəlxalq konfransı keçirildi. 14 dövlət (Avropa dövlətləri və Amerika Birləşmiş
Ştatları) konfransda Afrikanın ərazi bölgüsünü qanuniləşdirdilər.
Afria ərazilərinəi ələ keçirəndə avropalılar əksər hallarda aldatmaya və
hiyləgərliyə əl atırdılar. Axı onların bağladıqları müqavilələri digər tərəfdən tayfa
başçıları imzalayırdı, onlar isə heç oxumağı da bilmirdilər və çox vaxt sənədin
məzmununa belə diqqət vermirdilər. Torpağın əvəzində tüzemlər bir neçə butılka cin,
qırmızı yaylıq və ya müxtəlif rəngdə olan paltarlar alırdılar. Axı bu təcrübədən Şimali
Amerikada hindu torpaqlarını ələ keçirmək üçün hələ hollandlar və ingilislər geniş
surətdə istifadə etmişdilər. İndiki Nyu-Yorkdakı Manhetten adasını hollandlar
hindulardan 60 quldenə və ya 24 dollara almışdılar. Avropalılar hinduları içirib sərxoş
edir və belə vəziyyətdə onlar hər cür ədalətsiz sövdələşmələrə razılıq verirdilər.
Hinduların mədəsində spirti parçalayan ferment olmadığından (Qrenlandiya
eskimoslarının bədənində də eyni ferment defisiti mövcuddur), onlar azacıq spirtli içki
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içdikdən sonra tezliklə sərxoş olurdular, şüurlarını itirdiklərinə görə ən ağır təkliflərlə
də razılaşırdılar.
Avropalılar insanlığa məhəl qoymadan, lazım gəldikdə silahdan istifadəyə də əl
atrdılar. 1884-cü ildə saniyədə 11 güllə atan «Maksim» pulemyotu ixtira edildikdən
sonra hərbi üstünlük tamamilə müstəmləkəçilərin tərəfinə keçdi. Ona görə də yaxşı
deyirlər ki, imperializm pulemyotun köməyi ilə hakim kəsildi və pulemyotun özü də
ona sonluq bəxş etdi. Amerikanın ağ dərili sakinləri hindulara ağır zərbə vurmaq, həm
də sənayenin dəriyə olan təlabatını ödəmək üçün bizonları qırırdılar. Vinçester tüfəngi
icad edildikdən sonra isə ağ irqdən olanlar qırmızıdərililərin əsas qida mənbəyi olan bu
çöl heyvanlarının kütləvi surətdə məhv edilməsinə nail oldular. Amerika
preriyalarındakı bizon sürüləri demək olar ki, yoxa çıxdı. Odlu silahların
təkmilləşdirilməsi və onların yeni növlərinin kəşfi müstəmləkəçiliyin, əslində vəhşiliyin
uğurlarına qapıları taybatay açırdı.
Afrikaya gəldikdə, qitənin işğalı təsadüfi deyildir ki, tarixə «böyük Afrika ovu»
altında daxil oldu. 1893-cü ildə Zimbabvedə 50 avropalı 6 pulemyotla 3 min qaradərilini
öldürdü. 1998-ci ildə Sudandakı Omdurmanda gedən döyüşdə ingilislər 5 saat ərzində
11 min sudanlını məhv etdilər, özlərinin isə tikisi 20 əsgərdən ibarət idi.
Müharibədə də yalan ən güclü silah kimi
Yalan, hiyləgərlik, aldatma müharibənin ən səmərəli silahlarından biri hesab
olunur. Bəzən yalan gətirdiyi faydaya görə onlarla diviziyanı əvəz edə bilir. Çünki
yalanı işə salan tərəf bu metodun tətbiqinə görə heç bir itki vermir. Çingizxandan miras
qalan həmin metod digər silahlardan fərqli olaraq heç vaxt köhnəlmir, yararlılığını
qoruyub saxlamaqla, öz yerini hansısa təkmilləşmişinə vermir. Müttəfiq qoşunlarının
(İngiltərə, ABŞ və Kanada qüvvələrinin) 1944-cü il iyunun 6-da Normandiyaya 3
milyon nəfərlik desantının uğurlu və əsasən az itkili olmasında istifadə edilən yalan
informasiyanın böyük faydası oldu.
Xuan Qarsia Puyol adlı, 1912-ci il təvəllüdlü bir ispan alman agentinə
çevrildikdən sonra Böyük Bratinayaya getmək barədə əmr aldı. Orada o, əlavə agentlər
cəlb etməli idi. Ailəsi ilə birlikdə Britaniyaya gəldikdən sonra Puyol ingilislərə
əməkdaşlıq təklif etdi, britaniyalılar onun təklifini qəbul etdilər. Burada o, Qarbo agent
ləqəbini qəbul etdi, almanlar üçün isə onun agent ləqəbi Arabel idi. Beləliklə, İkinci
Dünya Müharibəsi ərzində o, ikili agent oldu və bu dövrdə uzun müddət almanların
Baş Qərargahını aldatdı.
Puyol – Qarbonun ən böyük xidməti Normandiya desantı ərəfəsində baş verdi.
O, almanları yalan məlumatlarla aldadaraq, əməliyyatın Pa-de-Kaledə deyil,
Normandiyada aparılacağının tam sirr olaraq qalmasına nail oldu. Almanlar onun
məlumatına əsaslanaraq Pa-de-Kaledə güclü istehkamlar qurdular. Buna görə də
müttəfiq qoşunlarının baş komandanı Duayt Eyzanhauer Normandiya istiqamətini
seçdi.
Desant gününə (D-day) 71 gün qalmış Qarbo almanları əməliyyat barədə
aldatmağa başladı. Almanlar tam əmin idi ki, hədəf Pa-de-Kaledir, Duvr boğazıdır.
Hitler həm də güman edirdi ki, D-day iki aydan sonra başlayacaqdır. Almanlar
müdaxilənin belə tez və başqa yerdə olacağını gözləmirdilər. Müdafiə qoşunlarına
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komandanlıq edən Rommel desant ərəfəsində arxayın qaydada Berlinə, arvadının ad
gününə getmişdi. Qarbo xəbər verirdi ki, Normandiya diqqəti yayındırmaq cəhdidir,
hücum Pa-de-Kaledə olacaqdır. Ona görə də Hitler 300 min əsgəri Pa-de-Kaledə
saxlayırdı.
Hitler Normandiyaya desant kimi hazırlanan «Neptun» əməliyyatından xəbərsiz
idi. Çünki Britaniya Duvr ətrafında da kamuflyaj qaydasında rezindən çoxlu tanklar
düzmüş, Kent yaxınlığındakı aerodromda taxtadan və parçadan düzəldilmiş çox sayda
təyyarələr qoymuşdu. Alman hərbi-hava kəşfiyyatı bunları müşahidə edib,
komandanlığa həqiqi qüvvələr kimi məruzə edirdi. Bu da Qarbonun çaşdırmaq üçün
verdiyi məlumatlara alman Qərargahının inamını daha da artırırdı. Saxta informasiya
öz işini görmüşdü. Normandiyada ciddi hazırlıq işləri görülməmüşdü. Kale
rayonundan oraya vaxtında qüvvə atmaq da asan məsələ deyildi, çünki onların
arasındakı məsafə 249 km idi.
Qarbo alman komandanlığını Müttəfiq qoşunlarının müdaxiləsinin vaxtı və yeri
barədə ciddi surətdə azdırmaqla, əməliyyatın uğurunda mühüm rol oynamışdı.
Əlbəttə, özlüyündə də Normandiya desantı sadə bir iş deyildi və hücum edənlər
müəyyən itki verməli oldular. Desant əməliyyatında beş min gəmi iştrak edirdi. Əgər
almanlar desantın vaxtını və yerini düzgün bilsəydilər, bu itki bəlkə də dəfələrlə çox
olardı və elə uğurla başa çatdırılmasına nail oluna bilməzdi.
Puyol müharibədən sonra Venesuelaya getdi və 1988-ci ildəki ölümünə qədər
orada yaşadı.
Yalanın, hiyləgərliyin müharibədə nəyə qədər olduğunu Qarbonun saxta
informasiyasının uğurlu nəticəsi bir daha göstərir. Bu ikili agent həm Böyük
Britaniyanın, həm də faşist Almaniyasının hərbi mükafatları ilə təltif edilmişdi.
Almanlar müharibənin sonunadək öz casusları olan Arabelin (Qarbonun) onlara necə
ağır zərbə vurduğundan hali ola bilmədilər. Demokratik ölkə olmasına baxmayaraq,
Uinston Çörçill hərbi informasiyanın sirrinin qorunmasına xüsusi fikir verirdi.
Almanların «Eniqma» kod şifrələri açıldıqdan sonra Çörçill bunu «ultrasirrli» məsələ
adlandırmışdı və bu iş «ultra» adı altında daim gizli saxlanmışdı. Hətta ən ağır anlarda
da, müttəfiqinə ağır zərbə dəyəndə də (məsələn, 1941-ci ilin 7 dekabrında yaponlar
Pyorl-Harbora ağır nəticəsi olan hücumlarını edərkən) bu sirr gizli saxlanmışdı ki,
almanlar kodun açılmasından xəbər tutmasınlar.
Yalan istehza vasitəsi kimi
Bəzi hallarda yalan istehza, ələ salmaq qaydasında istifıadə edildikdə,
gözlənilmədən olduqca yaxşı effekt verir, cahil adamların iç üzünün açılıb, ifşa
edilməsinə köməklik göstərir. Bu yolla aldadılan adam çox asanlıqla öz səviyyəsizliyini
üzə çıxarır. Böyük rus yazıçısı F.M.Dostoyevski katorqadan qayıtdıqdan sonra
Peterburqda küçədə bir yazıçı ilə görüşdü. Həmin yazıçı qəzəblənməyə başladı: «Sizi
katorqaya göndərmək – nəyə görə?! Kitabları oxumağa görəmi? Vəhşilik? Asiya
qaydası! Özbaşınaldıq!»
Dostoyevski onun sözünü kəsdi: «Yox! Biz rus xalqının əleyhinə getdik və xalq
bizi katorqaya göndərdi! Və ədalətə uyğun olaraq!»
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Yazıçı evinə gəlib, qeyd dəftərində yazdı: «Dostoyevskini gördüm. O, həmişə
Səfeh idi. Katorqadan qayıtdıqdan sonra lap Dəli olmuşdur!» Dostoyevski yəqin ki,
bundan xəbər tutsaydı, həmin cahilin belə qiymətinə görə sevinə bilərdi, çünki bu səfeh
adam onun istehzalı «Xalq bizi katorqaya göndərdi» sözlərinə inanmaqla, dahinin adı
kinayəsini anlamadığından onun haqqında özünə bilavasitə daha çox uyğun gələn
ifadələri işlətmişdi.
--------------------------------------------------------------------------Yalan, aldatma məkr və hiyləgərlik asan yolla fayda götürməyə cəhd edənlər
üçün əvəzedilməz vasitə rolunu oynayır. Yalanda yaşamaq təkcə həqiqətə göz yummaq
deyildir, həm də insanı mənəvi cəhətdən aşınmaya aparan yoldur. Mənəviyyata
vurulan zərbə isə lepra yarası həyati orqanları çürüdüb məhv etdiyi kimi bütövlükdə
cəmiyyəti də ağır fəsadlara mübtəla edir. Ona görə də qüsurların yaratdığı mənəvi
eroziyaya qarşı diqqətli olmaq tələb olunur. Azad cəmiyyətlərdə onların minimuma
endirilməsinə çalışılmalıdır. Ona görə də ayıq olmaq xəbərdarlığı edilməli, bu sahədə
güzəştə yönələn tolerantlığa və mürgüləmə imkanlarına yol verilməməlidir. Həqiqət
axınında, bu dirilik suyunda azacıq nəzərə çarpan yalan damlası da nəzarətdən
kənarda qalmamalıdır.
Yalanı danışanların günahı nə qədər çox olsa da, yalana inananların, onu mütləq
həqiqət kimi qəbul edənlərin də təqsiri az deyildir. Böyük alman şairi Höte yazırdı ki, “
Bizi heç vaxt aldatmırlar, biz özümüz özümüzü aldadırıq”. Həqiqətən də özümüzü
aldatmasaq, yalan belə böyük qüvvə kəsb edə bilməz.
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Müharibə və onun nəticələrinə təsir edən amillər
Müharibə, bəzi dahilər tərəfindən insan təbiətinə yad olan bir xüsusiyyət kimi
qiymətləndirilsə də, bəşəriyyət tarixində tez-tez təkrar olunmaqla və dəhşətlərinə görə
əsrlər boyu arası kəsilməyən tək görünür. Çox hallarda onun mahiyyətini düzgün dərk
edənlərə utanclıq bəxş etdiyi halda, müharibə dünyanın salnaməsində bir qırmızı xətt
təsiri bağışlayır. Tarixdə müharibəni özünə həyat tərzi kimi qəbul etmiş xalqlar da
olmuşdur. Qədim spartalılar döyüşmək üçün yaşayır, həyatın mənasını öz militarist
ideyalarına haqq qazandırmaqda və alay tipli cəmiyyətlərini şərəfləndirməkdə
görürdülər. Bizim eradan əvvəl VII əsrə qədər onlar artıq militarist dövlətlərini
yaratmışdılar. Spartalılar yeddi yaşından ağrıya dözmək və döyüşdə qalib gəlmək
ruhunda tərbiyə olunmaq və hərbi məşqlər keçmək üçün baraklarda yaşayır, iyirmi
yaşında isə nizami hərbi xidmət üçün ordu sıralarına daxil olurdular. Spartalı
vuruşmaqdan başqa heç nə bilmirdi..Ərzağı spartalılar üçün əsir hilot-lar istehsal
edirdilər. Döyüşdə ölmək spartalı üçün şərəf işi idi, hətta analar da öz oğullarının
döyüşdə ölmələrini arzu edirdilər Başqaları Sparta kimi militarist dövlət olmsalar da,
müharibə allahına sitayişdə heç də geridə qalmırdılar. Qədim Romanın görkəmli
tədqiqatçısı Tit Livi ( b. e. ə. 59 – b.e. 17 - ci illəri )yazırdı ki, Roma öz qonşuları ilə
demək olar ki, arası kəsilməyən müharibələrlə məşğul olurdu. Böyük Karl – Şarleman (
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742 – 814 –cü illər ) öımrü boyu əlli dörd hərbi kampaniya aparmışdı. Bir çox
hökmdarlar saysız – hesabsız müharibələr aparmaları ilə öyünsələr də, nəticədə öz
dövlətlərini iflas vəziyyətinə, əhalini isə aclıqla üzləşməyə gətirib çıxarmışdılar.
Tarixi və təkamülü özü ilə səhvlər və fəlakətlər cədvəlinə çevirməklə müharibə,
elə bil ki, hansısa bir genetik səhvin nəticəsi kimi nəzərə çarpır. Bu səhv, genetik kodda
baş verdiyi şəkildə görünməklə, hətta belə sirrli səbəbindən asılı olmayaraq bəşəriyyətə
dəhşətli bəlalar “bəxş edir”.
Müharibə əslində bəşəriyyətin özünü intihar etmək cəhdidir Təsadüfi deyildir ki,
filosoflar müharibəni, bəşəriyyət üçün heç bir dəyəri olmayan səfeh mübahsələrdə
insan həyatının və resurslarının ağılsızcasına israf edilməsi kimi məhkum edirdilər.
Böyük fransız filosofu Volterin mylahizəsi daha hərtərəflidir: “Ölümün qızı, amansız
müharibə, soyğunçuluq, hansını ki, biz qəhrəmanlıq adlandırırıq! Sənin dəhşətli
xüsusiyyətlərin hesabına yer göz yaşları,qan içindədir, qarət edilmişdir.”
Bəzi müharibələr isə “binövrədən mənasız münaqişə” adlandırılırdı, məsələn,
tarixçilər Otuz illik müharibəni ( 1618- 1648 –ci illər ) belə qiymətləndirirdilər..Qanlı
savaşın eybəcərliyini rus rəssamı Vasili Vereşşagin özünün “ Müharibənin apofeozu “
tablosunda, quru, günəşin yandırdığı çöldə insan kəllələrindən düzələn və üstündə
qarğaların yem axtarmaq üçün uçduğu iri piramida şəklində təsvir edir. Əsər obrazlı
şəkildə müharibənin dəhşətlərini, saysız - hesabsız qurbanlarını göz önünə gətirir. Axı
qızğın döyüşlərdə də məsafə çox vaxt əsl ölçü vahidi əvəzinə meyidlərin sayı ilə
ölçülür. Müharibəyə can atanlar, qan tökməyə susayanlar adətən bunu bir peşəyə,
sənətə çevirmək istəyir, özləri üçün ləyaqətli həyat tərzi kimi qəbul etməklə, döyüşü bir
həzz mənbəyi hesab edirlər. Hələ Birinci Dünya müharibəsinə yollanan almanlara bu
şərəfli bir macəra kimi gəlirdi, həmin və ondan sonrakı macəranın onlara hansı “şərəf “
gətirdiyi isə yaxşı məlumdur.
Müharibə qan axıdılmasına, böyük həcmdə insan həyatı itkilərinə, bütöv bir
nəslin gəncliyinin ot kimi biçilməsinə, şəhərlərin və kəndlərin viran qalmasına,
uşaqların xeyli hissəsinin yetimlik acıları ilə üzləşməsinə səbəb olmaqla, qəribə də
görünsə, həm də yer üzündəki həyatın təkamülündə böyük rol oynayan bir amilə
çevrilmişdir. Heç də sirr deyildir ki, bütün böyük dövlətlər bol qan hopmuş bünövrə
üzərində dayanmışlar. Müharibənin digər bir xüsusiyyəti də ondadır ki, hücuma,
torpaqları işğala məruz qalmış xalq daha möhkəm birləşir, həqiqi vətənpərvərlik hissini
daşıyan ayrı-ayrı fərdlər, qum sement vasitəsilə betona çevrildiyi kimi, təhlükə anında
bşqaları ilə çuğlaşıb vahid müqavimət qüvvəsini nümayiş etdirən bir sotsium kimi çıxış
edir. Bu ölkənin torpaqlarında, elə bil ki, qədim yunan mifologiysındakı olduğu kimi,
necə ki, Finikiya şahzadəsi Kadmın səpdiyi əjdaha dişlərindən torpaqdan döyüşçülər
çıxırdısa, ədalətli qisası reallaşdıra bilən, vətən yolunda hər cür fədakarlığa hazır olan
mərd oğullar ordusu meydana gəlir.
Əlbəttə, müharibə heç də hansısa bir ağıldankəm adamın icadı deyildir. İlk
dəfə müəyyən şəraitdə, özü də zərurət ucbatından meydana gəlmişdir. İbtidai insan
icması qida tapmaq sahəsində çətinlik çəkən başqa qrupun həmlələrindən qorunmaq
üçün vuruşmağa başlamış, sonralar mühafizə məqsədilə daha böyük icma kimi
şəhərləri yaratmış, əmək bölgüsünə keçmiş və silah istehsalını da öz
məşğuliyyətlərindən birinə çevirmişdir.
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Tarixən toqquşmalar daha geniş miqyas alanda döyüşən qüvvələrin böyüməsinə
tələbat artmış, silah istehsalı genişlənmişdir. Sonralar işğallar mühüm vəzifəyə
çevrildiyindən nizami ordu meydana gəlmişdir Tədricən ordu öz funksiyasından əlavə
digər xüsusiyyətlərə malik oldu, siyasi gücün ondan asılı olması dövrü başlandı. B.e ə.
82-ci ildə Roma sərkərdəsi Sulla bunu hiss edib, ordusu ilə Romaya girdi, Senat qorxu
altında ona diktator səlahiyyətləri verdi və şəhərdə görünməmiş terror başladı.
Ordudan siyasi hakimiyyətə yiyələnmək sahəsindəki Sulla ənənəsini Pompey və Sezar
davam etdirdi, Sezar özünü hətta ömürlük diktator elan etdirdi.
Lakin ordunun əsas vəzifəsi ərazilər işğal etmək, yeni imperiyalar yaratmaq idi.
Buna haqq qazandırmaq üçün səbəblər, daha çox hallarda isə bəhanələr tapılırdı.
Bəziləri isə bunu dövlətin başlıca vəzifəsi kimi qələmə verirdi. Prussiya kralı Böyük
Fridrix ( 1712- 1786- cı illər ) işğal siyasətini əsaslandırmaq üçün demişdi: “
Hökumətlərin fundamental rolu öz ərazilərini genişləndirmək prinsipidir. “ İri nizami
orduların inkişafı isə ona gətirib çıxarırdı ki, zamandan zamana siyasi mübahisələr
diplomatiyadan daha çox silahlı münqişə vasitəsi ilə həll edilməli olurdu.
Lakin ordunun təlabatınıa qayğı həç də onun mövcudluğunun vacibliyi kimi
xüsui diqqətdə olmurdu. Qədim dövrlərdə silahlar çox ləng qaydada təkmilləşir,
mürəkkəbləşirdi. Tarixçilərin gümanına görə, qədim Romada yeddi əsr ərzində,
ordunun istifadə etdiyi silah növlərində, demək olar ki, elə bir dəyişiklik meydana
gəlməmişdi, yalnız qılıncın və nizələrin uzunluğu və ya qalxanın formaları dəyişirdi.
Silahlar köhnə dəbdə qalsa da, hərbi ustalıq xeyli böyümüşdü, hərb sahəsində
sərkərdəlik qabiliyyəti ilə seçilən dühalar mövcud dünyanın sifətini dəyişmək kimi
nəhəng bir işə girişmişdilər. Bunu onların apardıqları müharibələr aydın şəkildə
göstərir.

Tarixin böyük sərkərdələri
Troya müharibəsindən doqquz əsr sonra Makedoniyalı Aleksandr ilk dəfə
Avropadan Asiyaya keçməklə, əslində Homerin “İliada”sından pərəstiş etdiyi mifik
qəhrəmanların da iştirak etdiyi, Aqamemnonun başçılıgı altında baş verən yunanların
yürüşünü daha geniş miqyasda təkrar etmişdi. O,, artıq bir şəhər-dövləti deyil, Persiya
kimi böyük və qüdrətli imperiyanı məğlubiyyətə uğradaraq məhv etmiş, üç qitənin
ərazisində öz nəhəng imperiyasını yaratmışdı. Epir sərkərdəsi Pirr İtaliya ərazisində
Roma üzərində iki mühüm qələbə çalmışdı. Böyük Aleksandrın işğalları həm də çox
sayda yeni şəhərlərin salınması ilə də müşayiət olunmuşdur. Karfagenin məşhur hərb
xadimi Hannibal II Puniya müharibəsində İtaliya ərazisindəki Kann döyüşündə (bizim
eradan əvvəl 216-cı il) Romanın 70 minlik ordusunu özünün tərkibi sayca az qala iki
dəfə az olan və Alp dağlarını aşıb keçmiş qoşunu ilə məhv etmiş, antik dövrün dünya
dövlətinə çevriləcək bir ölkənin paytaxtının qapısında dayanaraq, onu zəbt olunmaq
təhlükəsi qarşısında qoymuşdu. Yaxud, Roma sərkərdəsi Qay Yuli Sezar Qalliya
müharibəsindəki Aleziya döyüşündə (b.e.ə. 52-ci il) qiyam qaldırmış qalların sayca
dəfələrlə böyük olan qüvvəsini darmadağın edərək, onların başçısı Vestinqetoriksi əsir
88

götürmüşdü. Ölkəsində vətəndaş müharibəsinin başlanmasına bais olduqdan sonra,
onun qorxusundan Yunanıstana qaçmış, triumviratdakı keçmiş müttəfiqi Qney
Pompeyi Farsala döyüşündə (b.e.ə. 48-ci il) məğlubiyyətə uğratmış, yenə qaçmağa üz
tutan rəqibini təqib etmək üçün Misirə gələrək, orada Kleopatranı taxt-taca oturtmuşdu.
Vaxtilə Böyük Aleksandr öləndə olduğu yaşda olan Sezar özünün hələ heç nəyə nail
olmadığından kədərləndiyi halda, sonralar ilk dəfə yürüşlə materikdən Britaniyaya
adlamış, Avropanın mərkəzi hissəsini işğal etməyə müvəffəq olmuşdu;
VIII əsrin axırıncı rübündə və IX əvvəllərində Böyük Karl - Şarleman
Avropada böyük əraziləri zəbt etməklə, 800-ci ildə Roma Papasının əlindən imperator
tacını qəbul etmiş, Qərbin timsalında köhnə Roma imperiyasını bərpa etmişdi. Bəziləri
ən qüdrətli xristian hökmdarı kimi Böyük Karlın yaratdığı imperiyanı “ Avropa
səltənəti “ adlandırırdı. Bu imperiya şimalda Şimal dənizindən, cənubda İtaliyanın
cənubuna qədər, Avropanın qərbində Fransadan, mərkəzi Avropadakı Vyanaya qədər
uzanırdı. Ona görə də Böyük Karlın imperiyası, yalnız Aralıq dənizi dünyasının çox
hissəsini tutan Roma imperiyasından əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirdi. Şarlemanın
taclanması heç də Roma imperiyasının yenidən doğulması, intibahı əlaməti olmayıb,
əslində yeni Avropa sivilizasiyasının meydana gəlməsi idi. Yəqin buna görədir ki,. bəzi
tarixçilər Şarlemanın işğal siyasətini bütünlüklə nəzərə almadan onu “ Avropanın atası
“ adlandırırlar.
Böyük fransız sərkərdəsi Napoleon Avropanı bütünlüklə müharibə səhnəsinə
çevirməklə, qitəni öz hökmranlığı altında birləşdirməyə cəhd etmişdi. Rusiyaya
yürüşünün dəhşətli uğursuzluğu onun taleyində bədbəxt dönüş nöqtəsinin meydana
gəlməsinə səbəb olmuş, 1815-ci ilin iyununda Vaterloodakı məğlubiyyəti isə özünün
artıq ikinci dəfə, əvvəlkindən fərqli olan ağır sürgün həyatı keçirməsinə gətirib
çıxarmış, uzaq Müqəddəs Yelena adasındakı məhrumiyyətlər və xəstəlik əzabı ilə dolu
olan altı illik ömrünün finalı elə orada da başa çatmışdı.
Bunlar məşhur sərkərdələr haqqında qısa, ötəri məlumatlar olmaqla yanaşı,
onların axıtdıqları insan qanı çayları barədə də təsəvvür yaratmağa imkan verir.
Silahlara gəldikdə, orta əsrlərdə odlu növlərin meydana gəlməsi ilə, onlar daha
böyük itkilərə və iri miqyaslı dağıntılara səbəb olmuş, Avropada mühafizə məqsədilə
geniş yayılan feodal qəsrlərin müdafiə qabiliyyətinə ağır zərbə vuraraq, onların
mövcudluğunu xeyli kövrək hala gətirmişdi. Top atəşləri qalın divarları da keçib onları
dağıtmaq gücündə idi. Türk sultanı II Mehmet – Mehmet Fateh 1453-cü ildə məhz
topların köməyi ilə Konstantinopolun möhkəm müdafiə divarlarını dağıdaraq, Bizans
paytaxtını zəbt etməklə, vaxtilə hərbi cəhətdən heç də zəif olmayan bir dövlətin tarixin
arxivində qərar tutmasına nail olmuşdu.
Ədalətli müharibələrin qəhrəmanları
Müharibənin, ona bəslənilən nifrətlə yanaşı başqa bir qədər fərqli görünən tərəfi
də vardır. Müharibə canlı itkilərə, dağıntılara səbəb olsa da, başa çatdıqdan sonra
inkişafa, tərəqqiyə, qurub-yaratmağa diqqətin daha da artmasına səbəb olur. Görkəmli
siyasi xadim, hərb elmi üzrə əsərlərin müəllifi olan general Şarl de Qoll müharibə
barədə öz düşüncələrini belə ifadə etmişdir: «Müharibə insanda onun ən alçaq
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hisslərinin çirkini qaldırır, qəddarlığı mükafatlandırır, idarəetmə sükanını acgözlük
əlinə təslim edir. O zəifləri qırır, yaramazları yuxarı qaldırır, tiraniyaya şərait yaradır və
əgər saysız-hesabsız əsgərlər döyüş meydanlarında qan tökməsəydilər, nə Ellada, nə
Roma, nə xristianlıq, nə də insan hüquqları olardı. Müharibə ən qorxulu bədbəxtlikdir,
lakin onun hesabına indi bizə məlum olan dünya məhz belə görünür». Tanınmış
amerikan politoloqu Eduard Lyuttuak isə daha uzağa gedərək, zarafat şəklində demişdi
ki, beynəlxalq birlik Saxaradan cənubda yerləşən Afrika ölkələrindəki kimi zəif
dövlətlərin mğvcud olduğu zonalarda müharibəyə şans verməlidir.. Müasir Avropa
dövlətləri, onun rəyinə görə, əsrlər ərzində rəhmsiz hərbi münaqişələrin gedişində
formalaşmışlar, Afrikaya isə onun müstəmləkə epoxasından qalmış qeyri – rasional
dövlət sərhədləri öz problemlərini bu qaydada həll etməyə imkan verməmişdir.
Dövlətlər orada nə öz güclü institutlarını, nə də tam milli özünəməxsusluqlarını yarada
bilmişlər.
Müharibə iki üzlü Yanusa bənzəyir, Roma mifologiyasındakı ilahi qüvvənin
bir üzü keçmişə, digər üzü isə gələcəyə baxırdısa, müharibə allahının bir üzü
görünməmiş dəhşətlərə, digəri isə bəlkə də müharibəyə son qoymaq məqsədini güdən
tərəqqiyə, inkişafa baxır.
Müharibə dəhşətlər, viranəlik simvolu olduğu kimi, bəzən haqqın müdafiəsinə
də həsr olunur və bu vaxt axıdılan qan az qala müqəddəslik haləsi qazanır. Belə
müharibə azadlıq uğrunda, öz torpaqlarını işğalçılardan təmizləmək uğrunda aparılan
bir mübarizədən xəbər verir.
Haqq uğrunda aparılan ədalətli müharibədə qəhrəmanlıq rəmzləri yaranir
.Persiyalıların Avropaya keçib, Afinanı işğal etmək niyyətində olan 200 minlik
ordusunun qarşısını kəsmək üçün Leonidin başçılığı altında Fermonil keçidində
ağlasığmaz igidlik nümayiş etdirən üç yüz spartalı, yaxud da ingilis işğalçılarına qarşı
fransız xalqını geniş müqavimətə qaldıran Janna D`Ark unudulmaz qəhrəmanlıq,
sarsılmaz vətənpərvərlik simvollarına çevrildilər. Spartalıların igidliyi ilə bizi 25,
Fransanın qəhrəman qızı ilə isə 6 əsrə bərabər olan bir zaman məsafəsi ayırır. Ancaq
onlar bu gün də mübarizlərin, vətənin taleyini şəxsi həyatından üstün tutanların
qəlbində yaşamaqla, indiki dövrdə də əyilməyən insanların həqiqi müasirləri kimi
görünürlər.
Müharibənin əks dəyərləri
Müharibədə bir qayda olaraq düşmənə ağır itki verənlər, döyüşdə daha çox canlı
qüvvəni, sonralar isə havada daha çox təyyarəni sıradan çıxaranlar xüsusi hörmət və
şöhrət sahiblərinə çevrilirdilər. Qan tökməkdə hədd tanımayanlar ən yüksək dövlət
mükafatına layiq görülür, onların haqqında bəzən hətta yalan əfsanələr uydurulurdu.
Hələ Böyük Vətən müharibəsindən əvvəl (1934-cü ildə ) SSRİ-də hərbçilər üçün Sovet
İttifaqı Qəhrəmanı adı təsis edilmişdi, müharibə qurtardıqda bu ada artıq minlərlə
adam layiq görülmüşdü.
Yaponlar isə bu məsələdə daha uzağa getmişlər. Onlar döyüşməyi, Sinto,
Mikado və Yamato (Sinto - əsasını təbiət ilahiliyiini və əcdadların kultlarını əhatə edən
dindir, Mikado - Yapon imperatorunun adlandığı tituldur, Yamato isə - ilk yapon
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dövlətinin adı olmaqla, bəzən «yapon ruhu»nu ifadə etmək üçün işlədilir) uğrunda
həlak olmağı sevirdilər. Yaponların həyat və düşüncə tərzinə yaxşı bələd olan bir rus
yazıçısının dediyi kimi, yapona çörək verməsən da olar, ancaq necə olursa-olsun, o,
gözəl qaydada ölmək istəyir. Bu fikir həmin millətə məxsus olan adamların
düşüncəsinə hakim kəsilmişdi. Təsadüfi deyildir ki, yapon samuraylarının kodeksi
sayılan “ Busido”da deyilirdi ki, “ Borc dağ kimi ağırdır, lakin samurayın ölümü quş
lələyi kimi yüngüldür.” Yaponlar digər xalqlarda olan adi təltiflərdən başqa həlak olan
hərbçilərin rütbəsini də artırırdılar, bu onun xidmətinə ölümündən sonra verilən
qiymət idi. Müharibədəki ən başlıca qəhrəmanlara isə «qundzin» titulu verilirdi, bu söz
yapon dilində «müharibə allahı» deməkdir.
Buna təəccüblənmək də lazım deyildir. Axı müharibədə dinc dövrlərdə mövcud
olan dəyərlər əsaslı dəyişikliyə məruz qalır, diametral əks olan dəyərlər sistemi
meydana çıxır. Sülh dövründə insanı qətlə yetirməyə görə qatil ən ağır cəzaya məhkum
edilirsə, bəzi ölkələrdə o, özü də həyatdan məhrum edilir, döyüş, müharibə, işğal vaxtı
çox sayda qətlləri, bəzən hətta qırğınları icra edən və ya bu iyrənc əməliyyata başçılıq
edənlər isə ən böyük hörmətə və şöhrətə yiyələnən adamlara çevrilirlər. Birinin
mülkiyyətinə və ya yaşadığı evə azacıq ziyan vuran adam müvafiq cəzaya məhkum
edildiyi halda, müharibə vaxtı bütöv şəhərləri, yaşayış məntəqələrini viranə qoyanlar,
xarabalıga çevirənlər xüsusi ad-san qazanır, məşhurluq haləsinə bürünürlər.
Çingiz xan öz ordusu ilə 1220-ci ildə Xarəzmi tutduqda, şəhəri qarət etmək və
dinc əhalini qılıncdan keçirmək əmrini verdi. Hitler hələ öz müharibələrinə
başlamamışdan əvvəl
İspaniyadakı Bətəndaş müharibəsində faşistlərinin lideri, general Frankoya
kömək etmək məqsədilə Basklar ölkəsində olan Gernika şəhərinin aviasiya
bombardmanı ilə yerlə yeksan etmişdi. İkinci Dünya müharibəsi illərində isə Hitler
aviasiyası və qoşunları bu sıraya İngiltərədəki Koventrini, Fransadakı Oraduru,
Belorusiyadakı Xatın kəndini əlavə etdi.
Amerikanlar həmin müharibənin son mərhələsində, 1945-ci ilin avqustunda
öz canlı qüvvəsinin böyük itkisinə yol verməmək məqsədini əsas götürərək yapon
şəhərləri Hirosimanı və Naqasakini atom bombası zərbəsi ilə təkcə nəhəng xarabalığa
çevirmədilər, həm də hər iki şəhərdə iki yüz minə yaxın dinc əhalinin məhvinə səbəb
oldular. Amerikanlar Vyetnam müharibəsində isə napalm bombardmanları ilə yaşayış
məntəqələrini yanğına məruz qoyurdular. 1968-ci ildə Sonqmi kəndində 500 nəfər
sakini güllələmiş, binaları yandırmışdılar. Bu hadisə dünya ictimaiyyətinin hiddətinə
səbəb olmuşdu. Təəssüf ki, bu cinayəti törədənlərə heç bir mühakimə qurulmadı. Hitler
natsizminin dəhşətlərindən əzab çəkənlər isə, heç olmasa, Nyurnberq tribunalı
tərəfindən yüksək rütbəli faşist hərbi cinayətkarları ölüm hökmünə və digər ağır
cəzalara məhkum edilikdə, öz intiqam hisslərini bir qədər söndürə bilmişdilər.
Dünya həmin beynəlxalq tribunalın işini razılıqla qarşılasa da, onun
ümumiyyətlə baş tutmasına və hökmlərinə zidd çıxanlar da oldu. Bunlardan biri,
keçmiş ABŞ prezidenti Uilyam Taftın oğlu, senator Robert Taft idi. O, 1946-cı ilin
payızında Senatda çıxış edərkən Nyurnberq məhkəməsinin işini və orada ABŞ
nümayəndələrinin iştirakını kəskin tənqid etdi. Taft bu mövqeyində beynəlxalq
hüququn prinsiplərinə əsaslandığını bildirərək bəyan etdi ki, tarixdə hələ heç vaxt
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qaliblər məğlubları mühakimə etməmişdilər. Əlbəttə, belə mövqeyi əsassız saymaq da
çətindir, axı Taft öz mülahizələrində hüququn aliliyini əsas götürmüşdü. Müharibə
cinayətkarlarının hamısını onsuz da mühakiməyə çəkmək mümkün deyildir. Yaxşı
olardı ki, bəşəriyyət özünün anadangəlmə bu qüsuruna birdəfəlik qadağa qoyaydı və
ərazi işğalına girişənləri, günahsız insanlara divan tutanları qanundan kənar elan
etməklə, dünyanın bütün siyasi, iqtisadi və hərbi qüdrətini onları lazımınca
cəzalandırmağa yönəldəydi. Belə mövqe həmin fikrə düşənləri yəqin ki, öz
sərsəmliklərindən əl çəkməyə məcbur edərdi. Bu vaxt bütün xalqlar birdəfəlik rahat
nəfəs alardı, Bibliyada göstərildiyi kimi, şirlə qoyun bir yerdə yatardı.
Çox təəssüf ki, müharibələrin ardı-arası kəsilmir. İkinci Dünya
muharibəsindən sonra iki fövqəldünya dövləti – ABŞ və SSRİ müvafiq olaraq hərbi və
iqtisadi cəhətdən çox zəif olan Vyetnamda və Əfqanıstanda öz vassal dövlətlərini
yaratmaq üçün onların ərazilərinə
girib uzunmüddətli müharibə apardılar. Lakin ABŞ Vyetnamdan sillə zərbəsi
almaqla, 1965-ci ildə başladığı iri miqyaslı müharibəni 1973-cü ildə dayandırmalı oldu.
Bundan 16 il sonra, 1989-cu ildə SSRİ Əfqanıstanda apardığı on il ərzindəki vuruşların
olduqca uğursuz, əslində nəticəsiz olduğunu dərk etdikdə, onun ərazisindən
qoşunlarını çıxarmaq məcburiyyətində qalmaqla, ABŞ kimi eyni biabırçılıq zərbəsinə
məruz qaldı. Hər iki qanlı avantyura həmin
dövlətlərin nüfuzuna ciddi təsir göstərdi. SSRİ isə bir onillik keçdikdən sonra
tarix səhnəsini bütünlüklə tərk etməli oldu.
Müharibədən qalib gələn tərəf heç də həmişə onun bəhrələrindən lazımınca
qidalana bilmir. Bunu SSRİ-nin müharibədən sonrakı ömrü aydın surətdə təsdiq edir.
İkinci Dünya müharibəsində məğlub olan, əraziləri xarabalığa çevrilən Almaniya və
Yaponiya isə ağır iqtisadi itkilərinə, sənayelərinin tamamilə iflic vəziyyətə düşməsinə
baxmayaraq, bu ağır xəstəlikdən tezliklə sağalmağı bacardılar. Yaponiya
məğlubiyyətdən iki onillik sonra dünyanı özünün «Yapon möcüzəsi» ilə
təəccübləndirdi. Qərbi Almaniya isə amerikanların Marşall planından bəhrələnib, öz
sənayesini bərpa etdi və tezliklə Avropanın iqtisadi cəhətdən ən qüdrətli dövlətlərindən
birinə çevrildi. Almaniya müharibədəki məğlubiyyəti hesabına öz ərazisinin əvvəlcə
dörd zonada, sonra isə iki dövlətə bölündüyünün şahidi olduğu halda, 1989-cu ildə bu
vəziyyətə son qoyub, vahid dövlətdə birləşdi.
Bu nöqteyi- nəzərdən müharibə bir “ böyük ilyuziyadır,”, çünki nominal qalib,
güman ki, prinsipcə əldə etdiyindən daha çox itirəcəkdir.
Tarixdən dərs almaq zərurəti
Yuxarıdakı misalların əyani davamı kimi Ermənistan 1990-cı illərin əvvəllərində
apardığı müharibədə Azərbaycanın tarixi və hüquqi ərazisinin beşdə birini işğal etsə
də, iqtisadi və sosial cəhətdən getdikcə zəifləməyə başladı, ölkə əhalisi kütləvi surətdə
öz doğma evlərini tərk edib, bir qədər əlverişli yaşayış şəraiti tapmaq ümidi ilə xarici
ölkələrə üz tutdu. İrlandiya əhalisi XIX əsrin ortalarındakı dəhşətli aclıqdan vətənini
tərk edib, əsasən Amerika Birləşmiş Ştatlarına mühacirət etmişdi. Ona görə də, indi
vətəndə yaşayan irlandların sayı xarici ölkələrdə yaşayanların miqdarından xeyli azdır.
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Ermənistan əhalisi birbaşa aclıqla üzləşməsə də, ağır yaşayış şəraitinə davam
gətirməyib öz ölkəsini atıb, uzaq diyarlara getməyə məcbur oldu. Ermənistanda da
yaşayan ermənilərin sayı hazırda kəskin surətdə azalmaqla, xarici ölkədə yaşayanların
sayından əhəmiyyətli dərəcədə azdır. Əslində bu, Ermənistan dövləti üçün fəlakət
təhlükəsinin zəng səsi hesab olunmalıdır.
Torpaqlarının bir hissəsi işğal olunan Azərbaycan isə böyük iqtisadi və sosial
inkişaf yoluna qədəm qoymuş, paytaxtını, şəhərlərini görünməmiş qaydada
abadlaşdırmış,
gözəlləşdirmişdir. Öz tarazlaşdırılmış xarici siyasətinə görə Azərbaycan dünya
birliyi ailəsində yaxşı nüfuz sahibinə çevrilmişdir. Azərbaycan dostluq etdiyi ölkələrə
öz yardım əlini uzatmaqla, iqtisadi imkanları barədə olan kıhnə stereotipləri də
bütünlüklə dağıtmışdır.
Ermənistanı isə yaxın və uzaq perspektivdə daha sürətli iqtisadi tənəzzül və
yoxsullaşma gözləyir. Belə olan halda onun özünü qalib kimi aparması, Azərbaycanın
tarixi
torpaqlarını işğal altında saxlamaq cəhdi əslində gülünc görünür və belə eybəcər
status-kvonu hər vəchlə qoruyub dondurmaq arzusu ancaq onu apokalipsisə aparan bir
yola daş döşəyir.
Müharibəyə başlayan və ondan nəsə qazanmaq niyyətində olan tərəf tarixdən
ibrət dərsi götürməkdən utanmamalıdır. Bunu dərk edənlər, vaxtilə müharibə
tonqalının bürüdüyü Avropanın sülhün əsl zəfərindən xəbər verən bu gününə müraciət
etsəydilər, süni düşmənçilik kösövlərinin alovlanıb müharibə yanğınına çevrilməsinə
yol verməzdilər və özlərinin mehriban qonşusuna belə qara nankorluq göstərməzdilər.
Təəssüf ki, qatı erməni millətçiləri tarixdən və coğrafiyadan dostluğu
möhkəmləndirməyin bol məxəzlərini axtarmaq əvəzinə, bu dostluğu məhv etməyə
xidmət edən kiçik, əslində sayrışan işartılari ön plana çəkdilər və belə təbliğat iki xalq
arasında müharibənin başlanması ilə nəticələndi. Ermənilər əsl işğal müharibəsi
aparmağa girişdilər. Müharibə bütöv bir xalqı dəli dərəcəsinə gətirir, bu fikir böyük
filosof Senekaya məxsusdur və bunun həqiqətə söykəndiyini ölkəmizə soxulan
təcavüzkarların timsalında aydın görmüşük. Doğrudan da müharibədə qüsurlar, alçaq
hisslər öz məcrasından çıxıb, qan içmək həvəsində olanların ruhuna və ağlına hakim
kəsilir.
Müharibə qızışdıranlar azərbaycanlılara qarşı hər cür böhtan, iftiralar
uydururdular, axı başqa bir əsas tapa bilmirdilər. Hipermillətçilik naminə
həyasızlıqdan ilhamlananlar üçün nəhayətsiz yalan həyat normasına çevrilir. Onlar
üçün eybəcər nümunə də mövcuddur. Natsistlərin mifinə görə öz bədbəxtlikləri üçün
yəhudilər özləri günahkardır. Söz ekvilibristikası belə böhtan təbliğatında güclü silaha,
şair demişkən, süngüyə çevrilir. Adamyeyənlərin nitqində humanizm hər şeydən çox
səslənir. Axı müharibə qızışdıranlar reallıq hissini bütünlüklə itirir, yalan
oyunbazlığından həzz alırlar. Bu vaxt səfehlik asanlıqla əclaflığa keçir.
Bu iki qonşu xalqı – azərbaycanlıları və erməniləri yalnız dil və din ayırır,
bunlar isə elə bir əhəmiyyət kəsb etmirdi. Əsrlərlə onlar dostcasına qonşuluqda və
birlikdə yaşamışdılar. Dünyada başqa irqə, dinə və dilə malik olan çox sayda xalqlar
hətta bir ailə timsalı olan dövlətlərdə mehriban şəraitdə yaşayırlar. Kiçik dağlıq ölkə
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olan Albaniyada yaşayan müsəlman - bektaşi məzhəbindən olan çoxluqla katolik və
pravoslav əhali tam harmoniyada yaşamaqla, başqalarına yaxşı nümunə göstərir. ABŞda isə millətlərin, dillərin və dinlərin Babil mərəkəsini andıran böyük müxtəlifliyi
mövcud olsa da, onlar tam dinc və mehriban şəraitdə yaşayırlar.
Yaxşı hal orasındadır ki, müharibə toxumunu səpənlər başqasına ziyan
vurduqları kimi, həm də öz xalqının da ümidini dağıdıb, məhv edirlər. Adətən doğma
xalqı onlardan daha böyük ziyan çəkir. Bu eybəcər vəziyyətə nəhayət ki, son
qoyulmalıdır. Ermənistan rəhbərliyi ağılsız siyasətlərindən əl çəkib, öz xalqı üçün daha
faydalı olan alqoritmi - Azərbaycanla düşmənçiliyə son qoyub, işğal etdiyi ərazilərdən
uzaqlaşmaqla, öz qonşusunun beynəlxalq aləm tərəfindən istisnasız qaydada etiraf
edilən ərazi bütövlüyünün bərpasına gedən yolu seçsə, bu, heç şübhəsiz, erməni
xalqına da fayda verər, həm də regionda sülhün bərqərar olmasına kömək edərdi.
Qoy ən qatı erməni millətçiləri illyuziyalarından əl çəkib, nəzərlərini tarixdən
yaxşı dərs almış və sülhü möhkəmləndirməkdə inadkarlıqla çalışan müasir almanlara
tərəf çevirsinlər. Həmin marginallar özlərinə şirin gəlsə də, əslində çox acı olan
yuxudan nə qədər tez ayılsalar, öz milləti qarşısındakı günahlarını gec də olsa bir qədər
azaltmış olardılar. Yoxsul komada və qorxu altında yaşamağı cənnət kimi qələmə verən
millətçi ünsürlər idrak gözlərini açıb, dünyaya sağlam düşüncə tərzində baxsalar, bu
vaxt öz xalqının və ölkəsinin fəlakət girdabına yuvarlanmasının qarşısını kəsmək kimi
faydalı bir işə girişərdilər. Axı hər bir ölkə təkcə yer, ərazi parçası deyildir, birinci
növbədə bəşəriyyətin işləyib hazırladığı dəyərlər sistemidir. Bu imperativ prinsipi
kənara atıb, öz hallüsinasiyalarının girovuna
çevrilmək heç də böyük ağıldan xəbər vermir. Britaniyanın baş naziri olmuş
Bencamin Dizraelinin sözləri burada yerinə düşür: «Sənin cahil olduğunu anlamağın
biliyə doğru böyük addımdır». Erməni qatı millətçiləri nə qədər gec deyil cəhalətə
əlvida desələr, ağıllanmağa doğru addım atsalar, bu xalq özünə hamıdan çox sərf edən
sülhə, dinc həyata qovuşa bilərdi.
Müharibəyə başlamağın bəzi xüsusiyyətləri
Müharibə elə bir hadisədir ki, heç vaxt kor-koranə baş vermir, ona ciddi hazırlıq
görülməsi tələb olunur. Bəzi məşhur dövlət xadimləri başqa alternativ olmadığından
müharibəyə əl atmaq məcburiyyətində qalırdılar.
Hərb elminin görkəmli nümayəndələrindən biri olan alman Karl fon Klauzevits
özünün məşhur «Müharibə haqqında» əsərində göstərirdi ki, «Müharibə, siyasətin
digər vasitələrlə
davam etdirilməsidir». Ona görə də Prussiyanın və Almaniyanın təcrübəli siyasi
xadimi olan Otto fon Bismark ölkəsini müharibəyə cəlb etməmişdən əvvəl vacib olan
bir sıra tədbirləri
həyata keçirirdi. Qalibiyyətli müharibə aparılmasının təşəbbüskarı və
Almaniyanın birləşdirilməsinin beşiyi başında dayanan bu adamın həmin məsələ
barəsindəki fikirləri
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olduqca qiymətlidir. Bismark müharibəyə, yalnız digər bütün diplomatik
alternativlər köməyə gəlməyəndə, həm də hər bir hərbi və diplomatik üstünlüklər öz
tərəfində olanda əl atırdı.
Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, Bismark xarici siyasətdə əxlaq məsələsinə
məhəl qoymurdu və XIX əsrdə Realpolitik –i (“ reallıq siyasəti”ni və ya həyasız siyasəti )
praktiki olaraq həyata keçirməkdə tanınmış bir dövlət xadimi hesab olunurdu.
O, iqtisadi və hərbi qüdrətin vacib şərt olduğunu daim qeyd edirdi. 1862-ci ildə
demişdi ki, «Almaniya Prussiyanın liberalizminə deyil, onun gücünə baxır. Günün
böyük məsələləri nitqlərlə və çoxluğun səsi ilə deyil, bu, 1848-1849-cü illərin səhvi idi,
dəmir və qan vasitəsilə həll edilə bilər”
1864-cü ildə Danimarka ilə aparılan müharibədən əvvəl Bismark daim ona can
atırdı ki, Prussiya yalnız bir qüvvə ilə vuruşsun və digər opponentlər diplomatik yolla
kənarlaşdırılsın. 1866-cı ildəki Avstriya-Prussiya müharibəsində Prussiya daha müasir
tüfəngdən istifadə etməklə, digər amillərlə birlikdə üstünlüyə nail oldu.
Bismark Fransa imperatoru III Napoleonun rəsmi bəyanatının düzgünlüyünü
sübuta yetirdi ki, millətçilik və avtoritar idarəetmə bir-biri ilə birləşə bilər. O. bunu öz
təcrübəsində tətbiq edirdi. Fransa 15 iyul 1870-ci ildə Prussiyaya müharibə elan etdi.
Fransız baş naziri lovğalıqla qeyd etmişdi ki, «Biz müharibəyə yüngül ürəklə gedirik».
Fransızlar üçün «yüngül ürək», bədbəxtlikdən, heç də kifayətləndirici bir amil olmadı.
Prussiya ordusu Fransanın içərilərinə doğru irəlilədi, 2 sentyabr 1870-ci ildə Sedanda
110 min nəfərlik fransız ordusu və imperator III Napoleonun özü əsir götürüldü. Paris
isə 28 yanvar 1871-ci ildə təslim oldu, rəsmi sülh müqaviləsi isə may ayında imzalandı.
Tarixin ironiyası ona gətirib çıxardı ki, Günəş Kralın – XIV Luinin şərəf simvolu
sayılan Versalın Güzgülü salonunda 1871-cı il yanvarın 18-də ikinci Alman
İmperiyasının yaradılması elan edildi (birinci imperiya isə Orta əsrlərin Müqəddəs
Roma imperiyası idi). Beləliklə, Almaniya vahid dövlətdə birləşdi. Prussiya kralı I
Vilhelm kayzer və ya imperator
tituluna yiyələndi, Prussiyanın kansleri Otto fon Bismark imperiyanın kansleri
oldu. Almaniyanın birləşməsi, Prussiya monarxiyası və ordusu tərəfindən həyata
keçirildi. Real düşüncədə Prussiya Almaniyaya deyil, Almaniya Prussiyaya birləşdi. Bir
qoca liberal bu məsələ barədə demişdi: «Mən bu saatın təəssüratı ilə təsirlənə bilmərəm.
Mən Marsa sitayiş etmirəm. Mən qüdrətli müharibə allahından daha çox gözəllik
ilahəsinə və qratsiyaların anasına vurğunluq hiss edirəm, lakin müharibənin
qənimətləri hətta sülh uşağının üzərinə də
möcüzəli bir lətafət salır. Birinin baxışı, düşünülmədən hamını bir-birinə
bağlayır və birinin ruhu anın uğurunun allahını alqışlayan adamların ardı kəsilməyən
cərgəsi ilə birgə gedir».
Almaniyanın birləşməsində Prussiyanın liderliyi avtoritarizmin, militarist
dəyərlərin liberalizm üzərindəki zəfəri idi. Böyük çətinliklə krallığa çevrilən Prussiya
inkişaf edərək qitədə ən möhkəm hərbi qüdrətə sahib olan dövlətlərdən birinə çevrildi.
Bu həm də Bismark siyasətinin zəfəri idi. Hamı gücə boyun əydiyindən, Prussiyanın
belə gücə yiyələnməsinin Fransa üzərindəki qələbə kimi nümayişi alman dövlətllərinin
Almaniya imperiyasında birləşməsinə yol açdı. Həmin qələbə Versalda Alman
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imperiyasının yaradılması barədəki xəbərlə daha da məşhurlaşıb, əlavə əhəmiyyət
qazandı.
Bismark müasir alman millətini müharibənin köməyi ilə formalaşdırdı və
təcavüzkar millətçilik siyasəti yeritməyə başladı, bu qorxulu irs isə öz kulminasiysını
XX yüzillikdəki iki dünya müharibəsində tapdı.
Bismarkın bəxti həm də onda gətirmişdi ki, onunla birlikdə Prussiya Baş
Qərargahının rəisi, görkəmli hərbi xadim Helmut fon Moltke və müdafiə naziri Albrext
fon Röndən ibarət üçlük meydana gəlmiş və bu üçlük 13 il ərzində Avropanın xəritəsini
dəyişdirmək üzərində xeyli çalışmış və buna əsasən nail olmuşdu.
Lakin Bismarkın xidmətləri Almaniyaya heç də yalnız fayda gətirməkdən
ibarət olmamışdır. Bismarkın qələbələr dövrü artıq arxada qalmışdı. Yeni müharibə
cəhdi uğursuz da ola bilərdi və çox keçməmiş bu baş verdi. Almanlar hədd tanımayan
iştahalarına görə I Dünya müharibəsində Avstriyaya (Avstriya – Macarıstana)
qoşularaq Antanta ilə müharibəyə başladılar. Almaniyada adamlar var idi ki,onlar
Rusiyanın bir hissəsini, hətta Belçikanın və Fransanın müəyyən ərazilərini ələ
keçirməklə Alman imperiyasının böyüməsini istəyirdilər. Lakin onların arzuları puç
oldu, Almaniya müharibədə məğlubiyyətə düçar oldu.
Formalaşmağında və inkişafında Bismarkın da mühüm rol oynadığı alman
millətçiliyi XX əsrin 30-cu illərində Hitlerin hakimiyyətə gəlməsi ilə isə, irqçiliyin və
şovinizmin dövlət siyasətinə çevrilməsi kimi bir eybəcərliyin meydana çıxması üçün
bünövrə rolunu oynamışdır. Bəlkə də Bismark olmasaydı, onun qazandığı uğurlar
seriyası baş tutmasaydı, Hitler özünün Avropa və dünya ağalığı barədəki sərsəm
fikirlərinə düşməzdi. İrqçiliyi görünməmiş həddə çatdıran, almanları digər millətlərə
qarşı nifrət ruhunda tərbiyə etməyə çalışan Hitler müəyyən ölçülərdə Bismarkın
mənəvi törəməsi, daha doğrusu, iyrənc mənəviyyatsızlığından xəbər verən «çolaq
övladı» idi.
Müharibəni başlamaq asandır, onu başa çatdırmaq isə olduqca çətindir.
Napoleon Rusiyaya qarşı bir neçə ay qalibiyyətli kimi görünən müharibə aparıb, bu
dövlətin qədim
paytaxtı Moskvanı tutsa da, nəticədə ağır məğlubiyyətlə – Grand Army-nin –
Böyük Ordunun məhvinə səbəb olan biabırçı yekunla üzləşməli oldu. Hitler Avropada
apardığı qısa müddətli və böyük qələbələrə səbəb olan müharibədən ağılsızcasına
ruhlanaraq, SSRİ – də də blitskriq – ildırımsürətli müharibə aparacağına ( əslində bu,
almanların deyil, ingilislərin icadı idi ) tam əmin olmaqla, bu ölkənin ərazisinə
müdaxilə etdi. Hitler ordusu 1941-ci ilin yayından başlayaraq bir neçə cəbhədə, sonralar
həm də hətta Afrikanın şimalında da vuruşurdu. Hitlerin öz hərbi qüvvəsinə belə
paranoyya qaydasındakı inamı nəticə etibarilə onu ağır məğlubiyyətə gətirib çıxardı.
Onun min il yaşayacağını güman etdiyi III Reyx barədəki iddiası nəinki həyata
keçmədi, hətta müharibənin başlanmasından keçən altıncı ildə öz ölkəsinin Müttəfiq
orduları tərəfindən işğala məruz qalması kimi bir faciə ilə nəticələndi.
Əgər o, Bismarkın, yaxud başqa xadimlərin təcrübəsinə istinad etsəydi, yəqin ki,
belə ciddi strateji səhvlərə yol verməzdi. ABŞ-dakı Vətəndaş müharibəsi vaxtı prezident
Abraham Linkoln Şimalın vuruşduğu Cənuba – Konfederata kömək göstərməkdə
şübhələnilən Böyük Britaniyaya da müharibə elan etmək barədə səs-küy qaldıran
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«quzğunların» sərsəm təkliflərinə cavab verərək deyirdi ki, eyni vaxtda iki cəbhədə, iki
qüvvə ilə vuruşmaq olmaz. Linkoln siyasəti uzaqgörənliyi ilə seçildi və 1865-ci ilin
aprelində Konfederat qüvvələri
təslim oldu. Britaniya ilə müharibəyə girişmə isə Şimalı taqətdən salıb, onu
məğlubiyyətə sürükləyərdi.
Müharibənin ilk anının uğurla müşayiət olunması onun son yekunu barədə
sevindirici ümidə gətirib çıxarmamalıdır. İlk üstünlüyün bəxş etdiyi sərxoşluq ötüb
keçir, vəziyyət taleyin üzü kimi dəyişərək, acı məğlubiyyətlər seriyasının meydana
gəlməsinə gətirib çıxarır. Torpaqları işğal edənlər sonralar hökmən peşmançılığın «qırıq
təknəsinin» yanında qaldıqlarının şahidi olmaq qismətini yaşayırlar. Yüzillik
müharibədə (1337-1453-cü illər) İngiltərə ordusu materikə keçib, Fransa ərazisinin xeyli
hissəsini işğal etmişdi. Sonralar, müharibənin axırıncı iki onilliyində fransızların
müqaviməti gücləndikcə, onlar bu ərazilərin hamısını itirdilər, sahildəki Kale şəhərini
saxlasalar da, sonralar o da Fransa ərazisinə daxil oldu.
Hitler ordusu da, 1941-ci ilin dekabrının əvvəlində Moskvanın astanasında idi,
lakin geri oturduldu və üç il yarımdan sonra Sovet qoşunları qırmızı bayrağı Berlində
III Reyxin simvolu sayılan Reyxstaqın – parlament binasının üzərinə sancdılar. 1945-ci il
mayın 8-də isə
alman hərbi komandanlığı Müttəfiq qoşunları nümayəndələrinin qarşısında
Almaniyanın qeyd-şərtsiz təslim olması barədəki aktı imzaladı.
Qoy başqa xalqların torpaqlarını işğal edənlər də tarixin həmin əyani
dərslərindən ibrət götürüb, intiqam alovunun bir gün onları da dəhşətli qaydada
qarsacağıını göz önünə gətirsinlər, dinc yolla həmin torpaqları tərk etməklə, özlərini
yaxınlaşan ağır fəlakətdən xilas etsinlər.
Axı kiçik qələbənin həm də böyük bədbəxtlik bəxş etməsi xüsusiyyəti də vardır
və birincidən eyforiya hissi keçirənlər ayılıb, XXI əsrin əvvəlində Qaranlıq dövrün (Orta
əsrlərin) qaydalarından ilhamlanmalarına son qoymaqla, ağılın və reallığın göstərdiyi
yola üstünlük versələr, öz xalqlarına, gec də olsa, səmərəli xidmət göstərmiş olarlar.
İşğalçı dövlət, xalq heç vaxt sakit liman tapa bilmir, intiqamın kükrəyəcəyi hissinin
qorxusundan azad ola
bilmir. Həm də işğal müasir dövrdə hər bir dövlət üçün, xüsusən iqtisadi
cəhətdən zəif olan ölkə üçün ağır yük hesab olunur, ondan üzülüşməyən, onu öz tarixi
və hüquqi sahibinə
qaytarmayan xalq öz mövcudluğunun və gələcəyinin təhlükəsizliyinə heç vaxt
tam arxayın olmayacaqdır. Belə qorxu altında yaşamaq isə Yer üzərində cəhənnəm
əzabları ilə üzləşməkdən başqa bir şey deyildir.
Müharibədə strategiya və taktika məsələləri

Məşhur hərb nəzəriyyəçisi Karl fon Klauzevits klassik hərb sənətinin
fundamental tədqiqat işi olan özünün «Müharibə haqqında» əsərində bu məsələlərə
xeyli aydınlıq gətirərək, «strategiya adlananın başlıca başlanğıcdan ibarət olduğunu»
vurğulayır.
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Karl fon Klauzevits (1780-1831-ci illər) 12 yaşı olanda Prussiya ordusunun
sıralarına daxil olaraq, bir neçə il qarnizon xidməti ilə məşğul olmuşdu. Bu vaxt o, öz
təhsilini artırmaq üçün geniş imkan tapa bilmişdi. 1801-ci ildə Berlin Hərbi Kollecinə
daxil olub, burada hərb elmini, fəlsəfəni və ədəbiyyatı öyrənmişdi, özünün təməl
strategiya konsepsiyasına yiyələnmişdi. 1806-cı ildə Napoleon ordusuna qarşı Yena
döyüşündə vuruşmuş, fransızlar
tərəfindən
əsir götürülmüşdü. Uinston Çörçill və general Şarl de Qoll da belə taleyi yaşamışlar,
Çörçil burların əsirliyindən qaça bilmiş, de Qoll isə Birinci Dünya müharibəsində
vuruşarkən alman əsirliyinə düşdükdən sonra beş dəfə qaçmağa səy göstərsə də, buna
müvəffəq olmamış, sonra azad edilmişdi.
Klauzevits Prussiyaya 1808-ci ildə qayıtmış və Prussiya ordusunda aparılan
islahatın təşkilatçılarının liderlərindən birinə çevrilmişdi. Napoleon 1812-ci ildə
Rusiyaya yürüş edəndə, digər alman patriotları kimi o da Rusiyada hərbi xidmətə
girmişdi. 1815-ci ilin iyununda Vaterloo döyüşü vaxtı isə Prussiyaya qayıtmış və
mühüm vəzifələrdə xidmətini davam etdirmişdi. 1818-ci ildə isə general rütbəsində
hərbi kollecin inzibati başçısı olmuşdu. Sonrakı 12 il ərzində Klauzevits istirahət vaxtını
öz tarixi biliklərini artırmağa və strategiya barədə başlıca əsəri kimi «Müharibə
haqqında» kitabını yazmağa sərf etmişdi.
Böyük Fridrixin və Napoleonun təcrübələrini təhlil edərək o, ayrı-ayrı faktlarla
hərbi dühaların işini təsvir edir, axı onlar müharibənin uğuruna nail olurdular. O,
Blyuxerlə vuruşdan sonra fransız sərkərdəsi barədə demişdi : “ Napoleon müharibənin
allahı olaraq qaldı”.
Klauzevits əslində heç bir strateji sistem irəli sürməmişdi. Əksinə, o, təsadüfi
faktlara üstünlük verir, onlar isə dəqiq hesablamalardan və strateji problemə tənqidi
yanaşmağın vacibliyindən uzaqlaşır. O, bəyan edirdi ki, strategiya üç başlıca hədəf
məqsədini güdür: düşmən qüvvələri, onun resursları və döyüşmək iradəsi. Müdafiə
müharibəsi həm də siyasi cəhətdən möhkəm mövqeyə malik olmağı tələb edir. Müdafiə
qüvvələri arasında fikir və iradə birliyi olmadıqda, bu qarşıya qoyulan məqsədin puç
olmasına səbəb olur. Franko qüvvələri İspaniyada Vətəndaş müharibəsinin ilk ilində,
1937-ci ildə bir şəhərə hücum edərkən, ona qoşulmuş general Emilio Mola
döyüşçülərinə ürək-dirək verərək demişdi ki, orada bizim 5-ci kolonnamız vardır (o,
şəhəri müdafiə edən respublikaçılar arasındakı satqınları nəzərdə tuturdu), ona görə də
şəhərin alınması bizə olduqca asan başa gələcəkdir.
Klauzevits «Müharibə haqqında» əsərini başa çatdırdıqdan sonra
Breslauya dəyişdirildi, bu vaxt Prussiya qüvvələri 1830-cu ildəki polyak inqilabını
müşahidə edirdilər. Breslaudan qayıdandan sonra o, xolera xəstəliyinə tutuldu və 1831ci ildə öldü. O, heç vaxt ordu hissələrində komandir olmamışdı, daim qərargahda
xidmət etmişdi, öz qiymətli məsləhətləri ilə seçilirdi. Əsərində igidliyi vacib sayan
müəllif həm də öz şəxsi nümunəsi ilə bu mülahizəsini təsdiq etməli idi. «Müharibə
haqqında» əsərində o, öz dövrünün müasir strategiya konsepsiyasına dərin təsir
göstərdi. O, müharibənin özlüyündə başa çatdığını inkar edərək yazırdı ki, «Müharibə
müxtəlif mənaların qarışığı ilə siyasi münasibətin davamından başqa bir şey deyildir».
Lakin alman hərbi planlaşması onun nəzəriyyəsinə artan dərəcədə məhəl
qoymamaqla, siyasi niyyətdən məhrum olurdu. Bir çox Avropa dövlətlərində isə onun
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nəzəriyyəsinə geniş maraq göstərilirdi. Marks və Engels Klauzevitsin əsərini müzakirə
edirdilər, Lenin isə İsveçrədə mühacirətdə olanda onun siyasi təlimlərini öyrənirdi və
müharibənin başqa vasitələrlə siyasətin davamı olması fikrini yüksək qiymətləndirirdi.
XX əsrin ortalarından yeni tipli silahlar sistemi meydana gəldiyindən,
Klauzevitsin strategiya konsepsiyasının əhəmiyyəti müstəsna olaraq quruda aparılan
müharibəyə aid olmaqla tənəzzülə uğradı, baxmayaraq ki, onun təməl ideyaları
həmişəki kimi yararlı olaraq qalır.
O göstərir ki, müharibəyə xas olan xüsusiyyət onun təkbaşına mübarizə
olmasıdır. Klauzevits bü fikrini I Dünya müharibəsindən az qala bir əsr əvvəl ifadə etsə
də, bəzi
tarixçilərin I Dünya müharibəsi adlandırdığı Yeddiillik müharibənin (1756-1763cü illər) təcrübəsini nəzərə almalı idi. Axı həmin müharibədə doqquz dövlət - bir
tərəfdən Avstriya, Fransa, Rusiya, İspaniya, Saksoniya, İsveç, digər tərəfdən isə
Prussiya, Böyük Britaniya (Hannover ilə birlikdə) və Portuqaliya iştirak edirdi. Bu heç
də təkbaşına mübarizə və ya müharibə deyildi, vuruşan tərəflərə çox sayda mənafelər
hakim kəsilmişdi. Həmin ziddiyyətlərin kəskinləşməsinə səbəb müstəmləkələr uğrunda
ingilis-fransız mübarizəsi və
Prussiyanın təcavüzkar siyasətinin Avstriya, Fransa və Rusiya maraqları ilə
toqquşması idi. 1761-ci ildə döyüşlərdə Prussiya fəlakət vəziyyətində idi, bu vaxt yeni
rus çarı, alman hərbi
ənənələrinin pərəstişkarı olan III Pyotr Rusiyanın mənafelərinin əksinə Prussiya
ilə sülh bağladı və 1762-ci ildə onunla ittifaqa girdi. Bu həm də Rusiyanın öz
müttəfiqlərinə qarşı xəyanəti idi. Müharibənin hansının dünya müharibəsi adlanması
isə mahiyyətindən daha çox ona bəslənilən münasibətdən asılı olur. İngiltərədə Birinci
Dünya müharibəsi sadəcə olaraq “Böyük müharibə “ hesab olunurdu, yalnız İkinci
Dünya müharibəsindən sonra burada da hamı tərəfindən qəbul olunmuş adla
adlanmağa başladı.
Bu vaxt müstəmləkələrdə və dənizdə kəskin mübarizə gedirdi. 1763-cü ildə
Prussiya Avstriya və Saksoniya ilə bağladığı sülh müqaviləsinə görə Sileziyanı özündə
saxladı. 1763-cü il Paris sülh müqaviləsinə görə isə Fransadan Kanada, Şərqi Luiziana,
həmçinin Hindistandakı fransız müstəmləkə ərazilərinin böyük hissəsi Böyük
Britaniyaya keçdi. Yeddiillik müharibənin başlıca yekunu müstəmləkə uğrunda və
həmçinin ticarətdəki birincilik üstündə mübarizədə Böyük Britaniyanın Fransa
üzərində qələbəsi idi.
Doğrudan da, I Dünya müharibəsi sayılmalı olan Yeddiillik müharibə dünyanın
xəritəsində çox iri dəyişikliklər etdi. Britaniya əlavə müstəmləkələr əldə etdiyinə sevinc
hissi keçirdiyindən 13 il sonra Şimali Amerikadakı özünün böyük müstəmləkəsi olan
13 koloniya azadlıq mübarizəsinə, əsl inqilaba qalxıb, müstəqilliklərini elan etməklə,
yeni Amerika Birləşmiş Ştatları dövlətini yaratmağa başladı. ABŞ getdikcə böyüyəcək,
materikin xeyli hissəsini və bəzi adaları tutacaq və XX əsrin ikinci yarısında
fövqəldövlətə çevriləcəkdi.
Müharibə zor akt olub, onun başlayanın öz iradəsini yerinə yetirməyə
əleyhdarlarını məcbur etmək məqsədini güdür. Özü də bu hərəkət müəyyən zaman
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ərzində davamı olmayan təkcə bir zərbədən ibarət deyildir. Şəraitə lazımınca nüfuz
etməmək, onu öyrənməmək də ciddi çətinliklərə gətirib çıxara bilər.
Klauzevits hərbi dühalara, Böyük Aleksandra, Hannibala, Sezara, Napoleona
xüsusi əhəmiyyət verir. Nəzəriyyəçi müharibədə rast gəlinən təhlükələrə də diqqət
yetirir.
Əsərdə ordunun təchizatı məsələsi xüsusi yer tutur. Təchizat, logistika hətta
qədim dövrlərdəki dahi sərkərdələr üçün ən vacib problemlərdən biri sayılırdı. Axı
logistika müharibənin qan damarı hesab olunur. Hətta 50 minlik ya 100 minlik ordunu
ərzaqla təmin etməyin özü də olduqca mürəkkəb bir məsələdir. Makedoniyalı
Aleksandr Persiyadan Orta Asiyaya keçmək üçün Xəzər dənizinin cənubunu, ərzağı və
ayaqaltı otu bol olan Hirkaniya vadisini seçdi. Bu onun yürüşünün uğurlu olmasında
heç də az rol oynamadı. Napoleon və Hitler isə bu mühüm cəhəti Rusiyaya yürüş vaxtı
yaddan çıxartdıqlarına görə ağır məğlubiyyətlərlə üzləşməli oldular. Axı ac ordu
vuruşmağa qadir deyildir. Napoleon öz ölkəsindən çox uzaqlara gəlib çıxanda əslində
Hannibalın İtaliya ərazisindəki səhvini təkrar etdi. Hannibal Karfagendən əlavə canlı
qüvvə və digər maddi kömək xahiş etsə də, onları istənilən həcmdə ala bilmirdi. Roma
ordusu isə Kannda ağır məğlubiyyətə düçar olsa da, öz ərazisində olduğundan, başqa
sözlə «yeni qanla» təmin olunmaqda hansısa çətinlik çəkmirdi.
Napoleon ordusu Rusiya ərazisi ilə geri çəkildikdə təkcə şaxtadan,
soyuqdan deyil, həm də ərzaq qıtlığından əziyyət çəkirdi. Ruslar «yanmış torpaq»
metodunu həyata keçirərək, fransızların ərzaq əldə etmək cəhdlərini puça çıxarırdı.
Vaxtilə, böyük sərkərdə Səlahəddin də III Səlib yürüşünə belə «qonaqpərvərlik»
göstərməklə, səlibçiləri ağır məhrumiyyətlərə düçar etmişdi. Napoleonun əsgərləri ölən
atların ətini yeyirdilər.
Hitler isə strateji şəhər hesab etdiyi Stalinqradı işğal etmək vəzifəsini irəli sürsə
də (bu, ona Volqa çayı ilə cənubdan, Bakıdan neft daşınmasının qarşısını kəsməyə,
Sovet ordusunu motorlar müharibəsində yanacaq aclığına məhkum etməyə xidmət
edəcəkdi, axı həm də bu şəhər Stalinin adını daşıyırdı), əslində öz ordusunu ərzaq
qıtlığına, aclığa sövq etmişdi. Ordunun çox böyük məsafədə uzaqlaşması hesabına
silah, sursat, hərbi texnika təchizatında da ciddi çətinliklər meydana gəlmişdi. Ordunun
hərtərəfli təminatı isə onun döyüş qabiliyyətini saxlamaq üçün ən vacib məsələlərdən
biridir. Bu əməliyyat əslində hərb tarixində tam avantyura xarakterli bir cəhd hesab
oluna bilərdi. Ona görə də 1942-ci ilin sonundakı qışda ordu sərt şaxta ilə yanaşı,
aclıqdan da əziyyət çəkirdi. Bu vaxt Almaniyanın hərbi aviasiyasına başçılıq edən
Herman Gerinq Hitlerə söz verdi ki, Stalinqrad cəbhəsindəki ordunu hava yolu ilə
ərzaqla bütünlüklə təmin edəcəkdir. Təyyarələrdən az miqdarda ərzaq atılsa da, bu
vəziyyəti dəyişə bilmədi. Aclıqdan və soyuqdan əziyyət çəkən 300 min nəfərlik alman
ordusu sovet qoşunlarının mühasirəsindən çıxa bilmədi və onların əksəriyyəti məhv
edildi. Beləliklə,. Hitler ordusu 2 fevral 1943-cü ildə Stalinqradda ağır məğlubiyyətə
uğradı, feldmarşal Paulyus başda olmaqla 91 min nəfər alman əsgəri və zabiti əsir
götürüldü. Bu məğlubiyyətdə digər faktorlarla yanaşı, logistikaya diqqət verilməməsi
də öz məkrli işini gördü.
Müharibədə mənəvi amil ölçüsü, düşmənçilik hissi, igidlik, təhlükənin təsir gücü
mühüm əhəmiyyətə malikdir. Böyük döyüş təkcə fiziki deyil, həm də mənəvi gərginlik
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tələb edir. Ordu təkcə sayı ilə deyil, ən başlıcası mənəvi gücü, yüksək ruhu ilə, bütün
çətinliklərə, məhrumiyyətlərə rəğmən qələbəyə sarsılmaz inamı ilə seçilməlidir.
Müharibədə döyüş gedən yerin şəraiti də az əhəmiyyət daşımır. Bu yer
əvvəlcədən yaxşı öyrənilməlidir. Hər şey döyüşün baş tutduğu müharibə teatrında öz
həllini tapır. Hərbi fəaliyyətin döyüş yeri üç qaydada təsir edir: onu ələ keçirməyin
qarşısını alan maneələr şəklində, müşahidə aparmağa maneələr şəklində və atəşdən
gizlənmək şəklində. Sovet ordusu 1939-1940-cı illərin qışında Finlandiya ərazisinə
girməklə müharibə aparırdı. Vuruşmada fin
qüvvələri Qızıl ordu hissələrinə gözləmədikləri güclü müqavimət göstərirdilər.
Sovet əsgərləri meşələrdəki qalın qarda çətin hərəkət edir, ağacların budaqlarında
gizlənmiş snayperlərin atəşindən ağır itkilərə məruz qalırdılar. Ona görə də kampaniya
Sovet ordusu üçün olduqca ağır gedirdi. Cəbhədəki finlərin “Mannerheym xətti”ni
yalnız müharibənin son aylarında keçmək mümkün oldu və 1940-cı ilin martında
bağlanan müqaviləyə görə, Finlandiyanın cənubdakı bəzi əraziləri, 1944-cü ildə sovet
qoşunları yenidən Finlandiyaya hücum edərkən bütün Kareliya SSRİ-yə keçdi
Klauzevits havanın da döyüşə böyük təsir göstərdiyini qeyd edir. Əksər
hallarda dumanın məlum rol oynadığını vurğulayır. Yəqin ki, o, yalnız Avropada
gedən müharibələrdə iqlim dəyişikliklərinin təsirini nəzərə almışdı. Lakin soyuq iqlimli
ərazilərdə sərt şaxta və qarın, həmçinin səhranın qızmar istisinin, tropik ərazilərin
rütubətli və isti havasının ordunun fiziki və mənəvi gücünə göstərdiyi mənfi təsir ona
görə də müəllifin diqqətindən kənarda qalır.
Strategiyanın əsas vasitəsi qələbə, başqa sözlə, faktiki müvəffəqiyyət hesab
olunur. Strateji vasitələrin tətbiqinə çox sayda şəraitlər öz təsirini göstərir. Hərbi
biliklərə yiyələnmək vacibdirsə, bu biliklər hökmən bacarığa çevrilməlidir və belə bir
cəhət heç də biliklərə yiyələnməkdən az əhəmiyyət daşımır.
Strategiyanın elementlərinə mənəvi xüsusiyyətlər, silahlı qüvvələrin miqdarı,
döyüş gedən yerin şəraiti, hakim mövqe tutan məntəqələr, dağlar, çaylar, meşələr,
yollar daxildir. Bunlar həm də ordunun təchizatında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Ordunun döyüş igidliyi sadə fərdi qocaqlıqdan fərqlənir. Cəsarət, möhkəmlik,
sayca üstün olma, qəflətən hücum, hiyləgərlik qələbənin çalınmasına xidmət edən
cəhətlərdir. Böyük və ya kiçik ordu hissəsinin komandiri məkanda qüvvələrin
cəmlənməsində öz ustalığını nümayiş etdirməlidir.
Müharibənin taleyini çox vaxt görkəmli sərkərdələr həll edirdilər. Yuxarıda
sadalananlara II Dünya müharibəsinin görkəmli sərkərdələri olan Jukovu,
Rokossovskini, Montqomerini, Aleksanderi, Makarturu, Eyzanhaueri əlavə etmək olar.
Onlar natsist Almaniyası və militarist Yaponiya üzərində qələbəyə öz dövlətlərinin
liderləri Stalin, Çörçil və Ruzvelt kimi böyük töhfə vermişlər. Hər bir döyüş onlar üçün
əslində bir yardıcılıq sınağı olmaqla yanaşı, həm də onlara layiq olduqları şöhrət
çələngi gətirirdi.
Döyüşə komandanlıq edənin hərbi istedadından, strateji düşüncəsindən və
taktiki ustalığından çox şey asılıdır. Hələ qədim yunanlar deyirdilər ki, şir sürüsünə
qoyunun başçılıq etməsindənsə, qoyun sürüsünə şirin başçılıq etməsi yaxşıdır. Pis
komandan və ya komandir təkcə məğlubiyyətə səbəb olmur, həm də çoxlu canlı qüvvə
itkisinə yol verir. Britaniya ( bura Avstraliya, Yeni Zelandiya, Hindistan qüvvələri də
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daxil idi ) və fransız qoşunlarının I Dünya müharibəsində, 1915-ci ildəki Dardanel
əməliyyatında məğlubiyyəti hər şeydən çox həmin əməliyyatın yaxşı hazırlanmaması
və daha pis şəkildə həyata keçirilməsi ilə əlaqədər idi. Bu iri miqyaslı hərbi əməliyyat
Britaniyanın dəniz naziri Uinston Çörçillin təşəbbüsü olmaqla, boğazlarla
birlikdəTürkiyənin paytaxtı İstanbulu tutmaq məqsədini güdürdü. Əməliyyatın uğuru
quru və dəniz qüvvələrinin birgə tətbiq edilməsi ilə mümkün ola bilərdi.
Hələ 1914-cü ilin noyabrında ingilis və fransız gəmiləri boğazın fortlarını qısa
müddətdə bombalamışdılar. Türklər bundan sonra Dardanelin müdafiəsini
gücləndirmişdilər. Sonra buraya 80 gəmidən ibarət ingilis-fransız eskadrası göndərildi.
1915-ci ilin yanvarında qərara alındı ki,donama Dardaneldə müstəqil qaydada,
ordunun köməyi olmadan vuruşacaqdır. Fevralda donanma Osmanlı fortlarını atəşə
tütmağa başladı. Türklər boğazın sularına qoruyucu minalar qoydular və martda
eskadra boğaza daxil olanda türklərin atəşi altına düşdü. Üç gəmi batırıldı, üçü isə
zədələndi. Türklərin itkisi isə elə əhəmiyyətli deyildi.
Sonra Qallipoli yarımadasına desant düşürmək istədilər. Desant 81 min
adamdan, 178 topdan ibarət idi. Alman-türk (onlar da əks tərəfdə müttəfiq idilər)
komandanlığı Dardaneli müdafiə etmək üçün əlavə ordu yaratdı. Apreldə yarımadaya
desant salınmasına başlandı Lakin bir gün sonra türklərlə baş verən döyüşdə çoxlu itki
verildiyindən, Britaniya qoşunları geri çəkilib, gəmilərə otudular. Yarımadanın digər
sahillərində də desant vaxtı britaniyalıların itkisi böyük idi. Türk artilleriyası sahilə
əsgərləri çıxarmaq üçün gəmilərdən endirilən çox sayda qayıqları da sərnişinləri ilə
birlikdə məhv etmişdi. Desant əməliyyatının buirinci günü müttəfiqlərin itkisi böyük
idi,18 min nəfərə çatırdı. Sonrakı hücumlar da uğur gətirmədi. Avqustda əlavə 10 min
nəfər əsgər gətirildi. Lakin ingilis-fransız qüvvələri irəliliyə bilmirdilər və artıq aydın
oldu ki, Dardanel əməliyyatı uğursuzluğa düçar olur. Qallipolidən desantın
evakuasiyası başlandı və bu ağır iş dekabrda başa çatdı. İngilislərin itkiləri 120 min
nəfər, fransızlarınkı isə 26 min həfər idi. Osmanlı imperiyasının da itkiləri heç də az
deyildi. Mqttəfiqlərin Dardanel əməliyyatı, beləliklə, ciddi uğursuzluqla nəticələndi.
Əməliyyatın təşəbbüskarı kimi Çörçil istefaya getməyə məcbur oldu.
Çörçill isə öz növbəsində Mqttəfiq qüvvələrinin baş komandanı general-mayor
Çarlz Monronu təqsirləndirirdi. O, özünün “Dünya böhranı” əsərində vaxtilə Sezarın
Pontdan göndərdiyi “veni, vidi, vici” – “gəldim, gördüm, qalib gəldim” sözlərindən
ibarət xəbəri bir qədər dəyişərək, Monro haqqında istehza şəklində guya onun öz
dilindən gələn sözləri belə yazır: “gəldim, gördüm, təslim oldum”.
Klauzevitsin əsəri bütövlükdə tarixə müraciət etsə də, öz dövrünün müasir
döyüş strategiyası və taktikası sahəsində daha çox Napoleon müharibələrinə əsaslanır.
Həmin müharibələrdən iki əsrə bərabər bir zaman məsafəsi keçmişdir. Bu dövrdə hərb
sənəti, hərb elmi və təcrübəsi xeyli irəliləmiş, əvvəllər heç vaxt özü barədə hansısa bir
anlayışın belə olmadığı yeni silah növləri meydana çıxmışdır. XIX əsrin ortalarında
ABŞ-da meydana çıxan, əvvəlcə xəznəli, sonra isə avtomat şəklindəki vinçester
tüfəngləri quruda aparılan əməliyyatlarda mühüm rol oynadı. Bu silahdan istifadə
hesabına XIX əsrin son rübündə
Amerika Birləşmiş Ştatların preriyalarındakı bizon sürüləri amansızcasına məhv
edilirdi. Hindular ağlarla mübarizədə bu silah hesabına ağır itkilərə məruz qalmaqla
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yanaşı, özlərinin bizon əti şəklindəki əsas ərzaq ehtiyatlarından məhrum olmaqla
sürətli məğlubiyyətlərə düçar olurdular. Vinçester silahı Afrikanın müstəmləkəçilik
qitəsinə çevrilməsində mühüm rol oynadı və qitənin cənubunda müstəmləkəçilərə
müqavimət göstərən zənci əhalisi və şimalda əsl müharibəyə qalxan sudanlılar geniş
qırğına məruz qalırdılar. Yaxud, XIX əsrin 80-ci illərində icad edilən pulemyot yer,
aviasiya və tank növlərinə malik olmaqla avtomat silah kimi daha məhvedici atəş
gücünə malik idi. İmperializmin təşəkkülündə mühüm rol oynayan
bu silah elə imperializmin özünün məhvində də eyni rolu oynadı. Birinci Dünya
müharibəsində isə ilk dəfə tanklardan və hərbi aviasiyadan istifadə edildi. Almanlar
Londonu və İngiltərənin şərqini bombalamaq üçün həmçinin tseppelinlərdən istifadə
edirdilər. 1916- cı ildə isə ingilislər müharibədə ilk dəfə tırtıllı tanklardan istifadə
etməyə başladılar, lakin onun səmərəliliyi hələ az idi.
XX əsrdə isə silah istehsalının gur inkişafı onun ticarətini xeyli
genişləndirməklə, böyük dövlətlərə nəhəg qazanc gətirməyə başladı. XXI əsrin
başlanğıcında isə bu ticarətin miqyası daha da böyüməklə, silah istehsal edən dövlətlər
arasında kəskin rəqabətin meydana gəlməsinə səbəb oldu.
Əks qüvvələrin düzgün qiymətləndirilməməsi, ağılsız dəlisovluq acı
məğlubiyyət anları ilə üzləşməmiş ötüşmür. 1853-1856-cı illərin Krım müharibəsi daha
çox Balaklava döyüşündə Britaniya Yüngül Briqadasının özünü intihar şəklindəki
hücumu ilə xatırlanır, ingilislər və fransızlar bu müharibəyə 1854-cı ildə
qoşulmuşdular. Bundan da «yüngül süvari hücumu» şəklindəki ironiyalı söz birləşməsi
meydana gəlmişdir. Yaxud, 1939-cu ilin sentyabrında Hitler qoşunları Polşaya hücum
edəndə, polyak süvariləri guya igidlik nümayişi kimi alman tanklarının üzərinə qılıncla
hücum edib, məhv oldular.
Müharibədə baş döyüş çox sayda məsələlərin həllinə yol açır. Hannibal
İtaliya ərazisi ilə irəliləyəndə, Roma ordusunun komandanı Maksim Fabi (ona
«ləngiyən», «ləng» mənasını verən «Kunktator» ləqəbi vermişdilər) hər vəchlə baş
döyüşə girməkdən qaçırdı, o, bu vaxt Kann döyüşünün ağır dərsini nəzərdə tuturdu,
bunun əvəzində Karfagen ordusuna xırda toqquşmalarda «ağcaqanad sancması» ilə
cavab verirdi. Böyük Aleksandr, Hannibal, Sezar, Napoleon isə baş döyüşlərə möhkəm
aludə idilər, onun uğurlu nəticəsinə əmin olduqlarından düşməni belə döyüşə girməyə
məcbur edirdilər.
Rus ordusu Napoleonla baş döyüşdən, iri miqyaslı toqquşmadan daim
qaçmağa səy göstərsə də, 1812-ci ilin 7 sentyabrında feldmarşal Mixail Kutuzov
Borodinoda belə döyüşə girməyə məcbur oldu. Ruslar Borodino döyüşündən sonra
məğlub olub geri çəkilsələr də, artıq strateji qələbə onların tərəfində idi. Kutuzov
Moskvanı da tərk edib, Napoleona təslim etsə də, ordunu məhv olmaqdan xilas
etməklə, dahi fransız sərkərdəsi çarəsizlikdən Rusiyadan qaçmağa üz tutanda, ona
xırda zərbələrlə ağır itki verməyə məcbur etməsini davam etdirdi.
Dağlarda, meşələrdə, düzənlikdə, səhralarda müdafiə öz xüsusiyyətlərinə
malikdir. Dağlarda vuruşmağı bacaran xüsusi qüvvələr yaradılmalı və onlar döyüş
şəraitinə yaxın olan mövqelərdə məşq etməklə, bu döyüş sənətinə yiyələnməlidirlər.
Dağlıq ərazilərdə döyüş və
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nəqliyyat helikopterlərindən istifadə olduqca təhlükəlidir, çünki bir daşın
arxasında gizlənən düşmən əsgəri müasir silah işlətmədən belə adi atəşlə helikopteri
məhv edə bilər.
Müharibə dövründə strateji obyektlərin qorunması ən vacib şərtlərdən birinə
çevrilir, çünki həmin obyektlərə vurulan zərbə fəlakət dalğası yarada bilər. Bundan
işğalçıları qovmaq üçün istfadə edilməsi faktları da vardır. 1576-cı ildə Hollandiyanın
Leyden şəhərinin sakinləri ispan işğalçılarına qarşı mübarizədə qalib gəldilər. Onlar
qonşuluqdakı Xarlem şəhərinin taleyinə yaxşı bələd idilər, şəhər yeddi aylıq
mühasirədən sonra ispanlar tərəfindən tutulduqda sakinlər yaşından və cinsindən asılı
olmayaraq asılmış və ya suda batırılıb öldürülmüşdülər. Leydenlilər demişdilər ki,
onlar ərzaqları qurtarana qədər vuruşacaqlar, ehtiyac yarandıqda isə sol əllərini yeyib,
sağ əlləri ilə vuruşacaqlar. Həqiqətən də şəhər qəhrəmancasına müqavimət göstərdi.
Mübarizə üçün heç bir vasitə qalmayanda müdafiə qüvvələri bəndi(dambanı) dağıdıb,
ispanların düşərgəsini və özlərini suda batırıb məhv etdilər. Şəhərə çox böyük ziyan
dəydi, lakin ispanlar uzaqlaşmağa məcbur oldular. İşğalçını öz torpağında məhv etmək
üçün onun həqiqi sahibinə hər cür vasitədən istifadə məqbuldur, bunu leydenlilər öz
fədakar nümunələrində sübut etmişlər.
Vuruş prosesində belə obyektlərin kövrəkliyinə əminlik hiss edildikdə, onlarıi
hədəf seçib, əks tərəfə daha böyük zərbə vurmağa çalışılır. Ona görə də bu obyektlərin
müdafiəsi üçün əvvəlcədən bütün tədbirlər həyata keçirilməlidir. İndi sərsəm ağıllar
əks tərəfdəki belə obyektləri raket zərbəsinə məruz qoymaqla hədələyirlər, lakin onu
nəzərdən qaçırırlar ki, öz ölkələrində təkcə bir strateji obyekt hədəf kimi seçilsə, bu
daha iri miqyaslı fəlakətin baş verməsinə, böyük sayda insan təlafatına səbəb ola bilər.
Müharibədə bütün amillər nəzərə alınmalıdır
Müharibədə dəqiq hesablamaların yerini hansısa bir ümid parıltısı tutsa,
bu, gözlənilənin diametral əksi olan nəticəyə gətirib çıxarır. Sərkərdəlik dühası hesab
edilən, döyüş səhnələrində 40 qələbə çalmış, Austerlits, Yena və Vaqram
döyüşlərindəki parlaq
qələbələri ilə hərb tarixini və təcrübəsini görünməmiş qaydada zənginləşdirən
Napoleon belə, 1812-ci ildə yürüşündəki hesablamalarında ciddi səhvə yol verdi. O,
güman edirdi ki, Moskvanı işğal etdikdən sonra Rusiya imperatoru I Aleksandr sülh
müqaviləsini bağlamağa məcbur olacaqdır. Lakin Aleksandr onun bu təkliflərinə məhəl
qoymayıb, hansısa bir ən əlverişli müqaviləni də imzalamaqdan imtina etdi. Çünki o,
rus xalqının qətiyyətinə bələd idi və əgər belə bir sənədə imza atsaydı, xalq hökmən
onu lənətləyərdi. Moskvaya yox, Napoleon lap Sibirə qədər də getsə belə, müqavilə heç
vaxt imzalana bilməzdi. Napoleon bu oyuna böyük bir ümidlə girmişdi, ona görə də
çox uzağa getdi, apardığı kampaniya isə canlı qüvvə tələfatı nöqteyi-nəzərindən izafi
bədxərcliyə səbəb oldu və Moskvadan bir qədər gecikmiş şəkildəki qaçma isə ona
olduqca baha başa gəldi.
ABŞ hərbi dairələri Vyetnamdakı, SSRİ rəhbərliyi ilə Əfqanıstandakı
müharibələrin hansı şəraitdə gedəcəyinə o qədər də əhəmiyyət vermədiklərindən, hər
iki ölkədə ciddi, taqətdən salan müqavimətlə qarşılaşdılar. Vyetnamdakı cəngəlliklər
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yerli müdafiə qüvvələrinin işini asanlaşdırdığı halda, amerikan aviasiyasının
bombardmanlarının effektini xeyli aşağı salırdı, Vyetnam döyüşçüləri və partizanları
isə daha uğurla vuruşurdular. Sovet qoşunları dağlıq ərazidə əfqan mücahidlərinin
apardığı mübarizə xüsusiyyətlərinə yaxşı bələd olmadıqlarından, nizami ordu onların
pərakəndə zərbələri şəklində olan ağlasığmaz çətinliklərlə üzləşirdi. Ən müasir
silahlara malik olan iki fövqəldövlətin qoşunları əsasən primitiv silahlardan istifadə
edən yerli qüvvələr qarşısında öz zəifliklərini hiss etməyə başladılar və həmin
müharibələri dayandırmaq məcburiyyətində qaldılar.
Hazırda ABŞ aviasiyası, Fransa və İngiltərə də ona qoşulmuşdur, “İslam
dövləti»nin” (İraq-Levant İslam dövləti və ya İraq-Şam İslam dövləti də adlanır) İraqın
şimalındakı və Suriyadakı qüvvələrinə hava hücumları edərək, onlara ağır zərbələr
vurur. Əlbəttə, Vyetnamdakı müharibədən fərqli ollaraq bu ərazilərdə hava
bombardmanları aparmaq nisbətən asandır, çünki qatı İslamçı qüvvələr ( radikal
sünnülər) əsasən düzənlik ərazidə vuruşduqlarından, bu hücumlar qarşısında
müdafiəsiz vəziyyətdə qalırlar. Əfqan mücahidlərini ABŞ «stinqer» silahı ilə təmin
etdiyi halda, «İslam dövləti» qüvvələri təyyarələri vurmaq üçün belə səmərəli silaha
malik deyillər. Burada elə böyük dağlıq ərazi, meşə, cəngəllik də yoxdur ki, həmin
terrorçuların müdafiə imkanlarına müəyyən ölçüdə köməklik göstərə bilsin.
Müasir dövrdə silahların inqilabi qaydada dəyişilməsi, kütləvi qırğın silahlarının
meydana gəlməsi, doqquz ölkənin nüvə silahına və onların hədəfə çatdırılması üçün
böyük məsafələri qət edə bilən ballistik raketlərə sahib olması, kiberməkanın yaranması
nəticəsində müharibə vasitəsi kimi kiberhücumların meydana çıxması ilə sülhü daha
kövrək etməklə, III Dünya müharibəsi baş verərsə, onun daha nəhəng miqyasda insan
tələfatına və dağıntılara səbəb olması ehtimalını xeyli böyüdür. Dünyadakı təlatümlər,
siyasi kataklizmlər belə müharibənin başlanması təhlükəsini artırır. Rusiya siyasətçisi
Vladimir Jirinovski III Dünya müharibəsinin artıq başlanması barədə qorxulu
bəyanatlar verir. Təəssüf ki, belə «peyğəmbərlikdə» o, tək deyildir. Roma Papası
Fransisk da yerli münaqişələrin və terrorçuluğun xeyli genişləndiyini nəzərə alaraq
həmçinin bu müharibənin getdiyini dilə gətirmişdir.
Kütləvi qırğın silahlarının qadağan olunması barədəki söhbətlər onlara sahib
olma dövrlərindən getsə də, elə bir ciddi nəticəyə gətirib çıxarmır. Əksinə, bu silahlara
yiyələnmək həvəsi başqa dövlətləri də özünə cəlb edir. Hətta Rusiya ilə münaqişədə
olan Ukrayna yenidən atom silahına malik olmaq barədə arzusunu bildirərək, buna
cəhd edəcəyini bəyan etmişdir. Dünyanın kəskin etirazlarına baxmayaraq, İranın nüvə
silahına yiyələnmək cəhdləri barədəki şübhələrə də hələ son qoyulmamışdır.
Kiberhücumlar birbaşa qırğın silahı olmasa da, ona məruz qalmış ölkənin
təkcə hərbi qüvvələrinə ziyan vurmaqla kifayətlənməyib, bu ölkənin bütün iqtisadi və
sosial həyatını iflic vəziyyətinə sala bilər. Əhalinin həyati əhəmiyyət daşıyan yaşayış
şəraitini poza, təyyarələri uçuş meydançalarında dustaq edə bilər. Kiberhücum
ümumilikdə, sabotajın və düşmən kommunikasiyalarının dağıdılmasının klassik
metodlarının bir növünün həyata keçməsidir. Kompyuterin köməyi ilə radarın
neytrallaşdırılması, əlbəttə, raketin köməyi ilə vurulan zərbədən bir qədər yaxşı olsa da,
vurduğu ziyan ondan o qədər də geri qalmır.
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ABŞ hərbi komandanlığı hesab edir ki, Krımın Rusiya tərəfindən
anneksiyası və sonralar Ukraynanın şərqində münaqişənin böyüməsi ruslar tərəfindən
çox diqqətlə planlaşdırılmış və kiberhücumların uğurla aparıldığı hərbi əməliyyatın
birbaşa nəticəsidir. Sonrakı hadisələr də göstərir ki, Rusiya ilə Qərb arasındakı
informasiya sahəsindəki və hümanitar münaqişələr böyüyüb, kibermüharibəyə
çevrilmək şansına yiyələnə bilər.
Bir sözlə, müasir müharibə iri miqyasda getsə, böyük dövlətlər arasında baş
versə, artıq çox uzun məsafələr belə, nə raket zərbələrinə, nə də kiberhücumlara maneə
törədə bilməyəcəkdir. Ümumiyyətlə, kiberməkanda sərhədlər yoxdur. Raket əleyhinə
mübarizə silahları meydana gəlsə də, onların effektliliyi də hələlik aşağı olaraq qalır.
Əgər İsrailin raket əleyhinə olan müasir müdafiə qurğuları “Xamas”ın atdığı primitiv,
qısa məsafəyə uçan raketləri tam zərərləşdirə bilmirsə, onda ballistik raketlərdən
müdafiə qurğularının faydalı iş əmsalının da o qədər yüksək olmayacağı ehtimalı
yaranır. Ancaq onu da qeyd etmək lazımdır ki, Rusiyanın CC-300 və “Triumf” adlanan
CC-400 zenit raket sistemləri ballistik raket əleyhinə səmərəli müdafiə silahı hesab
olunur. Amerikanlarin da raket əleyhinə yeni mqdafiə silahı olan “İcis” noyabrın 6-da
keçirilən Sakit okean təlimlərində özünü olduqca səmərəli göstərmiş,bir ballistik və iki
qanadlı raketi məhv etmişdir. “İcis” artıq ABŞ-ın hərbi gəmilərində tətbiq edilir.
Dünyada gedən proseslər heç də nikbin əhval-ruhiyyə doğurmur. Deyəsən, dahi
Albert Eynşteynin IV Dünya müharibəsinin daş alətlərlə aparılacağı barədəki
ideyasının doğru çıxması şansı böyüyür, çünki əgər III Dünya müharibəsi baş versə, o
sivilizasiyaya dəhşətli ziyan vurmaqla, insanları yenidən paleolit dövrünə
qaytaracaqdır. Həm də bu müharibə fərqli dairələrdə getdiyindən yeni tipli müharibə
olacaqdır. Sürünmə xarakteri ilə seçiləcəkdir, xaos, ümidsizlik hissi əmələ gətirəcəkdir.
Bütün silahlar yoxa çıxsa da, təbiətin bəxş etdiyi silah olan daş isə tükənməyəcəkdir, axı
daş dövrünün yoxa çıxması da, heç də daşın azalması ilə meydana gəlməmişdi.
Bütün bunlar Klauzevitsin müharibə barədəki nəzəriyyəsini bir qədər köhnəlmiş
kimi göstərsə də, bütünlüklə onun yararsıza çevrildiyindən xəbər vermir. Əlbəttə,
müasir müharibə bəlkə də klassik döyüş səhnəsini tanımayacaqdır. Müasir silahı –
raketi kompyuterlə idarə edən hərbçi operator hansısa bir yeraltı məkanda,
«mağarada»kı sığınacağında oturub, ona tapşırşlmış vəzifəni icra edəcəkdir. Lakin
quruda aparılan müharibə üçün bu nəzəriyyənin müddəaları əsasən öz qüvvəsində
qalır. Düzdür, müasir müharibədə raket silahı, aviasiya zərbələri və dəniz müharibəsi
daha böyük rol oynayacaqdır, lakin quruda gedəcək döyüşləri də bütünlüklə diqqətdən
yayındırmaq olmaz. Məgər hərbçinin, bilavasitə döyüşdə iştirakından, yaxud da
hansısa müasir qorxulu silahı idarə etməsindən asılı olmayaraq, mənəvi durumu,
yüksək ruhu, nəhayət, intizamı və biliyini bacarığa çevirməsi öz əhəmiyyətini
itirmişdirmi? Əksinə, bu xüsusiyyətlər, müasir müharibədə baş verən hər bir şey,
klassik cəbhədə qarşı-qarşıya və ya əlbəyaxa döyüşdən də daha artıq əhəmiyyət kəsb
etməyə başlayır. Axı müasir hücum və müdafiə silahı ona etibar edilmişdir, onunsa
qılınc və ya tüfənglə müqayisəsi kosmik raketin arbaletlə müqayisəsinə bənzəyir. Ona
görə də həmin hərbçinin məsuliyyət hissindən və bacarığından bu vəzifənin dəqiq və
səmərəli qaydada yerinə yetirilməsi çox asılı olacaqdır
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Klauzevits qeyd edirdi ki, «Müharibə təhlükə meydanıdır, deməli, igidlik
müharibənin ən mühüm xüsusiyyətidir». Bu fövqəl mərdlik fərdi təhlükə vaxtı və ya
daxili tələbatdan – vicdandan doğur. Birinci növ dözümlülüklə, ikinci növ isə
qoçaqlıqla əlaqədardır. Birinci növ daha etibarlıdır, ikinci isə insanın təbiətindən irəli
gəlir. Hər iki növ igidliyin ən mükəmməl tipini meydana çıxarır. Lakin igidliyin üzə
çıxması üçün həm də müəyyən şəraitin mövcudluğu tələb olunur.

Hərbi təcrübə və onun xüsusiyyətləri
Hərbi nəzəriyyə ilə yanaşı, onu real şəraitə tətbiq edən hərbi təcrübə də böyük
əhəmiyyətə malikdir. Bunu biz ayrı-ayrı hərbi xadimlərin istedadında, döyüşü təşkil
etmək bacarığında görürük. XIX əsrin hərb praktikasının görkəmli nümayəndələrindən
biri olan Helmut fon Moltke uzun müddət Prussiya, sonra isə Almaniya Baş
Qərargahının rəisi olmaqla Danimarka (1864-cü il), Avstriya (1866-cı il) və Fransa (187071-ci illər) üzərində qələbələrin hərbi arxitektoru olmuşdu. Bunlar Otto fon Bismarkı o
vaxtlar sərbəst şəkildə olan Alman dövlətləri liqasını Prussiyanın ağalıq etdiyi yeni
imperiyaya çevirməyə qadir etmişdi.
Moltke 1800-ci ildə yoxsul bir ailədə anadan olmuşdu. Atası 1805-ci ildə o
vaxtlar Danimarkanın tabeliyində olan Halmştayna köçmüşdü. Balaca Helmut
Kopenhagen Royal Kadet korpusunda təhsil almışdı və Danimarka piyada alayında
xidmətə girmişdi. 1821-ci ildə Berlinə gələndə Prussiya ordusunda xidmət etməyi
qərara almış və ikinci leytenant rütbəsinə yiyələnmişdi. İki il sonra o, Baş Hərbi
Kollecdəki üç illik kursa göndərildi. 1828-ci ildə isə Berlində Baş Qərargahın
topoqrafiya bürosunda xidmətə keçdi. Ədəbi işini davam etdirməklə bir neçə kitabını
nəşr etdirdi və məşhur ingilis tarixçisi Eduard Gibbonun «Roma imperiyasının
tənəzzülü və dağılması» əsərini alman dilinə tərcümə etdi. 1835-ci ildə o, Türkiyəyə
göndərildi ki, sultan II Mahmudun Türk ordusunu modernləşdirmək üzrə müşaviri
işləsin. Üç il sonra Misirin Suriyaya müdaxiləsinə qarşı Türkiyə qüvvələrini
hazılamaqla məşğul oldu. 1839-cu ildə müdafiə uğursuzluğa uğradı, çünki türk
komandirləri Moltkenin məsləhətlərinə məhəl qoymamışdılar. Həmin ildə yenidən
Prussiya ordusunda xidmətə keçdi.
O, Almaniyanın birləşdirilməsi və təbii sərhədlərinin yoxluğu şəraitində əhatə
olunduğu potensial düşmənlərdən Prussiyanın mühafizə olunması kimi başlıca
problemlərlə məşğul olurdu. Moltke bir hərbi xadim kimi inanırdı ki, yalnız müharibə
bu problemlərin razı qalınan bir qaydada olan həllini təmin edə bilər.
Moltke Prussiyanın ən pis düşməni hesab etdiyi 1848-49-cu illər inqilabının
yatırılması ilə demokratiyanın da məhv edilməsinə sevinirdi. 1851-ci ildə o, gələcək
Prussiya kralı və Alman imperatoru (kayzeri) olacaq prints Vilhelmin şəxsi köməkçisi
təyin edildi. 1857-ci ildə isə Prussiya Baş Qərargahının rəisi seçildi. Bir qədər sonra
kansler Otto fon Bismark, müdafiə naziri Albrext fon Rön və onun özündən ibarət olan
üçlük Prussiyanın, həmçinin Almaniyanın mənafeyi naminə böyük işlər gördü. Moltke
öz dövrü üçün yeni texniki icad sayılan dəmir yolunu, ordunun hərəkəti və təchizatı
üçün geniş imkan yaratdığına görə
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yüksək qiymətləndirirdi. O, həmçinin yeni hərbi silaha da böyük diqqət verirdi
və təkid edirdi ki, qərargah zabitləri müharibənin yeni konsepsiyasını yüksək qaydada
mənimsəməlidirlər.
O, bir qayda olaraq qısa və dəqiq əmrlər verirdi, «baş direktivlər» sistemini
yaratmışdı. Prussiya Baş Qərargahının onun tərəfindən tətbiq edilən yeni sistemi
sonralar müasir qaydada təşkil olunan bütün ordular üçün modelə çevrildi.
2 sentyabr 1870-ci ildə Prussiyanın böyük qələbəsi - bütöv fransız ordusu və
imperator III Napoleonun özü prussiyalılar tərəfindən əsir götürülmüşdü, – Fransada
İkinci İmperiyanın məhvi ilə nəticələndi. Moltkenin də xidməttləri lazımınca
qiymətləndirildi, o, feldmarşal rütbəsini aldı. 1871-ci ildən başlayaraq 17 il ərzində
Almaniya Baş Qərargahının rəisi oldu və 1888-ci ildə pensiyaya getdi. 1891-ci ildə
Berlinə səfər edərkən öldü.
Moltke yeddi dil bilirdi, Avropa dilləri ilə yanaşı, türk dilinə də
yiyələnmişdi. Hərbi kolleqaları üçün o, «qızıl adama» çevrilmişdi, onun heç bir
düşməni və hansısa bir aşağılayanı yox idi. Moltke həm də hərbi istedadı ilə yanaşı XIX
əsr alman nəsrinin ustalarından biri hesab olunur. Onun səyi nəticəsində qazanılan
qələbələr Prussiyanın xeyli möhkəmlənməsinə və Almaniyanın birləşib güclü Avropa
dövlətinə çevrilməsinə şərait yaratdı. Bismark necə böyük siyasətçi idisə, Moltke eyni
dərəcədə böyük hərbiçi idi və onların istedadı Almaniyaya böyük fayda bəxş etməklə
yanaşı, alman millətçiliyinin və militarizminin inkişafına da əsaslı təsir göstərməmiş
qalmadı.
Almaniya imperiyası Birinci Dünya müharibəsində məğlub olmaqla,
Afrikadakı müstəmləkələrini, Asiyadakı təsir zonalarını itirmək məcburiyyətində qaldı.
Bu məğlubiyyət Almaniyani öz iddialarından bir qədər uzaqlaşdırsa da, təhqiramiz
sülh şərtləri onun militarizminin daha gur şəkildə inkişafına şərait yaratmış oldu.
Faşistlər hakimiyyətə
gəldikdən sonra intiqam, revanş hissi partlayış qaydasında böyüdü. Bir daha
böyük müharibələrin baş verməyəcəyi barədəki nikbin proqnozlar alt-üst oldu.
Birinci Dünya müharibəsindən sonra məşhur ABŞ sənayeçisi, iri avtomobil
zavodlarının sahibi Henri Ford (1863 – 1947-ci illər ) belə bir fikir irəli sürmüşdü ki, bir
daha heç vaxt böyük müharibələr olmayacaqdır, çünki hamı bunun necə bir cəhənnəm
olduğunu gördü. Müdrik bir insan olan Ford özünün səhv etdiyinə əmin oldu, çünki
İkinci Dünya müharibəsinin də şahidi olmaq qismətini yaşadı. Sonuncu dünya
müharibəsi isə öz nəhəng miqdardakı qurbanlarına və xüsusən Avropanı viran qoymaq
miqyasına görə əvvəlki
müharibələrlə heç bir müqayisəyə girə bilməzdi. Almaniya bu müharibənin
başlanmasının təşəbbüskarı olmaqla yanaşı, onu biabırçı məğlubiyyətlə bitirdi. Bu ölkə
işğala məruz qaldı, zonalara, sonra isə iki dövlətə bölündü.
Henri Forddan xeyli əvvəl, böyük dövlət xadimi, kiçik fasilə ilə iyirmi il
ərzində Böyük Britaniyanın baş naziri olmuş Kiçik Uilyam Pitt də XVIII sonunda bəyan
etmişdi ki, Avropa artıq müharibə görməyəcəkdir. Pittin baş nazir karyerasının sülh
dövrü Fransa inqilabının
başlanması ilə başa çatmışdı. 1793 –cü ilin fevralında İngiltərə Fransaya qarşı
müharibəyə cəlb edildi.
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Pittin öncəgörməsi də özünü doğrultmadı. 1803- cü ildə Fransa ilə müharibə
yenidən qalxdı. Lakin Pittin ehtiyatlı siyasəti İngiltərəyə çox fayda verirdi. Napoleon
avstriyalıları və rusları əzəndə, Avstriyanı viran qoyanda, Almaniyanı parçalayanda
İngiltərə təhlükəsiz şəraitdə yaşayırdı.
Onun necə böyük bir şəxsiyyət olduğunu isə abidəsi üzərində yazılmış sözlər
daha yaxşı ifadə edir: “İyirmi ilə yaxın bir müddətdə tacın xidmətində olmaqla, o,
özünü heç də gözə soxmadan yaşadı və kaslb bir adam kimi öldü.”
Pittin sülhün bütünlüklə bərqarar olacağını güman etdiyi XIX əsr əslində
Avropa üçün daha çox müharibələr əsri adlandırıla bilərdi, onun binövrəsini isə
Napoleon qoymuşdu.
XX əsr isə iki dünya müharibəsinin zaman beşiyi oldu. XXİ əsrdə də savaş seriya
şəklində davam edir və əvvəlki yaralar hələ də qaysaq bağlaya bilmir.

Təbiətin müharibənin gedişinə təsiri
Müharibə vakuumda və ya ətraf mühitdən izolə olunmuş şəraitdə
getmədiyindən digər mühüm amillərlə yanaşı təbiətin, iqlimin də müdaxiləsi ona öz
təsirini əsaslı surətdə göstərir. Təbii sərhədləri olmayan ölkələr, məsələn Prussiya bu
çatışmazlığına görə öz potensial düşmənlərindən qorunmaq vəzifəsini ön plana çəkirdi
və preventiv (qabaqlayıcı) tədbirlər görürdü. Təbiət qüvvələrinə, stixiyaya gəldikdə,
onlar öz təsiri ilə bəzən ciddi məğlubiyyət ərəfəsində olanları da qaliblərə çevirə bilir.
Təəssüf ki, Klauzevitsin əsərində bu məsələlər lazımınca öz əksini tapmamışdır. Hətta
böyük sərkərdəlik dühaları da rəqiblərinə öz iradələrini diqtə etdikləri halda, təbiətin
verdikti, hökmü qarşısında özlərinin gücsüz olduqları qənaətinə gəlməklə, bəzən ağır
itkilərlə müşayiət olunan məğlubiyyət acısını dadmış olurdular.
Ömründə döyüşlərdə uduzmaq nə olduğunu bilməyən, tərkibi öz
qüvvələrindən dəfələrlə çox olan Persiya ordusunu Qranikdəki, İss körfəzindəki,
Qavqameladakı döyüşlərdə ağır məğlubiyyətlərə uğradan Böyük Aleksandrın əsgərləri
Hindistanda qiyam qaldıraraq, müharibəni davam etdirmək istəmədiklərini
bildirdikdə, sərkərdə vəziyyətin çıxılmaz olduğunu görüb, b.e.ə. 325-ci ildə Persiyaya
geri qayıtmağa razılıq verdi. Makedoniyalı əsgərlər isə öz vətənlərinə qayıtmağı tələb
edirdilər. Böyük Aleksandr qoşunun kiçik hissəsini su yolu ilə üzməklə göndərdi, əsas
hissəsini isə öz başçılığı altında Gedrosiya səhrasından keçməklə geri, Babilə qaytardı.
Aleksandr səhra ilə səfər etmək təcrübəsinə malik idi. B. e. ə. 332-ci ildə Misiri işğal
etdikdən sonra ənənəvi faraon titululunu almaq, “Amonuun oğlu” adlanmaq üçün, bu,
yunanlarda “Zevsin oğlu” adlanmağa bərabər idi, o, səhra orakulunun yanına
yollanmışdı. Həmin səfər nə qədər çətin olsa da, Gedrosiya səhrasındakı əzablarla
müqayisə oluna bilməzdi. Bu hamını taqətdən salan səfər artıq heç də əcdadlarını da
müqəddəsləşdirən hansısa bir fəxri adı qazanmaq naminə həyata keçirilən cəhd və ya
əlavə şöhrət gətirən bir hərbi yürüş olmayıb,. uzun müddət davam edən əzablar və
məhrumiyyətlər seriyası ilə müşayiət olunmağı ilə seçildi. Döyüşçülər qızmar istidən,
susuzluqdan əziyyət çəkirdilər, ərzaq qıtlığı da öz işini görürdü. Aleksandr döyüşlərdə
olduğundan da artıq itki verməyə məcbur oldu. Dahi sərkərdə təbiət qüvvələri
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qarşısında özünün aciz olduğu qənaətinə gəldi. Əgər səhranın dəhşətli şəraitini nəzərə
alıb, kəşfiyyat yolu ilə əvvəlcədən daha asan marşrut seçsəydi, belə böyük itkilərlə və
məhrumiyyətlərlə üzləşməzdi. Həmişə logistikaya ciddi fikir verən, onun tələblərini
nəzərə alan Makedoniyalı Aleksandr bu dəfə öz ənənəsinə də xəyanət etdiyindən,
gözləmədiyi halda səhra şəraiti tərəfindən cəzalandırıldı.
Karfagenin istedadlı sərkərdəsi Hannibal Kanndakı böyük qələbəsindən xeyli
sonra Romanın qapısı ağzında dayandı. Kann döyüşündən bilavasitə sonra ordusu
darmadağın edilmiş Romaya o, hücum etsəydi, bəlkə də onu tutmaq barədəki çoxdankı
arzusuna nail ola bilərdi. Hələ doqquz yaşı olanda, o, atasına Romaya daim düşmən
olacağı andını içmişdi. Əlverişli fürsətdən istifadə etməməsi, anlaşılmayan tərəddüd
göstərməsi ona baha başa gəldi. Nəhayət Roma yaxınlığında düşərgəsini qurdu ki,
şəhərə hücum etsin. Lakin hücum ərəfəsində iki gün davam edən leysan yağış və tufan
Hannibalı bu fikirdən yayındırdı, onu geri çəkilməyə, düşərgəsini uzağa köçürməyə
məcbur etdi. Hannibal əzdiyi Roma ordusundan deyil, təbiətdən ağır zərbə aldı və heç
vaxt Romanı tuta bilmədi. Bir müddət sonra zaman da Hannibalın ziyanına işləməyə
başladı. Roma ordusu Karfagenin öz ərazisində ona zərbə vurmaq üçün üzüb, orada
sahilə çıxdıqdan sonra, Hannibal geri çağırıldı və b.e.ə. 202-ci ildən Şimali Afrikadakı
Zama döyüşündə məğlubiyyətə uğradı. Sonra isə vətənindən qaçıb, yad ölkədə onu
axtaran romalılara təslim olmamaq üçün özünü intihar etdi.
Roma ordusuna qan udduran, romalıları dəhşətli qorxu altında saxlayan
Hannibal stixiiyanın həmləsinə davam gətirə bilməyib, vaxtında yetişmiş meyvəni
qoparmağa cəsarət etmədiyi kimi, bu dəfə də geri çəkilməyə məcbur olmaqla, öz
şöhrətinə və taleyinə də ağır zərbə vurmuş oldu.
Çinin Monqol hökmdarı Xubilay xan 1274-cü və 1281-ci illərdə Yaponiyanı işğal
etmək üçün böyük donanma təşkil edib, sayı minə qədər olan gəmilərlə döyüşçülərini
Kyusyu adasına göndərdi. Lakin hər iki dəfə qəflətən qalxan tayfun Xubilayın
donanmasına ağır zərbə vurdu, az sayda xilas olanlar geri döndü. Yaponiya işğaldan
belə xilas oldu. Minnətdar yaponlar tayfunu «İlahi Külək» mənasını verən
«Kamikadze» adlandırdılar.
Ərazilər tutmaqda və ölkələr işğal etməkdə heç bir maneə tanımayan, Avrasiya
qitəsində özündən əvvəl və sonra ən böyük imperiya hesab olunan Çingiz xan
imperiyasını yaradan monqollar Çin və Koreya qüvvələrini də cəlb etməklə xeyli
güclənib Yaponiyaya müdaxilə etsələr də, təbiətin zərbəsinə davam gətirə bilməyib, bu
adalar ölkəsini işğal etmək niyyətindən birdəfəlik əl çəkdilər.
Yaponiya torpağına yalnız 1945-ci ildə amerikan ordusu daxil oldu, avqustun 15də imperator Hirohito xalqa müraciət edib, ölkəni qoruyub saxlamaq üçün təslim
olmağa razılıq verdiyini bildirdi və sentyabrın 2-də amerikan gəmisi «Missuri»də
Yaponiya qeyd-şərtsiz təslim olma aktını imzaladı. Bu, Yaponiyanın əcnəbi dövlət
tərəfindən ilk, ancaq olduqca böyük məğlubiyyətə uğraması idi..
1588-ci ildə 130 gəmidən ibarət olan İspan Məğlubedilməz Armadası İngiltərəni
işğal etmək barədəki möhkəm ümidlə okeanla üzüb oraya girmək istədikdə, gəmilərin
bir hissəsi La-Manş boğazında ingilislər tərəfindən məhv edildi, Şotlandiya
sahillərində qalxan qasırğa isə Armadanın məhvini bütünlüklə tamamladı. İngiltərə
kraliçası I Elizabet vətənini xilas edən bu möcüzəli təbiət qüvvəsini minnətdarlıq
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şəklində «Allahın nəfəsi» adlandırdı. İşğalın baş tutacağına möhkəm əmin olan
İspaniya kralı II Filipp isə baş verənləri izah etmək üçün demişdi ki, “Mən donanmamı
təbiətlə deyil, ingilislərlə vuruşmağa göndərmişdim.” Təbiət
bu dəfə də işğalçılara deyil, ondan qorxu hissi keçirən və müdafiə olunan tərəfə
öz alicənablığını və xilaskar xüsusiyyətini göstərmişdi.
Napoleon da Britaniya ilə əlaqəsini üzməyən Rusiyanı cəzalandırmaq fikrinə
düşüb, 1812-ci ilin iyununda Neman çayını keçib 600 minlik ordu ilə Rusiya ərazisinə
girdi. Rus qoşunlarının müqaviməti zəif olduğundan Napoleon sürətlə irəliləyirdi.
Borodino döyüşündən sonra rus ordusu geri çəkildiyindən və hətta qədim paytaxt
Moskvanı tərk etdiyindən Napoleon 14 sentyabrda bu müqəddəs rus şəhərinə daxil
oldu. Ruslar şəhəri yandırmaqla fransız imperatoruna öz «qonaqpərvərliklərini»
göstərdilər
Oktyabr ayında soyuqlar başladı. Napoleon ordusu ərzaq barədə çətinlik çəkirdi.
Böyük əraziləri işğal edən Napoleonun gözlədiyinin əksinə, ruslarla sülh müqaviləsi
bağlamaq mümkün olmadı, artıq ondan qorxmurdular. Fransız sərkərdəsi dəhşətli
əzablarla və ağır itkilərlə müşayiət olunan geri çəkilməyə, Rusiyadan qaçmağa
başladı.Dünənə qədər qalibiyyətli bir ordu artıq sürüyə çevrilmişdi. Böyük fransız
ordusundan Rusiyadan yalnız 30 min nəfərə çıxmaq xoşbəxtliyi qismət oldu, qalanları
isə buradakı qarı özlərinə kəfən edərək, bu müəmmalı ölkənin torpaqlarında
uyumuşdular.
Napoleona rus ordusundan heç də zəif olmayan təbiət daha ağır zərbələr
vururdu. Ona görə də Qərbdə «General Qış», «General Şaxta» kimi terminlər
dövriyyəyə buraxıldı.
Axı Napoleon kimi hərtərəfli dahi bir şəxsiyyət Rusiya üçün adi hal olan bu
cəhəti əvvəlcədən nəzərə almalı idi. Təəssüf ki, özünün bu son oyunlarından birində
düşmənin zəifliyinə çox arxayın olduğundan, təbiətin müdafiəçilərə göstərəcəyi köməyi
qətiyyən nəzərə almadı. Orduları məğlub etməyin böyük ustası sayılan fransız
sərkərdəsi onu son məğlubiyyətlərə aparan bir yola qədəm qoymaqla, faciəli və onun
özünə də ağır başa gələn səhvə yol verdi.
Napoleonun Rusiyaya yürüşü ilə eyni vaxtda, 1812-ci ildə başlayan və iki il sonra
başa çatan ingilis-amerikan müharibəsi baş verdi. ABŞ hələ Tomas Ceffersonun
prezidentliyi dövründə kontinental blokada tətbiq etmişdi. Belə qarşıdurma vaxtı
Britaniya donanması fransız-amerikan ticarət əlaqələrini pozmaq üçün, amerikan
gəmilərini, onlarda ingilis dezertir dənizçilərinin gizlənmələri bəhanəsi ilə tuturdu.
«Çesapik» freqatı ilə olan insidentdən, 1807-ci ildə ABŞ-da Embarqo Aktının və 1810-cu
ildə müdaxilə etməmək barədə qanunun qəbul edilməsindən sonra ölkədə, xüsusən
Yeni İngiltərədə «müharibə partiyası» formalaşdı. Həmin dövrdə Konqressə İngiltərə
ilə müharibə tərəfdarları olan «quzğunlar» seçildilər. Onlar ABŞ ərazisinin Kanada və
Florida hesabına (o vaxtlar Kanada Böyük Britaniyanın, Florida isə İspaniyanın
tabeliyində idi) genişləndiriləcəyinə ümid bəsləyirdilər. Prezident Ceyms Medison
patsifist olsa da, İngiltərə ilə müharibəyə başlamağa məcbur oldu. 18 iyun 1812-ci ildə
Medison və Konqress İngiltərəyə müharibə elan etdi. Başlanğıcda müharibə AmerikaKanada sərhədində, Çesapik və Meksika korfəzlərində gedirdi.
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Həm də əks tərəflər intensiv dəniz müharibəsi aparırdılar. Beş gəmidən ibarət
ingilis eskadrası Amerika sahillərini blokadaya aldı, amerikan kaperləri (hökumətin
razılığı ilə özəl şəxslərə məxsus olan gəmilər tərəfindən düşmən kommersiya gəmilərini
tutmaqla, əslində dəniz quldurluğu ilə məşğul olanlar) isə 200-dəq artıq ingilis tacir
gəmilərini tutmuşdular.
İngilislər tədricən amerikan sahillərinin blokadasını onun bütün uzunluğu
boyunda gücləndirdilər. 1814-cü il ərzində isə Avropada Napoleon üzərində qələbədən
sonra ABŞ-ı yenidən böyük məğlubiyyət təhlükəsi gözləyirdi. Prezident Medison ordu
komandanlığını səhvən inqilabın yaşlı veteranlarına etibar etmişdi. Müharibənin son
ilində isə generalların orta yaşı 60-dan 36-ya endi və bu, prezidentin populyarlığını
artırdı.
Böyük Britaniya amerikanlarla mübarizəyə böyük qüvvələr göndərirdi, ABŞ
hökuməti isə 1814-cü ilin payızında xərcləri artıq ödəmək qabiliyyətində deyildi. Yeni
İngiltərə, Nyu-Orlean və Çesapik körfəzi ilə ABŞ-ın digər hissələrinin əlaqəsini kəsmək
üçün ingilislər əsas istiqamət kimi Nyu-Yorku seçdilər.
1814-cü il kampaniyasında ən böyük hadisə Vaşinqtona hücum idi,
bundan məqsəd Kanadadakı Yorkun (indiki Toronto şəhərinin) dağıdılmasının
intiqamını almaq idi. 3600 nəfərlik desant qüvvəsindən ibarət olan eskadra Potomak
çayına girdi və Vaşinqtona doğru hərəkət etdi. 24 avqustda axşam ingilislər şəhərə
girib, onu qarət etdilər, ən yaxşı hökumət binalarını – Kapitolini, Ağ evi yandırdılar.
Onlar həm də nəhəng ölçüdə qənimət ələ
keçirdilər. Amerikan ordusunun baş komandanı, prezident Medison paytaxtdan
qaçdı. Bu vürüş vaxtı həm də 17 kaper qayığından ibarət olan amerikan donanması
məhv edildi.
Britaniyalılar Vaşinqton üzərində öz bayraqlarını qaldırdılar. Kapitoli binasında
o vaxt hələ mərkəzi rotonda tikilməmişdi, ona görə də birləşməmiş Senatın və
Nümayəndələr Palatasının, həmçinin Konqress Kitabxanasının binalarının interyerləri
yanğınla məhv edildi. Bu vaxt Vaşinqtonda tufan baş verdi, onunla birgə yağan leysan
yağış qalın divarları yanğından xilas etməklə, binanın xarici görünüşünü qoruyub
saxladı. İngilislər Prezident iqamətgahını yandırdıqda, alova yanacaq atırdılar ki,
yanğın sonrakı gün də davam etsin.
İngilislərin hücumundan sonra, bir sutkadan az olan müddətdə güclü tufan
leysan yağışla birlikdə əksər binaların yanğınlarını söndürdü. Bu vaxt həm də paytaxtın
mərkəzi ilə tornado tüğyan etdi, burağan üç ton ağırlığında olan topları göyə qaldırıb,
bir neçə yard uzağa tullayırdı. Bunun nəticəsində xeyli Britaniya əsgəri və şəhər sakini
öldü. Tufan britaniyalıları öz gəmilərinə qayıtmağa məcbur etdi. Vaşinqtonun işğalı
vur-tut 25 saat davam etdi. Təbiət qalib ingilisləri geri çəkilməyə məcbur etdi, digər
məşhur sələfləri kimi onlara da yaxşı dərs verdi.
Medisonun paytaxtı onun bir gecəsini keçirdiyi Montqomeri mahalındakı
kiçik Brunvill şəhəri oldu. Ölkənin birinci ledisi Dolli Medison, hökumət qaçanda
Vaşinqtonda qalmışdı ki, qiymətli şeyləri hücum edən britaniyalılardan xilas etsin. O,
prezident Vaşinqtonun divardakı portretini çıxartdırıb, özü ilə götürmüşdü.
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Prezident Medison və ondan bir neçə gün sonra Konqress də paytaxta qayıtdı.
Konqressin xüsusi sessiyası Kapitoli və digər ictimai binalar dağıdıldığından, Poçt
binasında və Patent idarəsi binasında keçirildi.
Britaniyalılar öz qəddarlığını və vandalizmini onunla izah edirdilər ki, ABŞ
təcavüzkar kimi çıxış edərək, müharibəni elan etməklə ona başlamışdır. Vaşinqton
dağıntılara məruz qalsa da, hökumətin yerləşdiyi məkan olmasını davam etdirdi,
baxmayaraq ki, paytaxtın başqa şəhərə köçürülməsi barədə də təkliflər mövcud idi.
Vaşinqton tarixdə bircə dəfə, özü də bircə günlüyə işğala məruz qaldı və bir
daha heç vaxt öz ərazisində düşmən əsgərini görmədi. Yəqin ki, amerikanlar da
yaponlar kimi təbiətin əliaçıqlığına minnətdar olmalı idilər. Bütövlükdə isə müharibə
1814-cü ilin dekabrında Gent sülh müqaviləsi ilə başa çatdı.
Hitler ordusunun Rusiya qışından, qarından, sərt şaxtasından, yağışın payızda
əmələ gətirdiyi və texnikanın hərəkətini çətinləşdirən palçığından necə böyük əzab
çəkdiyi, çətinliklərlə üzləşdiyi yaxşı məlumdur. Almanların iki böyük məğlubiyyətində
- Moskva ətrafındakı və Stalinqrad döyüşlərində sovet əsgərinin fədakarlıqla vuruşması
ilə yanaşı təbiətin də alman qoşunlarına amansızlıq göstərməsi heç də sirr deyildir.
Nazik paltarda olan alman zabitləri və əsgərləri sərt şaxtaya və soyuğa dözə bilmirdilər.
Hitler Sovet ordusunun qələbəsinin əhəmiyyətini azaltmaq üçün hər şeyi Rusiyanın
sərt qışının üstünə yıxırdı. Lakin 1943-cü ilin iyununda Kursk vilayətindəki məşhur
Proxorovka tank döyüşündə Sovet ordusunun böyük qələbəsi onun bu izahlarını alt-üst
etdi. Alman ordusu SSRİ ərazisi ilə geri çəkildikcə, ilin fəsillərindən asılı olmayaraq ağır
məğlubiyyətlərdən yaxa qurtara bilmirdi.
Hitler SSRİ-yə xaincəsinə hücum edərkən Bismarkın Rusiyaya müdaxilənin
təhlükəliliyi barədəki vəsiyyətinə məhəl qoymasa da, öz qoşunlarını əlavə sınağa
çəkəcək stixiyanın yenilməz qüvvəsini nəzərə almalı idi. Britaniyanı əzmək, diz
çökdürmək üçün əlavə resurslara sahib olmaq və qələbə çalmaq ümidi ilə Rüsiyaya
yürüşə başlasa da, onun həm də ildırım sürəti ilə gedəcəyini əsas götürsə də, təbiətin də
öz ferz qambitini işə salmaqla, istənilən ən yaxşı planı da poza bildiyini o, hökmən
nəzərə almalı idi.
Təbiət avantürist xarakterli Hitlerə də başqaları kimi ağır və onu məhvə aparan
dərsin verilməsində heç də öz sehrliliyini əsirgəmədi.
İşğal müvəqqəti xarakter daşıyır
Müharibələrdə müvəqqəti ərazi işğalı sonralar ağır nəticələrə səbəb olur.
Əksər müharibələrin tarixi bu mülahizənin düzgünlüyünə şübhə yeri
qoymur.Başqasının qanına susamaq, ərazisini işğal etmək həvəsi uzun sürmür, bəzən
həmin dövlətin, hətta xalqın tarix səhnəsindən yoxa çıxmasına gətirb çıxarır.
Qədim dünyada Assuriya ( b. e. ə. XIV – IX əsrlər) müharibə aparmaqla
Mesopotamiyanı və qonşu ölkələri işğal etmişdi. Həmin cəmiyyətin qaydaları qəddarlıq
üzərində qurulmuşdu. Assuriya çarları qan axıtmaqdan həzz alırdılar. Bu dövlətdə qan
tökmək hərisliyi adamların şüuruna təlqin edilirdi, onların xarakterinin mühüm
cəhətinə çevrilirdi. Hətta ov səhnələrinin təsviri də bu məqsədə xidmət edirdi.
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Yaxud, Hett dövləti ( b.e.ə. XVIII – XII əsrlər ) Misirlə rəqabətdə
müharibələrə meyl edirdi. Hett çarı bir şəhəri viran qoymuş, onun torpağını
şumlatdırmış, orada zəhərli bitkilər əkmişdi ki, həmin ərazidə düşmənləri bir daha
şəhər sala bilməsinlər. Bu, həmin dövr üçün ilk bioloji silah idi. Hettlər yeni silah da
icad etmişdilər, döyüş arabasının təkərlərini arxadan ortaya gətirmişdilər. Bu ona
möhkəmlik, iki döyüşçünü daşımaq imkanı vermişdi. Belə araba əslində müasir tank
kimi idi, düşmən qoşunlarının içərisinə soxula bilirdi. Ona görə də hettlər b. e. ə. XIII
əsrin ortalarında Misir faraonu II Ramzesə Kadeş döyüşündə qalib gələ bilmişdilər. II
Ramzes isə vətəninə qayıtdıqdan sonra saxtakarlıqla özünün qalib gəldiyini geniş təbliğ
etməyə başladı. Bəzi tarixçilər isə döyüşdən sonra həmin dövrün bu iki fövqəldövləti
arasında bağlanmış müqavilənin şərtlərini nəzərə alaraq, heç bir tərəfin qalib gəlmədiyi
mülahizəsini irəli sürürlər.
Karfagen isə Aralıq dənizi regionunda, əslində o dövrün dünyasında ağalıq
etmək eşqınə düşdüyünə görə b. e. ə. 264 – cü ildən başlayaraq bütövlükdə yüz ildən
çox bir müddətdə üç dəfə Roma ilə ölüm-dirim savaşı aparmış və hər dəfə də məğlub
olmuşdu. Axırıncı müharibə özünü intihar xarakteri daşımış, Karfagen məhv olmaqla,
tarix səhnəsini tərk etmişdi. Xalq da Karfagen hakimiyyətinin böyük iddiasının
qurbanına çevrildi. B. e. ə. 146-cı ildəki III Puniya müharibəsində qalib gələn romalılar
Karfagenin yarım milyon əhalisinin əksəriyyətini məhv edib, əlli min nəfərini əsir
götürüb, bu gözəl şəhəri yandırdıqdan sonra , hettləri təqlid edərək, şəhərin ərazisini
şumlayıb, duz səpmişdilər ki, orada heç nə bitməsin.
Tarixin dəhşətli ironiyası ondadır ki, nəinki bu dövlətlərdən, heç onların
xalqlarından, assuryalıların kiçik, həm də dağınıq qalıqları nəzərə alınmasa, qədim
keçmişin dumanlı xatirələrindən başqa heç nə qalmadı. Bu siyahıya b. e. ə. VI əsrin
sonlarında Roma üçün böyük təhlükəyə çevrilən etruskları da əlavə etmək olar.
İmperiyalar bir qayda olaraq müharibələr, qan tökülməsi hesabına yaranırdı.
Qədim Roma çox əraziləri işğal etsə də,.həm də qurbanlar verməyə məcbur olurdu. Kişi
cinsindən olan qədim romalılar müharibədə həlak olur, qadınlar isə uşaq doğanda
ölürdülər. Müasir dövrdə isə təcavüzkar ordunun əsgərləri döyüşdə həlak olur, onların
arvadları və uşaqları isə yoxsulluqdan, ölkənin müflisləşməlsindən ölürlər.
İnsan qırğını hesabına başa gələn imperiyaların taleyi də öz faciələri ilə
maraqlıdır. Nə Assuriyadan, nə Hett imperiyasından, nə Qədim Roma imperiyasından
bir əsər- əlamət qalmadı. Böyük Karlın yaratdığı Qərb imperiyası da, Napoleonun
Avropa imperiyası da eyni sonluqla üzləşdi. Çox təəssüf ki, tarixin dərsləri ağılsız
adamlar üçün heç vaxt ibrət nümunəsi ola bilmir.
Hitler ən azı Avropa ağalığı iddiasında idi, yapon militaristləri isə
Yaponiyanın Asiyaya hökmran olacağına ümid bəsləyirdilər, əvəzində isə öz
ölkələrinin işğal edilməsi
kimi bir layiqli «mükafata» layiq görüldülər. Bu həqiqəti bütün imperiyaların
taleyi bir daha təsdiq edir. Müharibələr, qəddarlıqlar hesabına yaranan imperiyalar
bəzən başqa bir müharibənin nəticəsində dağılır, yoxa çıxırdı. Təkcə I Dünya
Müharibəsindən sonra dörd imperiya – Avstriya- Macarıstan, Osmanlı, Almaniya və
Rusiya imperiyaları tarixdən silindi. Müstəmləkə ölkələri xalqlarının milli-azadlıq
hərəkatı Britaniya imperiyasının da dağılmasına səbəb oldu, 1960-70-ci illərdə Afrika
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qitəsi müstəmləkəçilik boyunduruğundan birdəfəlik xilas oldu. Ümumiyyətlə,
imperiyalar tarixi qanunlar əsasında dağılır.
Yalançı imperiyaların ömrü isə daha qısa olur. Mərkəzi Afrika Respublikası
1960-cı ildə müstəmləkəçilikdən azad olduğu halda, daha çox kannibalizmə meyli ilə
«məşhurluq» qazanan prezident Jan Bedel Bokassa hakimiyyətdə olanda ölkənin adını
dəyişdi. Özünün
imperator adlanması üçün vur-tut 8 milyon əhalisi olan kiçik bir dövləti 1976-cı
ildə uydurma qaydasında imperiyaya çevirdi. Üç il sonra Bokassa vəzifəsi ilə
vidalaşdıqdan sonra bu adlar bütünlüklə ləğv edildi. Neoimperializm eşqinə düşənlər
qoy bu biabırçı faktı nəzərdən qaçırmasınlar.
Müasir dövrdə başqa xalqın torpağını zəbt etmək anomaliya hesab olunur.
Təəssüf ki, düşmənçilik toxumu səpən bəzi qatı millətçilər bu iyrənc məqsədi də
məqbul hesab edir, qonşuların torpaqlarına sahib olmağa can atırlar. Bu yolla əslində
onlar öz xalqını da fəlakətə sürükləmiş olurlar.
Təcavüzə meyl edən xalqın dostu və qonşusu olmaq çətindir. Belələri fürsət
düşən kimi xəyanətə əl atmaqdan çəkinmir, dostluğa qara nankorluqla cavab verməyə
adi hal kimi baxır.
Qatı erməni millətçiləri tarixin təkərini daim geri döndərməyə can atırlar.
Onların öz ideyalarını həyata keçirmək cəhdi, sönmüş vulkan üzərində çiçək ləki
salmağa bənzəyir. Görən vulkan oyananda bu ləkin taleyi necə olacaqdır ?
Qatı millətçilik daim münaqişə toxumu səpir, müharibə tonqalını
alovlandımağa cəhd edir. Mazoxist təbiətli bu şəxslər insanları sürüyə döndərmək
istəyirlər ki, onlardan öz alçaq niyyətləri üçün istfadə edə bilsinlər. Təəssüf ki, bəzi
xalqlar aldadılmaya məruz qalır, yalan dumanına gömülürlər. Buna nail olanlar təkcə
qonşusuna qarşı deyil, öz xalqına da xəyanət etmiş olurlar. Bu o vaxt daha iri miqyas
alır ki, həmin iyrənc prosesə dövlət özü istiqamət verir.
Riyakarlıqdan uzaq olan xalqı isə əsasən tarixdə öz sağlam mənəvi izini
qoymuş ayrı- ayrı şəxslərlə müqayisə etmək olar. Axı həmişə vicdanlı adamlar
olmuşdur, əvvəlki dövrlərdə belə şəxslər ya müqəddəslər siyahısına daxil edilirdi,
yaxud da tonqalda yandırılırdılar. Məgər
vicdanlı xalq ona qarşı törədilən xəyanətin əzablarını anlaşılmayan laqeydlik
hesabına uzun illər boyu çəkməlidirmi? Axı vicdanlı, sülhsevər xalqın layiq olduğu
münasibəti ummağa tam haqqı vardır.
Azərbaycan Ermənistan tərəfindən təcavüzə məruz qalmaqla, uzun illərin
mirası olan Dağlıq Qarabağa və işğal edilmiş digər ərazilərinə dair problemlə
üzləşmişdir. Dağlıq Qarabağı Azərbaycan ərazisindən qoparmaq üçün Ermənistan
müharibə ilə yanaşı hər cür vasitələrə də əl atılır. Ancaq unudur ki, heç bir dövlət öz
ərazisinin parçalanmasına nəyin bahasına olursa-olsun yol vermək istəmir. Bunu XIX
əsrdə real separatizmlə üzləşmiş Amerika Birləşmiş Ştatlarının tarixi təcrübəsi də sübut
edir. 1861-1865-ci illərin Vətədaş müharibəsində yeddi ştatın Birlikdən ayrılması ilə,
ayrıca dövlət - Konfederatı yaratmış Cənub separatçıları məğlub oldular və ABŞ-ın
ərazi bütövlüyü və birliyi qorunub saxlandı. Həmin dövrdə ABŞ prezidenti olmuş
Abraham Linkoln ümumiyyətlə separatizm barədə fikir yürüdərək demişdi ki, əgər
azad və demokratik ölkələr parçalanmaqda davam etsə, yalnız elə ölkələr qalacaq ki,
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oonlar separatistlərə səs hüququ verməyəcəklər, başqa sözlə o ölkələr ki, oranı
“möhkəm əl” idarə edir. Azərbaycan Dağlıq Qarabağa yüksək muxtariyyət verməklə
yanaşı, onun əhalisinin hüquqlarına tam təminat vəd edir. Ona görə də tarixi və hüquqi
ərazisinin parçalanması ilə heç cür razılaşıla bilinməz. İndiki mərhələdə müharibə
qızğın şəkildə getməsə də, hələ başa çatmamışdır. Nə qədər ki, işğal edilmiş torpaqlar
azad olunmamışdır, bu müharibənin sona çatdığını güman etmək olmaz.
Vaxtilə öz xalqını qanlı müharibəyə cəlb edən erməni millətçi ziyalıları artıq
hörmətdən düşmüş, nüfuzlarını xeyli itirmişlər. Onlar milləti mənəvi qanqrenaya
məruz qoymuşdular. Ermənistandakı “ müharibə partiyası “ da hakimiyyətdə özünü
artıq rahat hiss etmir. İndi onların yerini öz xalqının gələcəyi yaxından düşündürən
həqiqi ziyalılar tutmalıdır və bu sülhsevər qüvvə işğal müharibəsi siyasətinə qəti yox
deməlidir. Axı ədalətsiz işğal müharibələrində müxtəlif ingilis ziyalıları da Britaniyaya
məğlubiyyət arzu edirdilər, hətta faşist Almaniyasında da bəzi vətənpərvərlər Üçüncü
Reyxə məğlubiyyət diləyirdilər, çünki onlar uzaqgörənliklə Almaniya ərazisində 1945ci ilin yazının dəhşətlərinin baş verməsini istəmirdilər. Məgər erməni ziyalıları arasında
ciyərləri qatı millətçilik havası ilə zəhərlənməmiş adamlar yoxdurmu? Onlar öz
səslərini qaldırsalar, erməni xalqı da, müharibə törədənlərin onu hansı uçuruma
üuvarladığını aydın dərk edəcəkdir.
Azərbaycanlılar düşmənçiliyin davam etməsinin, vendettaya çevrilməsinin
tərəfdarları deyillər, bu şərtlə ki, ermənilər də eyni mövqedən çıxış etmək təşəbbüsü
göstərsin. Belə vəziyyət o vaxt mümkün ola bilər ki, Ermənistanda düşmənçiliyə rəvac
verənlər siyasətdən uzaqlaşdırılıb, idarəetmə xalqın öz torpağında, həm də öz qonşusu
ilə dinc şəraitdə yaşamağı hər şeydən üstün tutan siyasi qüvvələrə etibar edilsin.
Azərbaycan əraziləri hökmən işğaldan azad olunmalıdır. Bu sülh yolu ilə baş
verməsə, alternativin necə olacağı heç kəs üçün sirr olmamalıdır. Bu heç də fantom
hədəsi deyildir, əlavə qan axıdılmaması üçün işğalçılılara edilən, həm də azərbaycan
xalqının iradəsini ifadə edən rəsmi xəbərdarlığın əks-sədasıdır, idrak qulağı ağır
eşidənlər üçün həmin bəyanatın sadəcə olaraq yenidən səslənməsidir.
Ədalətin zəfəri naminə Allah da öz qüdrətini nümayiş etdirə bilər. Bibliyada
göstərildiyi kimi, Misirdəki qul həyatından xilas olmağa çalışan yəhudilərə mane olan
faraonun ölkəsinə Allah çox sayda bəlalar göndərmişdi, indi də O, özgə torpağını
əsarətdə
saxlayanlara bəlalar bəxş edə bilər. Öz çirkin niyyətlərinə görə Allahını da
dananlar bu ehtimala rişxəndlə baxa bilərlər. Təbiətin işğalçıları məruz qoyduğu ağır
cəzalar isə yuxarıda sadalanan misallardan aydın görünür. Təcavüzkarlar həm də
torpaq sahiblərinin başqa vasitələrə əl atacağı imkanını nəzərdən qaçırmamalıdırlar.
Bu bəlanın onları haqlayacağına, təəssüf ki, hələ də ciddi yanaşılmır, axı troyalılar da
heç öz çarlarının qızı Kassandranın xəbərdarlığına qulaq asmayıb, fəlakət qapısını
döymüşdülər. Troyanın faciəli aqibəti isə Homerin dühası hesabına hamıya yaxşı
bəllidir. Siqnalları aydın şəkildə gələn sabahın bədbəxtliyinə bu gün göz yummaq
böyük qəbahətdir və qədim romalılar demişkən: “ignoratia non est argumentum” –
“cahillik heç də səbəb deyildir”.
Son
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noyabr, 2014-cü il
İran: yaxın tarix və metamorfozalara bəslənən ümid
1979-cu il inqilabından keçən dövr ərzində şimalda malik olduğumuz kimi
cənubda da böyük qonşumuz olan İran dünyanın heç də azalması hiss olunmayan
nəzər-diqqətindən düşmür. Axı inqilab İranı dünyanın aparıcı dövlətlərinin təsir
dairəsindən qoparıb, müstəqil, əslində tam fərqli olan bir mövqeyə yiyələndirmişdir.
Onun siyasətindəki ardıcıllıq, bəzən lüzumsuz inadkarlıq beynəlxalq aləm tərəfindən
heç də razılıqla qarşılanmır. Kiməsə təcavüzdən uzaq olan bu dövlət çox asanlıqla söz
davasına girişir və özünə düşmən bildikləri ölkələrə lənətlər yağdırmaqla, əks sərt
cavabların hədəfinə çevrilir. Ona görə də Qərb mətbuatı, xüsusən Birləşmiş Ştatlar
İranın gələcəkdə «divə» çevrilməsi və ətrafı üçün təhlükə mənbəyi olması variantını
əsas götürərək, hətta buna ciddi bir əsas olmayanda da, onu monstr kimi təqdim
etməklə, dünyaya bu timsalda qorxulu bir obraz təlqin etməyə çalışır. Təəssüf ki, İranın
bəzi siyasi xadimləri də söz, lənət müharibəsini qızışdırmaqda əks tərəfin həmlələrinə
öz bəyanatları ilə yaxşı köməklik göstərmk yolunu tutmaqla, ona qarşı ittiham
«musiqisinin» kreşendosuna – səsinin daha da ucalmasına köməklik göstərirlər.
XX əsrin son iki onilliyinə qədər İran onu himayə edən iri dövlətlərin Şərqdəki
forpostu olmaqla, regiondakı bəzi iqtisadi bloklarda aparıcı rol oynayırdı. Əslində
Pəhləvi sülaləsinin hakimiyyəti dövründə bu ölkə yadelli güclərin öz təsirini sınaqdan
keçirmək laboratoriyasına çevrilmişdi və münasibət üslublarının seçilməsində yaxşı
reagent kimi çıxış edirdi. Əvvəlcə Böyük Britaniyanın, İkinci Dünya müharibəsindən
sonra isə ABŞ-ın Şərqdə satelliti, iqtisadi fayda mənbəyi mədəni kimi kiçik müttəfiqi
olmuşdu. Atası devrildikdən sonra taxt-taca sahib olan Məhəmməd Rza Pəhləvi
dövlətin əsas daxili və xarici siyasət vektorunu Birləşmiş Ştatların nəzarəti altında
müəyyən edirdi. Ona görə də şahın həyata keçirdiyi və nisbətən faydalı sayılan, sosial
gərginliyi azaltmağa yönələn islahatları da xalqın xeyli hissəsi tərəfindən yad cismə
orqanizmin göstərdiyi muqavimət kimi az qala süngü ilə qarşılanırdı.
Şah siyasət sahəsində müstəqil hərəkət etməyə səy göstərmirdi, heç buna cəhd
də etmirdi. Daxildən olan ağır təzyiq altında taxta çıxmasından on il sonra o,
Məhəmməd Müsəddiqi 1951-ci ilin aprelində baş nazir təyin etməyə məcbur oldu. Çox
qısa müddətdən sonra Müsəddiqin təhriki ilə Məclis İngiltərə-İran neft şirkətinin
milliləşdirilməsi barədə yekdilliklə keçən qərar qəbul etdi və şah bu qanunu
imzalamaqdan qaça bilmədi. Lakin «vətənpərvərlik siyasəti» gözlənilən nəticəni
vemədi. İngilis mütəxəssislərinin çıxıb getməsi və Britaniyanın həyata keçirdiyi neft
embarqosu ölkədə «qara qızıl» hasilatını praktiki olaraq dayandırdı, bu isə İran üçün
fəlakətə bərabər idi. Şah 1952-ci ilin iyulunda Müsəddiqi istefaya göndərsə də, altı gün
sonra ümumölkə tətilinin təzyiqi altında onu vəzifəsinə bərpa etdi. Yenə də təşəbbüs
baş nazirin əlinə keçdikdə, şaha sonrakı ilin fevralında ölkəni tərk etməyi təklif etdi və
Məhəmməd Rza Pəhləvi əslində sürgünə yollanmalı oldu. Ailə bundan çox qorxurdu,
çünki atası da 1941-ci ildə devrildikdən sonra sürgünə yollanmış, qürbətdə yaşamış, üç
il sonra vətəndən uzaqlarda, Cənubi Afrika Respublikasında ölmüşdü.
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Öz sülaləsinə «Pəhləvi» adını seçməklə Rza şah, o vaxta qədər soyadı olmayan
iranlılara familiya daşımağı bəxş etdiyi halda, təbəələrinin getdikcə artan nifrətinin
çoxalması nəticəsində, bu sülalənin tarixdə mövcud olanlardan ən qısaömürlüsünə
çevrilməklə, ikicə nəfərin – ata ilə oğulun şəxsində vur-tut əlli beş il mövcud olub, sonra
tarixin arxivinə təhvil veriləcəyini heç ağlına da gətirə bilməzdi.
Oğul şahı isə sürgündən general F.Zahidinin həyata gətirdiyi dövlət çevrilişi
xilas etdi və bundan sonra şah artıq təşəbbüsü əlindən verməməyə səy göstərdi və ən
başlıcası Müsəddiqi istefaya göndərdi.
Lakin o, öz təhlükəsizliyinə o qədər də əmin deyildi, xaricin himayəsi də bu
məsələdə kifayət qədər effektli hesab edilə bilməzdi. Ona görə də 1957-ci ildə o, ABŞ-ın
Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin və İsrailin Mossadının köməkliyi ilə ölkədə gizli siyasi
polis rolunu oynayacaq SAVAK-ı yaratdı. SAVAK ölkədə ədalətsizlik, qəddarlıq,
işgəncə, qatil simvoluna çevrildi. Qərb mətbuatı yazırdı ki, Tehranda qızmar yay
günündə az qala saatlarla avtobus gözləyən adam istidən, bürküdən şikayətləndikdə,
SAVAK-ın agentləri onu aradan götürüb aparır və həmin adam o vaxtdan, elə bil ki,
qeybə çəkilirdi. Həbsxanalarda isə işgəncə adı cəza növünə çevrilmişdi.
Şah islahatlar keçirmək yolu ilə ölkədəki gərginliyi azaltmağa can atırdı. 1962-ci
ildə Torpaq islahatı qanunu qüvvəyə mindi, bu sənədə görə hökumət neft sahəsi
hesabına daxil olan pullarla mülkədarlardan torpağı satın alıb, öz növbəsində bazar
qiymətinin üçdə biri qədər aşağı olmaq qaydasında haqqı uzun müddətə ödənillməklə
kəndlilərə satırdı. 1963-cü ildə başlanan böyük proqram başqa sahələri də əhatə edirdi.
Meşələr və otlaqlar milliləşdirilmişdi. Sənayenin inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulurdu.
Savadsızlığı azaltmaq üçün xüsusi kampaniya təşkil edilirdi. Həqiqətən də islahatlar
radikal xarakter daşıyaraq, əhalinin xeyli hisəsinin həyatına öz təsirini göstərirdi.
Lakin hay-küy xatirinə «Ağ İnqilab» adlanan bu islahatlar heç də narazılığın
şiddətini əsaslı qaydada aşağı sala bilmədi. Geniş xalq kütlələri və şiə ruhaniləri
arasında güclü müxalifətin yaranmasının qarşısını almağa qadir olmadı.
Şah, siyasi arenada ciddi müqavimətin baş verməsi ehtimalı səngidikdə,
əleyhdarlarına qarşı mübarizəni gücləndirmək qərarına gəldi, axı şiə ruhaniləri
arasında atasına olan kimi, ona qarşı da kəskin müxalifət mövcud idi. Onun
gələcəkdəki ən riqorist əleyhdarı Ruhulla Musəvi Xomeyni çox gənc yaşında, 1923-cü
ildə mübarizəyə başlamaqla, şah rejiminin barışmaz düşməninə çevrilmişdi.
Bir qədər əvvəl «Ayətulla» kimi ali ruhani titulu alan Xomeyni 1962-ci ildə
ruhanilərin tətilinə başçılıq etdi, sonrakı ilin başlanğıcında isə şah islahatlarını boykot
etməyə çağırdı. Çağırışını bununla əsaslandırdı ki, «Ağ inqilab» islam normalarına və
ölkənin Konstitusiyaına uyğun gəlmir. O, «Ağ inqilabı» öz manifestində istehza
qaydasında «qara» adlandırırdı və o vaxt yazmışdı ki, əgər sağ qalsa, bu hökumətin
axırına çıxmaqda öz borcunu icra edəcəkdir. O, şahı «İsrailin müvəkkili» adlandırırdı
və xalqı «qalxıb», «tiraniyanı çiynindən atmağa» çağırırdı. Hökumət Xomneyini həsb
etdi. Bir il sonra yenə həbs etdikdə, onu Türkiyəyə sürgün etməyə məcbur oldu.
Oradan o, İraqdakı müqəddəs Nəcəf şəhərinə yollandı, 1978-ci ildə isə burada da
həyatına təhlükə yarandıqda, mübarizəsini davam etdirmək üçün Parisə mühacirət
etməyə məcbur oldu. Parisdə bir texniki yenilik – maqnitofon kasseti ona çox köməklik
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göstərdi. Müraciətlərini kassetə diqtə edib, İrana göndərirdi. Ölkənin hər yerində xalq
ona qulaq asırdı.
Son vaxtlarda oğlu Mustafa Xomeyninin sirli ölümü və Ayətüllaya qarşı
təhqiredici məqalənin dərc edilməsi xalqın səbir kasasını doldurdu, bütün ölkə əhalisi
nümayişə çıxdı. 1979-cu ilin yanvarında şah öz ailəsi ilə birlikdə ölkəni təyyarə ilə
həmişəlik tərk etdi və bir il sonra ağır xəstəlik nəticəsində həyatla vidalaşmalı oldu. 21
yanvarda Xomeyni bir qrup öz tərəfdarları ilə birlikdə Parisdən elə həmin Tehran
aeroportuna gəldi və şəhər əhalisi onu görünməmiş qələbəliklə qarşıladı. Fevralın 11-də
şahın nəzarətində olan qoşunlar müqavimətlərini dayandırdılar. Üç gün sonra Ayətulla
Xomeyni İran İslam Respublikasının Ali rəhbərliyi altında «Milli Cəbhə» hökumətini
formalaşdırdı. May ayında keçirilən referendum İran İslam Respublikasının
yaradılmasını dəstəklədi. İlin sonunda qəbul edilən Konstitusiyaya görə Xomeyni İran
İslam Respublikasının Ali rəhbəri postunu tutdu. Beləliklə, İran tarixində yeni epoxa
başlandı və bu, təkcə Yaxın Şərqə deyil, bütün dünyada öz təsirini göstərməmiş
qalmadı.
1979-cu ilin noyabrında Tehranda baş verən bir hadisə İranla ABŞ arasında olan
münasibətləri daha da kəskinləşdirdi. Tehrandakı ABŞ səfirliyi bir qrup gənc tərəfindən
tutuldu və bu, xoşagəlməz beynəlxalq böhranın meydana gəlməsiniə səbəb oldu.
Tehrandakı hadisə ABŞ prezidenti Cimmi Karterin taleyinə də öz təsirini göstərdi və
1980-ci il seçkilərində ikinci müddətə onun dövlət başçısı olmaq ümidləri boşa çıxdı.
Yeni prezident Ronald Reyqanın innaqurasiyasından az sonra (20 yanvar 1981-ci ildə)
53 amerikalı girov azad edilib, Amerikaya yola salındı.
Xomeyninin idarəçiliyi dövrünə həm də böyük sınaq sayılmalı olan İran-İraq
müharibəsi düşdü. 1980-ci il sentyabrın 22-də bu müharibə İraq ordusunun İranın
cənub əyaləti olan Xuzistana müdaxilə etməsi ilə başlandı. İnqilabdan sonra İranda
ordunun tərkibi ixtisar edilərək, onun dörddə üçünə – 180 min nəfərə çatdırılmışdı.
Xidmətdən qovulan, uzaqlaşdırılan generalların yerini kiçik rütbəli zabitlər və hərbi
meylli mollalar tutmuşdular. Ordunun döyüş qabiliyyəti aşağı düşmüşdü. Digər
cəhətlərlə yanaşı, bunlardan hali olan Səddam Hüseyn qonşu ölkənin neftlə zəngin
ərazisinin bir hissəsini tutmaq fürsətini əldən buraxmaq istəmədi. Müharibədə ona
NATO və Varşava bloklarının ölkələri kömək edirdilər, həmin ölkələrdən o, bol silah
alırdı. İraq bir neçə dəfə kimyəvi silah işlətməkdən də çəkinməmişdi. Səkkiz il davam
edən qanlı müharibə 1988-cı il avqustun 20-də sülh müqaviləsi bağlanmaqla başa çatdı.
Bu müqaviləyə razılıq vermək Xomeyni üçün olduqca alçaldıcı görünürdü.
Məclisin sədri Rəfsəncani ondan razılıq almaq üçün Quma gələndə, Xomeyni onun
fəlakətli perspektivini nəzərə almaqla, sülh müqaviləsi təklifinin irəli sürülməsi
barədəki xahişinə qulaq asıdıqda demişdi ki, bunu eşitməkdənsə, «bir fincan zəhəri
içməyə» üstünlük verərdi. Lakin praqmatik insan olan Ayətulla zərurətdən qaça
bilməzdi və barışığa razılıq verdi. Ahıl yaşlı, uzun mübarizə yolu keçmiş bu adama
həmin hadisə də təsirsiz ötüşmədi, heç bir il keçməmiş, 3 iyun 1989-cu ildə Xomeyni
vəfat etdi.
İnqilab Qərbin siyasi, hərbi, hər şeydən əvvəl isə güclü iqtisadi müttəfiqini onun
əlindən almışdı. Ona görə də ilk günlərdən qarşıdurma faktları meydana çıxdı. ABŞ
səfirliyinin tutulması bunu daha da gücləndirdi. Birləşmiş Ştatlar öz diplomatları olan
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girovları xilas etmək üçün desant göndərdikdə, təyyarənin qəzaya uğraması bu cəhdi
əbəs olana çevirdi və belə cəhdlərə bir daha əl atılmadı. Uzun müddət ərzində ABŞ-ın
«təcrübə üçün ada dovşanı» rolunu oynayan İran artıq fövqəldövlətin siyastinə tam əks
mövqedə dayanmışdı, «girov götürmə» əməliyyatı ilə ondan «intiqam» aldığına görə
fərəh duyurdu.
İnqilabın İrana nə bəxş etdiyi sualına birmənalı cavab vermək çox çətindir. İranın
beynəlxalq aləmin xeyli hissəsindən uzaqlaşması faktını heç cür inkar etmək olmaz.
İnqilabdan sonra demokratiyanın və teokratiyanın sintezindən ibarət bir quruluş
meydana gəldi və sırf teokratik dövlət olan Səudiyyə Ərəbistanından bir qədər
fərqlənməklə, onun «sirdaşı» rolunu oynamağa başladı. Əvvəlki İran Qərbin uzun
müddətli təsiri altında müasir həyat tərzinn yaxşı və pis cəhətlərindən nəyi varsa,
hamısını qəbul etdiyindən, birdən-birə onlardan bütünlükə imtana etmək də asan
məsələ deyildi. Ən radikal hüquqi islahat isə ondan ibarət oldu ki, şəriət şəxsi və ictimai
həyata bütünlüklə hakim kəsilməsə də, onün bir sıra az qala yaddan çıxmış elementləri
bərpa edilməklə, tətbiq olunmağa başladı. İran hərbi qüdrətini möhkəmləndirməyə də
qayğı göstərir, axı uzun müharibə ona çox şeyləri öyrədə bilmişdi. Ordusunu adi
silahlarla yanaşı, raketlərlə təmin etməyə girişdi.
Qərb mətbuatı inqilabın elə ilk günlərindən onun rəhbəri barədə müxtəlif
şayiələr yaymağa üstünlük verdı, onu arxaizmin nümayəndəsi kimi qələmə verirdi. Bir
avropalı jurnalist hətta onu «VII əsrdən XX əsrə atılan daş» adlandırmışdı. Bu, qərəzli
münasibətdən doğmuşdu, onun dini qaydaları, şəriəti bərpa etmək cəhzdlərinə işarə
idi. Əgər müəllif “qara daş”- meteorit metaforasını işlətsəydi, fəlsəfi düşüncə tərzində
mahiyyətə bir qədər yaxınlaşmış olardı. Qədim ərəblər hələ İslamdan da əvvəlki
dövrlərdə Kəbədəki “qara daşa” – meteoritə sitayiş edirdilər. İslamdan sonra isə
Kəbəyə ziyarət İslamın beş dayağından biri hesab olunur. Heç bir meteorit Yer mənşəli
deyildir, alimlər onun ən qədim nümunəsini tədqiq etməklə Yer üzərində həyatın
başlanğıcı barədə yeni, inqilabi bir nəticəyə gəlmişlər. Həmin tədqiqat materialının isə
4,6 milliyard yaşı vardır. Məlum olmuşdur ki, yaşı 4 milliyard olan Yer yaranmamışdan
hələ 600 milyon il əvvəl kosmosdan bura gəlib çıxan meteoritlər Yer üzərində həyatın
başlanğıcının mənbəyi rolunu oynamlşlar. Onlar öz tərkiblərində mikroorqanizmlər
gətirmişlər və bu bir hüceyrılilər planetimizdə həyatın rüşeymi kimi çıxış etmişlər.
Onlar sonra inkişaf edərək bütün canlıları, həmçinin insanları əmələ gətirmişlər. Deməli
Yer üzərindəki həyat özünün vacib səbəbi kimi həmin meteoritlərə borcludur. Xomeyni
də VII əsrdə təşəkkül tapmış İslama 1,3 min ildən sonra güclü impuls vermək istəyirdi,
əslində XX əsrdə onun yeni enerji mənbəyinə çevrilməsinə səy göstərirdi, hələ sınaqdan
çıxmamış potensialından istifadə etməyə çalışırdı.
Məhəmməd peyğəmbərin əsasını qoyduğu İslam dini Ərəbistanın kiçik bir
ticarət şəhərində – Məkkədə meydana gəlsə də, ilkin hüceyrə kimi parçalanaraq,
böyüyərək dünyanın bütün guşələrinə yayılmağa başladı və indi 1,5 milyard insanı
əhatə edən və həyat qüvvəsi heç də tükənməyən nəhəng bir sosial orqanizmi təmsil
edir. Məhəmməd peyğəmbərdən sonra, Abbasi xəlifələri tərəfindən və Kordoba
xilafətindəki həyata keçirilən mədəni inqilablar istisna olmaqla, Xomeyni tarixdə ilk
dəfə Şərqdə sosial xarakter daşıyan dini inqilabı həyata keçirmişdi. Ona qədər dünyada
baş verən inqilablar milli azadlıq və sinfi mübarizə xarakteri daşıyırdı. Xomeyni isə tam
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başqa bir yol tutdu və öz inqilabının zəfərinə nail oldu. Ona görə də Xomeynini yaxşı
mənada götürdükdə, Məhəmməd peyğəmbər dövründən – VII əsrdən XX əsrə gəlib
düşmüş həyat verən «meteorit» hesab etmək olar. Məhəmməd peyğəmbərin həyata
keçirdiyi inqilab isə sonralar bütün dünyanın sifətinin myəyyən qədər dəyişilməsinə
səbəb olmuşdu.
Həm də Xomeyni müasir dünyanı çox yaxşı dərk edən adam və lider idi. O
dövrün nəbzini tutmağı məharətlə bacarırdı, bu sahədə fitri istedada malik idi. O,
inqilabın qələbəsinin yaxınlaşmasını hiss etdikdə, müvafiq tədbirlərə əl atmaqla, onun
ləngidilməsinə yol vermədi. Səkkiz il davam edən müharibədə ölkəsinin təkbaşına
vuruşması, Qərbin təzyiqlərinə davam gətirməsi onun yüksək dövlət xadimi
xüsusiyyətlərinə malik olmasından xəbər verir. Müharibədə onun yarada bildiyi
inqilabi və dini ruh bu müqavimətin gücləndirilməsində heç də az rol oynamadı.
Döyüşdə ağır yara almış müharibə veteranları bu gün də Vətənə və Xomeyniyə xidmət
göstərmələri ilə öyünür, qürur hissləri keçirirlər, onların bəziləri 2009-cu il seçkilərində
prezidentliyə namizəd Musəvini dəstəklədiklərinə görə təqib olunma təhlükəsindən
qorunmaq üçün, xarici ölkələrə mühacirət etməyə məcbur olmuşlar. Bu vəziyyət də
onların vətənpərvərlik hissini zəiflədə bilməmişdir. Prezidentlər dəyişir və
dəyişiləcəkdir, onların bəziləri İranı öz əleyhdarları üçün «ögey anaya» çevrilməyə
cəhd etsə də, əksər insanlarda Vətən sevgisi və dini inanc yenə əvvəlki kimi sarsılmaz
olaraq qalır.
İran ona qarşı olan ideoloji həmlələri heç də cavabsız qoymur, yeri gəldi-gəlmədi
antiamerikan və antiİsrail təbliğatı tonqalı orada gur alovla yandırılır. Əhali arasında
bu dövlətlərə qarşı düşmənçilik əhval-ruhiyyəsinin yayılmasına xüsusi səy göstərilir.
Bu dövlətlərə lənət yağdırmaq az qala İblisə nifrət səviyyəsinə qaldırılmışdır. Bunun
üçün ilahiyyat mənbələrinə də əl atılır. İsrailə qarşı hədələr hədd, hüdud tanımır.
Prezident Rəfsancani İsraili Yer üzündən siləcəkləri ilə hədələyirdi, xeyli müddətdən
sonra yenidən prezidentlik eşqinə düşdükdə, İsraillə heç bir problemləri olmadığını
dilə gətirməklə, öz əvvəlki mövqeyindən uzaqlaşdığını bildirdi. Prezident Mahmud
Əhmədinecad isə İsrailə qarşı hədələrini mantra kimi, fasiləsiz olaraq səsləndirir.
Yəhudilərə qarşı nifrət oyatmaq üçün hətta Holokost dəhşətlərini inkar etmək yolunu
tutur. Onda gərək Auşviqə və digər ölüm düşərgələrinə görə onların milyonlarla
qurbanı olan yəhudilərin özlərinin xatirələri ilə haqq-hesab çəkilsin.
Əhmədinecad fəaliyyətindən daha çox bəyanatları ilə özünə düşmən
qazandırırdı. Onun çağırışları daim dünyanın böyük bir hissəsi ilə qarşıdurmanı
kəskinləşdirməyə səbəb olurdu. Əgər o, XX əsrin birinci onilliyində ABŞ prezidenti
olmuş Teodor Ruzveltin dediyi «səsini ucaltma, ancaq böyük çomağını hazır saxla»
nəsihətindən hali olsaydı və ona əməl etsəydi, yəqin ki, təkcə xaricdə deyil, ölkəsinin
daxilində də hörmətinin belə sürətlə aşağı düşməsindən qaça bilərdi. Həm də onun
beynəlxalq aləmdə İrana qarşı kəskin münasibəti qızışdırması iqtisadi sanksiyaların
sayının artmasına və sərtləşməsinə gətirib çıxardı və nəticədə ölkəsi ağır iqtisadi
böhranla üzləşməli oldu. Uranın zənginləşməsinə göstərilən sönməz həvəs İrana qarşı
ittihamların güclənməsinə səbəb oldu.
İnqilabın qələbəsindən keçən dövr ərzində çoxlu sular axmış, dünya müxtəlif
növ problemlərlə üzləşmiş, insanların düşüncə tərzində də müəyyən dəyişikliklər
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əmələ gəlmişdir. İran özü də heç də üç onillik bundan əvvəlki ölkə deyildir, xalq isə
uğursuzluqlardan xeyli dərs almışdır. Artıq dinin siyasi alət kimi istifadə edilməsi də
əvvəlki effekti vermir. İndi çox sayda adam, kor-koranə inanc bəsləməyənlər yaxşı başa
düşür ki, Allahın adından hökmranlıq etmək illuziyadan başqa bir şey deyildir. Heç
kəsə sirr deyildir ki, çox sayda gənc adam dinin, patriarxal həyat tərzinin təsirindən
uzaqlaşır, onlar heç də əvvəlki kimi ruhanilərə qoşulub xüsusi coşğunluq nümayiş
etdirmirlər. Onlar yalnız xoşbəxt gələcəyə can atırlar, öz ölkələrinin çiçəklənməsini
istəyirlər. Dini təbliğat onları bu mövqedən yayındıra bilmir, zahid, guşənişin həyat
meylinə boyun əymək də onlar üçün yaddır. İqtisadi böhranla birlikdə gənclərin və
ziyalıların belə mövqe dəyişikliyi siyasi metamorfozaya da yol açdı. Beş mühafizəkar
arasında olan mülayim xadim, nisbətən islahatçı imici qazanmış Həsən Ruhaninin
prezident seçkilərində gözlənilmədən qalib gəlməsi son illərdə aparılan səriştəsiz
siyasətə əhalinin ən azı yarısından çoxunun verdiyi kəskin cavab, əslində ona əks
çıxması idi.. Kürsüsü ilə vidalaşan prezidentin fəaliyyətindən narazılıq böyük idi və
getdikcə artırdı. Onun davranışı Ronald Reyqanın çox sevdiyi – “ingilis dilində doqquz
ən dəhşətli söz: Mən hökumətdənəm, gəlmişəm ki, sizə kömək edəm” ( İ am from the
government, and İ here to help) – zarafatını yada salır. Əhmədinecadın da apardığı
xalqa kömək siyasəti çox hallarda yaxşı nəticə vermirdi.
Həsən Ruhaninin yəqin özü də qələbəsinin səbəblrini təhlil etsə, paradoksal
görünsə də, onu Qərb sanksiyalarının müfəffəqiyyətinin nəticəsi kimi
qiymətləndirməlidir. Sanksiyaların təsiri yerli əhalinin narazılığını artırdı və onlar
xarici dünya ilə münasibətləri dəyişməyə cəhd edəcək yeganə real saydıqları namizədi
onun şəxsində gördülər. Ümumiyyətlə, bu seçkinin nəticələrində paradokslar çoxdur,
dini rejim ilk dəfədir ki, öz namizədlərindən hansısa birinin seçilməsinə nail ola
bilmədi. Lakin bu vəziyyət rejimə də müəyyən dividendlər verir, qəribə görünsə də,
onun üçün də uğur sayıla bilər. Çünki, rəhbərlik xalqın istəyini nəzərə ala bildi, ona
qarşı çıxmadı. 2009- cu il seçkilərindəki acı təcrübə dövlət rəhbərliyini daha sayıq
hərəkət etməyə məcbur etdi. Uzun fasilədən sonra adamlara nəfəs almaq üçün
demokratiya oksigeni verildi. Bu hərəkəti ilə rejim özünə və legitimliyinə etimadı bur
qədər artıra bildi.
Ən başlıcası isə, Ruhaninin qələbəsi İran xalqının uğuru sayılmlıdır, hər cür
çətinliklərə, təbliğata baxmayaraq xalq demokratiyaya, müasir dünyaya inteqrasiya
olunmağa öz solmayan istəyini nümayiş etdirdi. Ruhani yaxşı anlayır ki , seçkidə qalib
gəlməsinə görə, birinci növbədə əhalinin xeyli hissəsinin narazılığına borcludur. Xalq
namizədlər arasında yeganə islahatçı kimi ona ümid etdiklərindən, dəyişiklik naminə
belə seçimə getmişlər. Heç də sirr deyildir ki, İran gənclərinin müəyyən seqmentini dini
sərtliklər cana doydurmuşdur və onlar əvvəlki tək buna dözmək, loyallıq göstərmək
istəmirlər. Bəziləri əldən çıxmış “qərbləşmənin” xiffətini çəkir. İslam ortodoksiysı da
reallığa artıq göz yuma bilmir, iqtisadi şəraitin yaxşılaşması və sosial gərginliyin
azalması naminə hətta düşmən saydığı ABŞ-la da normal münasibət qurmaqda
maraqlıdır. Lakin ideoloji sahədə öz götürdüyü yoldan dönməyərək, güzəştlərə gedə
bilməyəcəkdir, çünki bu inqilabın postulatlarına xəyanət olardı.
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İndi Qərb İrandakı şəraitə düzgün münasibət bəsləyib, yeni prezidentə güzəşt
sayıla biləcək bir davranışa üstünlük verməlidir. Əks təqdirdə səhv baha başa gələ
bilər, ümidlər puç olar. Əgər Qərb İran siyasi mənzərəsində dönüşə can atırsa, özü də
buna kömək edə biləcək addımlar atmalıdır. Axı yenilik heç də Bibliya mannası
deyildir ki, göydən tökülsün.
Ruhani də din xadimləri dəstəsinə aiddir, bununla yanaşı, yaxşı təhsil görmüş
ziyalıdır, az-çox dövlət xidməti və diplomatik iş təcrübəsinə də malikdir. Bircə şeyə
əmin olmaq olar ki, o, milli mənafeyi başlıca məqsəd kimi götürməklə yanaşı, nə
ölkənin daxili həyatına çəhrayı eynəkdən baxmayacaqdır, nə də beynəlxalq məsələlərə
münasibətdə dini ehkamın yaratdığı dumana məhəl qoymayacaqdır, birinci növbədə
xalqının istəklərini nəzərə alacaqdır.
Avqust ayında prezidentliyə başlayacaq Ruhaniyə öz sələfindən, heç də sirr
deyildir ki, olduqca ağır irs qalmışdır. İran sanksiyaların fasilə vermədən davam
etməsindən və şiddətlənməsindən, daha çox uşaqlara məxsus bir xəstəlikdən –
asfiksiyadan əziyyət çəkir. Sanksiyalar kəndiri ölkənin həyatını öz ilməyi ilə daha sərt
şəkildə boğur. İş o yerə gəlib çatmışdır ki, özünün böyük sərvəti hesab etdiyi və ən
güclü maliyyə mənbəyi olan neftini dünya bazarında sərbəst surətdə sata bilmir və
bunu etmək üçün müxtəlif priyomlara əl atır. İran cəmiyyətini, balıq üçün tora bərabər
olan sanksiyaların yaratdığı iqtsadi böhran boğaza yığmışdır.
Ölkədə iqtisadi vəziyyətin ağırlığı sosial şəraitin də pisləşməsinə səbəb
olmuşdur. İnflyasiya artıq ərəb atlarına xas olan bir sürətlə, dördnala çapır. Əsas ərzaq
məhsulları ilə fasiləsiz təchizat da pozulmuşdur. Müharibə dövrü istisna olmaqla, İran,
belə vəziyyətlə ilk dəfədir ki, üzləşir. İş o yerə gəlib çatmışdır ki, ət məhsulunun təklifi
tələbatdan çox geri qalır, televiziya ilə toyuq ətinin göstərilməsinə məhdudiyyətlər
qoyulur. Bu ölkə isə öz qonşularına ucuz qiymətə bir çox ərzaq malları ixrac edirdi, iri
bir aqrar ölkənin potensialının belə zəifləməsinə heç cür inanmaq istəmirsən.
Tətbiq edilən ağır sanksiyalar istehsala da öz təsirini göstərməkdə davam edir.
İran bunun hesabına sənayenin bir çox sahələrində özünün rəqabət qabiliyyətini
itirməsi ilə üz-üzə gəlmişdir və daha çox sayda əmtəəni idxal etməli olur.Qonşuları
Türkiyə və Pakistan isə regionda tikiş mallarının güclü ixracçılarına çevrilmişlər.
Bir qayda olaraq siyasət ölkəyə, xalqa fayda vermədikdə, ən azı impotent
xarakteri daşıyır. Səlahiyyət müddəti başa çatan prezident ordunun güclənməsi,
militaristləşmənin uğurları ilə sevinə bilər, o, hətta uranın zənginləşməsində də hər cür
müqavimətlərə baxmayaraq, istədiyinə də nisbətən çata bildi.
Onun nəyə nail olduğu ilə qənaətləndiyini ya qənaətlənmədiyini yalnız özü bilir,
ancaq kürsüsünü tərk edəndə Ernest Heminqueyin məşhur romanının adını yada salıb,
heç olmasa öz ürəyində deyəckdir: “Əlvida, silah!” Çünki, tərxis olunan əsgər kimi,
onun da artıq öyündüyü silahla vidalaşmaq vaxtı gəlib çatmışdır.
Bəs əhalinin maddi rifahının hansı bir arzuolunmayan hala düşməsi onu görən
maraqlandırmırdımı, yaxud bu siyasətdə zəif olduğundan heç onlara girişmək də
istəmirdi. Din xadimi insanın bu dünyadakı yerindən daha çox axirət dünyasındakı
yeri barədə düşünür, bu dünyanın problemləri barədə fikirləşməyi artıq sayır. Onu
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daha çox o dünya maraqlandırır. Əhmədinecad isə özünü dini ideoloq adlandıra
bilməzdi və o, reallığın gözünə dik baxmalı və nəzərə almalı idi ki, daxili siyasət üçün
birinci cavabdeh şəxs odur və istənilən vaxt ona hər cür ittihamlar yağdırıla bilər. Öz
ölkəsini sarsılmaz qala hesab etsə də, iqtisadi zəiflik bu qalaya heç də şöhrət gətirmir.
Həyatda hər şeyin haqqını ödəmək tələb olunur. Xəyalı göylərdə dolanan adam ayağını
yerdən üzə bilmədiyinə görə, öz səhvlərinin bəlalarına dözməli olur. Ambitsiyalar bəlkə də şöhrətə xidmət edir, lakin nəticəsi çox ağır olur. Başqalarını hədələməkdən heç
kəs yox, yalnız öz xalqı əziyyət çəkirsə, bunu edən dövlət xadimi, deməli,yalnız öz
ölkəsi üzərində gücünü sınamağa şalışır, kiməsə sözdə ünvanladığı zərbəni nəticə
etibarilə real qaydada öz xalqına vurur. Hətta, baletdə rəqqas daim özünə nəzarət edir,
fikrini cəmləşdirməli olur. Onun səhvi yalnız özünə, bəlkə də truppaya ya da tamaşaya
ziyan vurur. Dövlət xadimi isə büdrədikdə, onun səhvindən bütün ölkə əziyyət çəkir.
Qərb, xüsusən İsrail mətbuatı və bu ölkənin dövlət xadimləri həyəcan təbili
çalmaqdan yorulmurlar ki, artıq İran nüvə silahına malik olmağın astanasındadır.
İrandakı tədqiqatları dayandırmaq üçün bəlkə bu da bir metoddur. Ancaq iti duşuncə
ilə təhlil etdikdə görünür ki, İran nüvə silahı barədə öz istəyinə nail olmaqdan hələ çox
uzaqdır. Buşer atom elektrik stansiyası o qədər uzun müddətə tikildi ki, hələ də onun
real enerji istehsal etməsi müəmmalı bir iş olaraq qalır. Axı təkcə sentrefuqalar
quraşdırmaq heç də atom silahını hazır vəziyyətə gətirmək demək deyildir. Digər
tərəfdən, belə istəyin reallaşması əlavə, daha ciddi problemlərin yaranmasına gətirib
çıxara bilər. Qonşuları, xüsusilə nəhəng maliyyə ehtiyatlarına malik olanlar buna
biganə qalacaqlarmı?
Əgər İran atom bombasına malik olsa, bir neçə tərəfdən belə silahı özünə
mühafizəçi kimi istifadə edəcək dövlətlərin əhatəsində olmayacaqdırmı, arzuolunmaz
anklava çevrilməyəcəkdirmi? Səudiyyə Ərəbistanı Yaxın Şərqdə hegemonluq iddiasına
görə İranla rəqabət aparmaqla, özünü əliyalın kimi göstərmək istəməyəcəkdir. Belə
silaha yiyələnmək ona heç də hansısa bir maddi çətinlik hesabına başa gəlməyəcəkdir.
Bu ölkə, hələ az qala dörd onillik bundan əvəl Pakistana belə silaha yiyələnməkdə
maliyyə yardımı etmişdi. Həmin ölkə iqtisadi cəhətdən zəif idi, ancaq onun lideri
Zülfüqar Əli Bhutto, hətta ot yeməyə məcbur olsalar belə, hökmən atom bombasına
malik olacaqları qətiyyətini dilə gətirmişdi. Hələ o vaxtlar kreditor rolunu oynayan
Səudiyyə Ərəbistanında isə onsuz da kasad olan otları dəvələrin yeməsi yaxşıdır,
dünya banklarında yatan ehtiyatlarından cüzi miqdarda xərcləsə, oyadılan
ambitsiyasını ödəməkdə çətinlik çəkməyəcəkdir. Nə qədər gülməli görünsə də, əgər
belə silah bazarda satılsaydı, bu ölkə topdansatış qaydasında onu almaqdan da
çəkinməzdi.
Əhmədinecadın antiamerikan və antiisrail ritorikasından uzaqlaşmaq çətin bir
şey deyildir, bəs ağır iqtisadi vəziyyt necə olsun? Səfalət, adamları başqa bir inqilaba da
qalxmağa vadar edə bilər. Ərəb dünyasının timsalından göründüyü kimi, heç bir
ölkənin buna güclü immuniteti yoxdur. Ona görə də Ruhani, seçilmiş prezident tək
birinci mətbuat konfransında dediyi kimi, ilk mərhələdə diqqəti ən kəskin tələbatlara
yönəltməlidir, bura, əhalinin əsas ərzaq məhsulları ilə təchizatı da daxildir.
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Ümumiyyətlə, həm də onun mötədil siyasət yeridəcəyi gözlənilir, yəqin ki, o, “siyasəti
əxlaqiləşdirməyə” cəhd edəcəkdir.
Yəqin ki, Qərb də islahatçılar qanadını gücləndirmək üçün İrana təzyiqini bir
qədər azaldacaq, sanksiyaları yumşaldacaqdır ki, Ruhaninin başçılıq etdiyi bu qanad
iqtisadi böhrana qarşı dayana bilsin. Əgər belə güzəştlər olmasa, İranda islahatçıların
yenicə güclənən mövqeyi xeyli zəifləyəcək və kövrəkləşəcəkdir. Öz güzəştlərinə
müvafiq olaraq, Qərb əvəzində çalışacaqdır ki, İran indiyə qədər günahlandırıldığı
atom silahına nail olmaq ambitsiyası ilə xudahafizləşsin. Belə qətiyyətlilik hərbi və
xarici siyasətin kökündən dəyişilməsinə səbəb ola bilər.
Bəlkə belə hərəkət də, bir fincan tsikuta içmək kimi qiymətləndiriləcəkdir.
Ruhani qlobal səviyyədə qarşılıqlı hərəkətlərin reallaşmasına şərait yarandığı
düşüncəsindədir. O, qonşu 15 dövlətin hamısı ilə, həmçinin Səudiyyə Ərəbistanı ilə
münasibətlərin yaxşılaşacağına ümid bəsləyir. Hətta bir az da uzağa gedərək, bildirir ki,
biz ABŞ-la qarşıdurmanı davam etdirməyəcəyik. Cəsarətli vədlərdir, lakin onların
həyatiliyinə əminlik üçün milli mənafeyi ön plana keçirəcəyini, İran xalqının qanuni
hüququnu müdafiə edəcəyini, həm də gərginliyi azaltmağa çalışacağını bəyan edir.
Dünya əsasən Həsən Ruhaninin prezident seçilməsini pozitiv hal kimi qəbul
edir. Ancaq onun imkanlarının məhdudluğu da nəzərdən qaçırılmır. Çünki İranda
prezident iqtisadiyyata, dinə və digər daxili siyasətə aid olan məsələləri həll etməkdə
müəyyən müstəqilliyə malikdir. Dövlətin siyasətinin vacib məsələləri – orduya
rəhbərlik, xarici siyasət və hərbi strategiya Ali dini rəhbərin səlahiyyətlərinə aiddir.
Müharibə və ya sülh məsələsi, nüvə proqramının davam etdirilməsi və ya
dayandırılması da ondan asılıdır. Ona görə də İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu
hadisələri qabaqlayaraq xəbərdarlıq edir ki, Həsən Ruhaninin seçilməsinə xüsusi
ümidlər bəsləmək lazım deyildir, o, yalnız İranın Qərblə dialoqunun mahiyyətini bir
qədər dəyişə bilər. Yeni prezidentə belə bədbin münasibət həm də İranın siyasi
idarəçiliyinin xüsusiyyətlərindən irəli gəlir.
Ruhani beynəlxalq aləmdə nə qədər yaxşı münasibətlə üzləşsə də, ölkə
daxilində, yəqin ki, güclü mühafizəkar müxalifətlə qarşılaşmalı olacaqdır.
Hökumətdəki məmurları saf-çürük eləmək də asan məsələ deyildir. O, jurnalistlərə
«Kim dövlətdə biletsiz olubsa», onlardan azad olacağı vədini versə də, kimin biletli, ya
biletsiz olmasını müəyyən etmək də asan iş olmayacaqdır. Özünün də dediyi kimi, bu
«ağrılı məsələdir». Lakin başlıca məsələ mühafizəkarları yoluna qoymaqdır, onlar
istənilən məsələdə dəyişikliklərin aparılmasını heç də sakitliklə qarşılamaycaqlar.
Fransız siyasətindəki cohabitation termini “birgə yaşamaq” mənasını verir. Ruhaninin
apardığı siyasətə mühafizəkarlar dözəcklərmi, yoxsa o, müqavimətdən qorxub yalnnız
kosmetik xarakterli işlərlə məşğul olacaqdır? Ona görə də “birgə yaşamağın” nə qədər
davam edəcəyini proqnozlaşdırmaq da çətindir.

İranın yola salınan və seçilmiş prezidentləri özlərinin bəzi dialektik bənzərlərini
yada salırlar. Mahmud Əhmədinecad İranın qısa müddətdə və faciəvi baş naziri olmuş
Məhəmməd Musəddiqin, oyun kartlarında başayaq çəkilən portret təsəvvürünü
xatırladır. Müsəddiq İranı imperialist əsarətindən xilas etmək, müstəqil xarici siyasət
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yeritmək üçün heç bir cəsarətli addımdan çəkinmirdi. Əhmədinecad isə İranı
təhlükələrdən qorumaq üçün onun yeni, daha kəsərli silaha yiyələnməsinə can atırdı.
Lakin hər ikisinin tədbirləri yarımçıq qaldı, fayda əvəzinə ziyan verdi. Onların hər ikisi
tam müstəqil deyildilər və təzyiqlə üzləşməkdən qaça bilmirdilər. Əhmədinecad öz
dostu, Venesuelanın mərhum prezidenti Uqo Çaves kimi antiamerikan ritorikası ilə
dünyada özünə çoxlu düşmən qazandırmışdı. Başı belə şeylərə qarışdığından, iqtisadi
məsələləri başlı-başına buraxdı, həm də sanksiyalar da yüyənsiz at kimi dayanmaq
bilmirdi. Özünü qəhrəman qiyafəsində hiss etmək olar, lakin bu cəsurluqdan xalq fayda
götürmürsə, istənilən hərəkət Don Kixotçuluq xüsusiyyəti almağa başlayır. Həm də
onun yuxarıda səslənən bəyanatları ölkənin Ali rəhbərliyini hücumlardan qoruyurdu,
bütün nizələr yeganə hədəf kimi onun özünə tuşlanırdı. Siyasətdən narazılıq bir şəxs
üzərində cəmləndiyindən, şaxələnmirdi, başqa hədəflərə yayınmırdı.
Tarixi təcrübə göstərir ki, siyasətdə bəzən şou da fayda verir. Qədim Afinanın
tiranı Pisistrat siyasətdə ilk şoumen hesab olunur. O, hiyləgərlik etməklə, yalanlar
uydurmaqla iki dəfə hakimiyyətə gəlmişdi. Əhmədinecad isə elə ehtirasa qapılmışdı ki,
siyasətlə şounu qarışıq salmışdı. Dövlət xadiminin səhvlərinə gözlər dikildiyindən, onu
gizlətmək də mümkün olmur, projektorun işığında hətta ağcaqanad da gözə çarpır.
Əhmədinecad birinci növbədə öz səhvlərinin, beynəlxalq aləmdə hədd tanımayan
hədyanlığının girovuna çevrildi. Siyasətdəki nartsissizm daha böyük bəla kimi çıxış
edir. Lüzumsuz şeylərə vurğunluq, onu həqiqi problemləri duymaq qabiliyyətindən
məhrum etmişdi. Cəsarət nümayişi çox vaxt dəlisov davakarlıq təzahürü kəsb edirdi.
Belə vəziyyət isə ona əlavə əleyhdarlar qazandırırdı.
Əhmədinecadın fəaliyyətini yalnız populizmlə, hərbi ritorika ilə
məhdudlaşdırmaq da ədalətsizlik olardı. Bütün prezidentlər içərisində onu ən üsyankar
təbiətlisi hesab etmək olar. Ali dini rəhbərin himayəsində olan böyük vəzifə sahiblərini
( məsələn, Rəfsancnini, Laricanini və digərlərini ) müxtəlif qanunsuzluqlarda ifşa
etməkdən çəkinmirdi. İranda dinin idarəçiliyi hakim kəsildiyindən , həmin dəstəyə aid
olmayan siyasi xadimə “ağ qarğa” kimi baxırlar və onların aqibəti heç də yaxşı olmur.
İlk iki prezident bu vəzifəni iki ildən az bir müddətə tutmuşdu, biri devrilmiş, ikincisi
isə qətlə yetirilmişdi. 2005- ci ilə qədər olan bütün prezidentlər din xadimləri olmuşdu.
Əhmədinecad ilk dəfə bu qaydanı pozdu. O,dini rəhbərliyin xəttini tənqid etməkdən də
çəkinmirdi. İnqilabdan sonra ilk dəfə Ali liderin hökuməti idarə etməsinə ilahi
hüququnun olması barədəki iddianı açıq şəkildə şübhə altına aldı. O, həmçinin bildirdi
ki, Mehdi ( Messiya ) ilə əlaqə yaratmaqda ayətullalara heç bir ehtiyac yozdur. Bu, dini
rəhbərliyə qarşı birbaşa qiyama bərabər olduğundan, bu vaxt Xameneyi fitva verdi ki,
yalnız o,özü, təkcə şəxsən o, Mehdini təmsil edir
Əhmədinecad dində də islahat aparmağa,”İran islamı”nı formalaşdırmağa
çağırırdı, bu isə dini rejimin ideologiyasından fərqli olacaqdı. O, fars millətçilyini
gücləndirmək üçün Böyük Kir haqqında yüksək fikirlər söyləyirdi, bu isə dinin təsirini
zəiflətmək məqsədini güdürdü. Öz möqeyinin tənqidçilərini, hər bir məsəldən ötəri
təlimat almaq üçün qaçıb, İranın dini mərkəzi olan Quma üz tutan qoyunlar
adlandırırdı. O, Ali dini rəhbərə kölə tabeliyindən çox uzaq idi, hətta Mehdinin Yer
üzərindəki yeganə təmsilşisinə qarşı çıxmaqdan belə çəkinmirdi.
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Yeni prezident Həsən Ruhanini isə SSRİ-nin ilk və son prezidenti Mixail
Qorbaçova bənzətmək olar. İstəməzdik ki, o da sonralar Qorbaçov kimi öz ölkəsində
nifrət obyektinə çevrilsin. Ona da böyük ümidlər bəslənilir, bəziləri hətta onun
siyasətdə ciddi dəyişiklik edəcəyi yuxusunu görür. Qorbaçov Qərbin tərifindən məst
olub, demokratiya oyununa başını necə qarışdırdısa, ölkənin ağır iqtisadi vəziyyəti
onun maraq dairəsini tərk etdi. Leninqradda çıxış edərkən krandan damcı-damcı axan
suyun itkisinin qayğısına qaldığı halda, ölkənin iqtisadi iflasa uğramasına tam
biganəlik nümayiş etdirirdi. İri sənaye müəssisələrinin sıradan çıxmasına məhəl
qoymayıb, ölkənin taleyini vaxtilə «sexçilər» kimi tanınan bir ovuc dələduzu
leqallaşdırmaqla, kooperativlərə bel bağlamaq yolunu seçdi. Bu kooperativlərdə
çalışanlar əvvəlki tək xırda istehslla məşğul olub, əllərinə fürsət düşəcəklərini
gözləyirdilər. Onlar sonralar saxta özəlləşmə şüarı altında aparılan tədbirlər hesabına
iri zavodları, fabrikləri, mədənləri, şaxtaları əsasən havayı şəkildə mənimsədilər.
Qorbaçov SSRİ-nin dağılmasını sürətləndirməklə, onu sevən Qərb qarşıında
əvəzolunmaz xidmət göstərdi. O, öz xəyanətinə görə cəzalandırılmadı, əksinə, Qərbin
sitayiş etdiyi dövlət xadiminə çevrildi. Böyük Pyotr sağ olsaydı, onu ən azı əl əsası ilə
döyərdi.
Bu bənzərliklə yanaşı, mövcud fərq də nəzərə alınmalıdır. İran Rusiyadan daha
qədim və öz dəyərlərinə daha sadiq ölkədir. Əgər yeni prezident də yalnız Qərbin ucuz
tərifini qazanmağa meyl etsə, o, misal gətirilən əcnəbi sələfinin aqibətini yaşamalı
olacaqdır. Lakin Qorbaçovdan fərqli olaraq, öz dövlətini dağıtmağı heç kəs özünə rəva
bilməz. Hamı Karfagenin xarabalıqları kimi, SSRİ-nin fəlakətlərindən ibrət dərsi
götürür. Birincisi düşmənlərin işi idi, ikincisini isə dövlətin öz başçısı bu fəlakətə gətirib
çıxarmışdı. Qorbaçovu «dinməzlər çoxluğu» əhatə edirdi və iyirmi milyondan artıq bir
üzvü olan partiya ona özü və ölkəsi ilə belə qorxulu oyunu oynamağa imkan verdi.
Ruhani isə nisbi islahatçıların əhatəsində olsa da, ruhanilərin və mühafizəkarların
müqaviməti ilə üzləşməli olacaqdır. Həm də daxli və xarici siyasətdə atılacaq mühüm
addımlar hökmən onlarla razılaşdırılmalıdır. Mühafizəkarlar ordusu döyüşü uduzsa
da, müharibəni uduzmamışdır. Sözdə onlar dəyişikliklər tərəfdarı ola bilərlər, əsas
məsələ, bu dəyişikliklər baş verdikdə, onların hansı mövqeyi tutmasıdır. Ona görə də
vəd edilən tədbirlərin reallaşması çətinliklərlə döyüşməli olacaqdır. Bunu nəzərə
alaraq, metamorfozalar üçün Ruhaniyə ümid bəsləyənlər hövsələsizliyə yol
verməməlidirlər, ondan tezlilə çox şey tələb etmək, uğur yoluna heç də daş
döşəməyəcəkdir.
Həsən Ruhani özünün prezdent seçilməsini «təmkinliliyin radikalizm üzərində
qələbəsi» adlandrmışdır. İranın dəyişilməsini arzu edənlər lokomotivdən qabağa
qaçmağa cəhd etməməlidirlər. Gündəlik işlər görüləndə, dəyişikliyin təməli qoyulanda,
daha çox səbirlilik, təmkinlilik tələb olunacaqdır.
İranın Ali dini rəhbərliyi də, o qədər də asan olmayan iki problemlə
üzləşəcəkdir. Bu, birinci növbədə, yeni prezidentin hansı hədlərdə həyata keçrəcəyi
yeniliklərlə əlaqədardır. İstifadə edilən tormoz əvəlki tək sərt dayandırma gücünə
malik olacaqdırmı və Qərbə edilən güzəştlər məqbul sayılacaqdırmı? Necə olsa da,
xalqın ümidləri nəzərə alınmaqla, bu yeniliklərə dözmək lazım gələcəkdir. İkincisi,
daha mühüm məsələ ondan ibarətdir ki, Əhmədinecad öz istəyindən asılı olmayaraq,
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hansısa fövqün təsiri ilə sinəsini qalxana çevirmişdi və bütün nizələr ona dəyirdi.
Bunun hesabına Ali dini rəhbərlik birbaşa hücumlardan yayındırılmış şəraitdə olurdu.
Yeni prezidentin şəxsində belə qalxana ümid bəsləmək mümkün olmayacaqdır, bundan
sonra İran rəhbərliyinə ünvanlanan iddiaların çoxu ondan yan keçəcəkdir. Öz
samurayından məhrum olan Ali dini rəhbər belə vəziyyətdən ən azı bir qədər
rahatsızlıq duyacaqdır.
İran böyük gözləməlr ərəfəsindədir. Müxalifətçilərin sevinc hissləri hələ real
məzmunla dolmamışdır. Yeni prezidentin ilk addımları onun nə qədər müstəqil
olduğunu və öz vəzifəsinə hansı məsuliyyət və səriştəliklə yanaşdığını göstərəcəkdir.
Əlbəttə, iri xarici siyasət problemlərində, məsələn, hadisələrə münasibətdə kəskin
surətdə dönmə cəhdi baş verməyəcəkdir. Yeni prezidentdn Herakl igidliklərini
gözləmək də ağılsızlıqdır. Yəqin ki o, heç də Bisütun dağının ətəyindəki qayalardan
birində öz xidmətləri barədə «Nəqşi-Rüstəm» kimi nəsə yazdırmaq fikrindən də
uzaqdır. Belə nəqş üçün Böyük Dara istedadı tələb olunur. Çar I Dara Persiya
imperiyasını həm rəhmdilliyi, həm də hərbi gücü hesabına xeyli böyütmüşdü, onu
həmin dövrün ən qüdrətli dövlətinə çevirmidi. O, abadlığa, yol tikintisinə böyük diqqət
verirdi. Paytaxtından Aralıq dənizinin sahilindəki Sardı şəhərinə qədər olan tikdirdiyi
1800 kilometrlik «çar yolunda» yaratdığı poçt sisteminin iş prinsipi iki min beş yüz il
sonra belə, ABŞ-ın poçt sisteminin devizi kimi istifadə olunur. Yeni prezidentdən nəinki
Böyük Dara fərasəti, heç «ikinci Kannı» nümayiş etdirmək də tələb olunmur. Həmin
dövrlərə məxsus olan böyüklüklərin çoxunu zaman silib, sıradan çıxarmışdır. Həyata
keçməyən arzuları isə heç siyasi tarixin muzeylərində də tapmaq mümkün olmur.
Əsas vəzifə İranın sanksiyalar kəndirindən azad etməkdir, bu mümkün olsa, İran
çox az müddətdə öz iqtisadi qamətini düzəldə biləcəkdir. Axı tarixin təkəri dönməkdən
də imtina etmir.
İran bizim cənubdakı və Xəzər dənizindəki qonşumuzdur. Yaxın qonşunun
firavan həyatı yalnız pozitiv impulslar buraxır. Tarixi, dini, mədəni yaxnlığımızın çox
sayda mövcud olan cəhətləri, bizi mehriban münasibətləri saxlamağa və
yaxşıdaşdırmağa dəvət edir. Tarixi yaxınlığa heç cür biganə qalmaq olmaz. Ruhani
seçkiqabağı çıxışlarından birində «mənəvi dəyərləri bərpa etməyi» vəd etmişdi. İki
qonşu ölkənin xoş münasibətləri də belə mənəvi dəyərlərə daxil edilə bilər, belə
paradiqmadan çıxış etsək, xalqlarımız arasında dostluq ruhu daha da güclənər və
sarsılmazlıq qazanar.
2013-ci il.

Miflərə həmlə baha başa gəlir (Türkiyədəki hadisələrə baxış)
Bu günlər qardaş Türkiyədən həyəcanlı xəbərlər almışıq. İstanbulun Taksim
meydanındakı parkı məhv edib, yerində ticarət mərkəzi yaratmaq barədəki hökumətin
lazımınca götür-qoy edilməmiş cəhdi kəskin etirazlarla qarlşılanmışdır. Şəhərin az
sayda oksigen rezervuarlarından biri sayılan yaşıllığın hansısa şübhəli məqsəd naminə
ləğv edilməsi, sakinlərin bir hissəsində kəskin qəzəb dalğası yaratmışdır. Bu vaxtadək
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özünü möhkəm okean gəmisi kimi hiss edən Ərdoğan hökuməti gözləmədiyi bir halda
görünməmiş tufanla üzləşdikdə, xeyli kövrək olduğunu hiss etdi.
Hətta səhvlərində də özünə olduqca güvənən, onların həyata keçirilməsində
xalqın rəyinə məhəl qoymadan inadkarcasına hərəkət edən hökumət, bu dəfə də
əhalinin kükrəyən qəzəbinə əhəmiyyət vermədi, adekvat olmayan sərt tədbirlər
görülməsi baş alıb getdi. Polis plastik güllələrdən, gözyaşardıcı qazdan və bibər
qazından, böyük təzyiqli su şırnaqlarından və həmişəki kimi dəyənəklərindən geniş
surətdə istifadə etdi. Xeyli nümayişçi xəsarət aldı, qan töküldü, təkcə bir gecədə 2000
nəfərədək adam həbs edildi. Nümayişçilər də bunu cavabsız qoymadılar. Fransız
inqilablarından miras qalan barrikadalar qululmasına əl atıldı.
Avtoritarizmdən ilhamlanan və getdikcə qürrələnən Türkiyə demokratiyasının
özü əvvəlki vaxtlardan da artıq zədə aldı. Qonşu ölkələrdə «ərəb baharı»nı böyük
sevinclə qarşılayıb, yeri gəldi-gəlmədi onların daxili işinə müdaxilə edən Türkiyə
hökuməti başqalarını həvəsləndirdiyini indi artıq öz küçələrində görəndə, belə
«bahar»ın azacıq işartılarına da dözə bilmədi, mübarizə ağacının çiçəklənməsinin
qarşını almaq üçün tumurcuqları da məhv etmək qərarına gəldi. Sarsılmaz gücünə, əl
atdığı hər cür tədbirlərin yenə də uğurla baş tutacağına əmin olduğundan, çubuğu elə
əydi ki, onun qırılması təhlükəsi yarandı. Ölkənin başqa şəhərlərində də etiraz
nümayişləri, iğtişaşlar baş verdi. Qığılcımı söndürmək səyləri onun daha gur
alovlanmasına şərait yaratdı. Etiraz yanğını Avropa ölkələrinə də keçdi, orada yaşayan
çox sayda türk öz həmvətənlərinin səsinə səs verməyi milli borc kimi hiss edərək,
Türkiyə hökumətinin səhvlərinin kəskin tənqidini Avropanın demokratik dövlətlərinin
küçə səhnələrinə çıxartdılar.
Yəqin ki, hətta etiraz mitinqlərində iştirak edənlər də etiraf edə bilərlər ki,
Ərdoğan hökuməti ölkənin iqtisadi, sosial inkişafı üçün Turqut Ozal istisna olmaqla, öz
yaxın sələflərindən xeyli çox işlər görmüş, son illərdə Türkiyə dövlətinin beynəlxalq
nüfuzunun yüksəlməsinə nail olmuşdur. Təəssüf ki, bu artan nüfuzdan heç də həmişə
ağıllı qaydada səmərəli istifadə edilmir. Öz qüdrətinin heybətli olduğunu göstərmək
üçün ehtiyatsız hərəkətlərə yol verməklə, hər cür yollarla fövqəldövlətin etimadını
qazanmaq üçün, vacib mənafelərə məhəl qoyulmaması, yəqin ki, bir gün öz zəhərli
bəhrələrini göstərəcəkdi. Ən başlıcası, hakimiyyətdə olan «Ədalət və İnkişaf Partiyası»
müxalifətin pozitiv tənqidinə belə məhəl qoymamaq, addımbaşı onu ələ salmaq, həzz
qaydasında tapdlayıb əzmək, çoxluğun hegemonluğunu əldə etmək yolu ilə, əslində
vətəndaşların bir hissəsi arasında özünə qarşı avtoritarizmdən xumarlanmağına görə
nifrət hissləri oyatdırmağa başladı.
Taksim meydanındakı parkın məhv edilməsi xırda məsələ olmasa da, belə böyük
etirazlar üçün səbəb rolu oynaya bilməzdi. Xalqın bir hissəsinin hakimiyyətə neqativ
münasibəti, qazandakı buxar kimi özünə çıxış yolu axtarırdı və əlinə düşən bəhanə
fürsətini buraxmaq istəmədi. Ərdoğan ölkədə çox şeyi dəyişməyə can atır. Ancaq, bu
olduqca mürəkkəb məsələyə o qədər də ciddi araşdırma və qərar qəbul etmək
qaydasında yanaşılmır. Qazanılan uğurlar bünövrəsi üzərində səhvlər, nəticəsi axıra
qədər düşünülməmiş olan qərarların verilməsi də bu meylin məntiqi törəməsi hesab
edilməlidir.
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Türkiyədəki əsas narazılıq din və mif problemi ilə əlaqədardır. Ümumiyyətlə,
mifin dağıdılmasının və dinin dəyişdirilməsinin hökmən ağır nəticələrə səbəb olan
hadisələr təsiri bağışlaması aydın bir məsələdir. XVIII əsrdə Avropada Reformatsiyanın
təsiri altında xristian dininin parçalanması, yeni protestant dininə keçilməsi geniş
miqyasda baş verirdi və bu, Müqəddəs Roma İmperiyasının əhatə etdiyi knyazlıqlarda
da öz əksini tapırdı. Həmin dövrdə belə bir həqiqət məlum oldu ki, din dəyişildikdə,
bu, hökmən hakimiyyətin, hökmdarın dəyişilməsinə də gətirib çıxarır. Ona görə də
status-kvonun qorunub saxlanılması, belə xoşagəlməz variantın baş tutmaması üçün
qərara alındı ki, knyazlıq bütünlükdə hökmdarın mənsub olduğu dini qəbul etsin. Bu,
hökmdərlar üçün əsl immunitet yaradırdı.
Mifə münasibətdə də iri miqyaslı dəyişikliklər, əslində ənənələrin məhv edilməsi
xarakteri daşıdığından, müəyyən siyasi kataklizmlərlə müşayiət olunur. Alman
xalqının dərnəklərdə, partiyalarda birləşmək həvəsi, millətçilik ruhuun qabarmasına
xidmət edən Bismak irsi, həmçinin Birinci Dünya müharibəsindəki məğlubiyyətdən
sonra ağır reparasiya vasitəsilə təhqirə məruz qalmasına görə intiqam hissi Hitleri,
nasional-sosializmi meydana gətirdi və bu, xalqı fəlakətə sürüklədi. XIX əsrin sonunda
yaranan və şiddətlənən alman millətçiliyi və irqçilik bu xalqı militarizm yoluna çıxardı
və ona böyük bəlalar bəxş etdi.
Mif bir qayda olaraq, yarandığı andan olduğu kimi, məhv ediləndə də hökmən
faciələrə aparıb çıxarır. Böyük Oktyabr Sosialist inqilabından sonra elmi kommunizm
əslində dinə çevrilmişdi və ona sitayiş təlqin edilirdi.
SSRİ-də Leninin bütləşdirilməsi, Stalinin şəxsiyyətə pərəstişin bərqarar olması,
kütləvi repressiyalarla, iri miqyaslı qanun pozuntuları ilə müşayiət olunmuşdu. Lakin
artıq mif mövcüd idi və əhalinin böyük əksəriyyətinin şüuruna hakim kəsilmişdi.
Xruşşovun bu mifin bir hissəsini ehtiyatsız qaydada dağıtması, onun özünün nüfuzunu
heçə endirdi və dünyadan köçməmişdən əvvəl barəsində çalınan rekviyemi özünün də
dinləməsinə şərait yaratdı. Qorbaçov ölkəni siyasi islahata uğratmağa cəhd edəndə
onun iqtisadi tənəzzülünü şiddətləndirdi. Və quruluşa yönəltdiyi zərbə, bəlkə də
xəyanəti ilə özünün də siyasi sonluğunu sürətləndirdi. Yeltsin yeni kapitalizm
cəmiyyəti yaratmaq üçün oliqarxlar adlanan kiçik «qılıncgəzdirənlər» dəstəsinə
arxalanmaqla, xalqın taleyini bütünlüklə zamanın acı hökmünün sərəncamına buraxdı
və ölkənin iqtisadi-sosial iflasına səbəb oldu. SSRİ-nin və Rusiyanın bu rəhbər xadimləri
mif yaratmaqdan və mifi dağıtmaqdan həzz alırdılar. Lakin nəticə onların
gözlədiklərinin tam əksinə çevrilirdi. Axı, Böyük Fransa inqilabının meydana gətirdiyi
Terror da başqa qurbanlarla yanaşı, inqilabın öz rəhbərlərinin də həyatını udması ilə
başa çatdı.
Türkiyədəki hadisələr də birmənalı deyildi. «AK» partiya ideoloji sahədə
axıradək düşünülməmiş iki hərəkətə əl atdı, bunun birincisi, demokratiya pərdəsi
altında İslam dininin dayaqlarının güclü surətdə möhkəmləndirilməsi, ikincisi isə,
həmin dinə ilk böyük zərbəni vuran və bunu «layiqlik» irsi kimi qoyub gedən Atatürk
mifinin hərtərəfli qaydada demontaj edilməsi sahəsindəki meyllər idi. İslam dininin
təsirini gücləndirmək üçün, onun simvolikaları ön plana çəkildi. Qadınların və qızların
hicab örtməsi az qala ən böyük milli qarşıdurmaya səbəb olan bir problemə çevrildi.
Hökumət başçısının və üzvlərinin ictimai yerlərdə dini ibadətlər etməsi, qaldınlarının
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hicabda gəzməsi onların mövqeyini açıq nümayiş etdirirdi. Hakim partiya xalqın xeyli
hissəsinin münasibətinə məhəl qoymadan Atatürkə olan pərəstiş binasını sökməyə
girişdi. Onu nəzərə almadı ki, bu mifin 80-ə yaxın yaşı vardır və həmin dövr ərzində
hərtərəfli qaydada təlqin edilmiş, şüurlara yerləşdirilmişdir. Digər tərəfdən, bu mif heç
də boş yerdən yaranmamışdı, ona olan münasibətdən asılı olmayaraq, heç kəs Mustafa
Kamal paşanın yeni Türkiyənin, modernləşməyə qədəm qoymuş bir ölkənin yaradıcısı,
banisi olduğunu inkar edə bilməz. Atatürk şüurlarda da böyük inqilab əmələ gətirmiş,
dini cəhalətə, ümumilikdə geriliyə ağır zərbə vurmuş, ölkəsinin gələcək inkişafı üçün
qoyulan möhkəm bünövrənin memarı rolunu oynamışdı. Ona görə də, Atatürk irsinə
örtülü həmlələr belə heç də xalqın müəyyən hissəsi tərəfindən rəğbətlə qarşılanmır,
bunu edənlərə qarşı kin, qəzəb hissləri yaradırdı. Bu həmin Türkiyədir ki, XIX əsrin
sonunda Sultan II Əbdülhəmidin dövründə Avropadan alınan generatorun üstündə,
onun rotorunun fırlanmasını bildirən təlimatdakı «Revolution»- «fırlanma» sözünü
«inqilab» ifadəsi kimi başa düşüb, qorxduqlarından həmin avadanlığı tezcənə geri
qaytarmışdılar. Atatürk isə qabaqcıl elmə, mədəniyyətə Türkiyənin qapılarını taybatay
açmışdı.
Qədim Misir faraonları özündən əvvəlkilərin piramidaların xarabalığı üzərində
öz piramidasını tikməyi yasaq hesab edirdilər. Bir mifi dağıdıb, özünə mif düzəltmək
üçün isə ciddi bir əsas olmalıdır, əgər bu, qum üstündə qurulursa, çox qısa müddətğdə
dağılacaqdır.
Ərdoğan hökuməti ilk dəfədir ki, belə ciddi müqavimətlə üzləşir və pis hal odur
ki, ona dözümsüzlüklə, hətta aqressivliklə cavab verir. Hadisələrin dinamikasını
proqnozlaşdırmaq çətindir, çünki hökumət xalqın hər bir üzvünün sosial vəziyyətinə
müsbət təsir edən xeyli işlər görmüşdür və narazıları ilə müqayisədə tərəfdarları heç də
az deyildir. Lakin etiraz dalğası genişləndikcə, böyüdükcə, bu, tsunami effekti yarada
bilər. Və heç şübhəsiz, Türkiyəyə, onun imicinə böyük zərbə vurardı. Qardaş ölkəyə və
xalqa isə, öz problemlərini sakit, ağıllı qaydada, demokratik prinsiplər əsasında həll
etməsini istərdik. Çünki Türkiyə üçün olan problemi biz özümüzünkü hesab edirik və
ona heç də laqeyd seyrçi mövqeyindən yanaşmırıq. Xalqın hətta kiçik seqmenti ilə
qarşıdurma fayda vermir və bu məsələdə hökumətin bədnam «prinsipiallıq» nümayişi,
xalqın tələbini vecinə almaması kiçik tonqalın daha gur alovlanmasına səbəb ola bilər
və onun dilləri hökmən hökuməti də qarsacaqdır.
O4.06.2013 ci il. “525-ci qəzet”
Yavuz davranış fayda vermədi
Türkiyə olayları davam edir
Türkiyədəki qarşıdurma iki həftəyə çoxdur ki, davam edir, hökumətin hər cür
tədbirlərinə baxmayaraq, etirazı yatırtmaq ümidləri boşa çıxır, protest dalğası öz
miqyasını azaltmır, əksinə, artırır. Etirazçıların tələbləri əvvəlki çərçivəsindən və
məqsəddən çıxıb, daha kəskin və ultimativ xarakter daşımağa başlayır. Əks tərəfdəkilər
isə elə bil ki, Odisseyin dənizçiləri kimi qulaqlarını tıxamışlar ki, Taksimdən və digər
meydanlardan, onların ağlını çaşdıra biləcək müasir sirenaların xəbərdarlıq nəğmələrini
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eşitməsinlər. Bəlkə bu da, etirazın sönəcəyinə ümidlə bağlı olan bir metoddur, lakin
eşitməmək, anlamamaq arqument sayıla bilməz. Qədim romalılar, Viktor Hüqonun
misal gətirdiyi kimi, yəqin ki, kiminsə harayına laqeydliyi nəzərdə tutaraq, bir zərbməsəldən istfadə edirdilər: surdus ab – surdus – «kar səfehdir». Bu, fiziki qüsuru olanlara
deyil, ağlında və mənəviyyatında qüsuru olanlara aid edilməlidir. Yalnız səhradakı
çağırış cavabsız qalır, eşidilməmiş olur.
Təəssüf ki, hökumət etirazı güc hesabına yatırtmaq məqsədindən uzaqlaşmaq
istəmir, həm də tərəfdarlarndan ibarət öz ağır artilleriyasını işə salmaqla məsələni
çürütməyə can atır. Bu isə yalnız qarşıdurmanı şiddətləndirməyə kömək edəcəkdir.
Hamı, barrikadaların hər iki tərəfində dayananlar da baş nazir Ərdoğanın xarici
səfərdən qayıtmasını, əvvəlki aqressiv ritorikasından uzaqlaşıb, müəyyən güzəştlərə
getməsini gözləyirdi. Lakin onun qarşılanması elə teatrlaşdırılmış mənzərə yaratdı ki,
bu, hökumətin geri çəkilməyəcəyinin nümayişinə çevrildi. Belə təsəvvür yaranırdı ki,
müasir fateh ölkəsinə döyüşdə qazandığı böyük zəfəri ilə qayıtmışdır. Təyyarə
nərdivanı hesabına adamlardan xeyli yuxarıda dayanan baş nazir sevinən kütləyə öpüş
ünvanlayırdı, xanımı da anturaj qaydasında tez-tez əlini yelləyirdi. Elə coşğunluq
atmosferi mövcud idi ki, burada nə Taksim meydanı, nə həyatları qurban gedənlər, nə
də dörd min nəfərə qədər xəsarət alanlar heç cür yada düşə bilməzdi. Və belə əhvalruhiyyə əlavə güc nümayişi səhnəsinə çevrilə bilərdi və səfərdən qayıdan rəhbər etiraz
edənlər barədəki əvvəllər işlətdiyi «ekstremist» sözünə yeni «vandal» ifadəsini də
əlavə edib, bu adamlara öz pozulmaz damğasını vurdu, və onlardan çıxışlarına son
qoymağı tələb etdi. Ankaradakı mitinqdəki çıxışında isə o, artıq hücuma keçdi.
Etirazçıları «sərxoşlar» adlandırdı və öz tərəfdarlarını əks nümayişlərə çağırdı. Onun
tələffüzü amiranə, yavuz (heybətli) tonda olsa da, səslənən yerdən bir az uzaqda itibbatdı.
Siyasət həm də əllaməliklər məkanıdır. Bəzən siyasi xadimlər öz qüdrətlərinə və
sarsılmaz nüfuzlarına elə inanırlar ki, özlərini mifologiyadan müasir həyata düşmüş
Meduza Qorqona kimi hesab edirlər. Axırıncının dəhşətli gözü kimə sataşsa, yerindəcə
daşa çevrilirdi. Partiyasının üzvləri və tərəfdarları da öz liderlərini belə bir çətin anda
məhz Qorqona qiyafəsində görmək istəyirdilər. Qoy onun bircə baxışı ölkənin bütün
əhalisini, onu sevməyənlər də daxil olmaqla, nizama düzləndirsin, lazım gəlsə, bir
hissəsini lap kölgələrə çevirsin. Axı o, ölkəni «dəmir əllə» idarə eitməyə üstünlük verir.
Nədənsə bu ümid də puç oldu, etirazçılar baş nazirin ucadan səslənən nidasına
əhəmiyyət vermədilər, hədəsindən də nəinki qorxmadılar, heç ona məhəl də
qoymadılar. Əks effektsə göz qabağındadır, etirazçıların dəstəsi günü-gündən artır.
Bir qayda olaraq, böhranlar böyük şəxsiyyətləri və böyük işləri görmək cəsarətini
meydana gətirir. Böyüklük böhrandan çıxmaq yolunu tapmaqda ifadə olunur. Səhvləri
davam etdirmək istəyi isə əks tərəfdə qəzəb hisslərini daha da qızışdırır, onların
ordusuna yeni taqımlar daxil olmağa başlayır. Hədəyə cavab isə «Tayib, istefa !» və
ondan da daha acı səslənən şüarların işə düşməsi şəklini alır. Bu, inqilab qabağı Fransa
tarixindən qəribə bir əhvalatı yada salır. Maliyyə böhranı dərinləşəndə, maliyyə naziri
Kolon gələcəkdə boynu vurulacaq kral XVI Luiyə məsləhət gördü ki, pul məsrəflərini
daha da artırmaq lazımdır ki, xəzinədə pulun hələ çox olduğu təsəvvürü yaransın. Bu,
suda batana daha dərinə düşməyi arzulamağa bərabər idi. Xalqın qəzəbi isə xəzinənin
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kasadlığından daha qorxuludur. Onu qızışdırmaq yanğının arealını genişləndirməkdən
başqa heç nəyə xidmət etmir.
Etirazçılar, heç şübzəsiz, polisin həmlələrindən qorunmaq üçün barrikadalar
qurmağa məcbur oldular. Barrikada isə sözdən, qışqırıqdan, boğaz tellərinin səs
salmasından düzəlmir, onun tarixi materialı küçədən sökülən oraya döşənmiş
daşlardır. Buna görə də iğtişaşçılar «vandal» tituluna layiq görüldülər. Etirazçılar isə
yarlıq yapışdırmaqdan uzaqdırlar. Onlar soruşa bilərlər ki, nəyə görə Atatürkün
yaratdığı dövlət binasının daşlarını rəhmsizcəinə sökənlərə və onu sökdürməyə can
atanlara qarşı elə bir kəskin ittiham irəli sürülmür. Dünyəvi dövlətin məhvinin
üfüqlərini uzaqdan seyr edənləri isə görən necə adlandırmaq olar? Axı tam iflasa
uğrayan Osmanlı imperiyasının, İslam xilafətinin xarabalıqları üzərində qurulan yeni
dövlət öz nəzərlərini proqressə, demokratik inkişafa tutmuşdu. Əgər onların hər ikisini
yenidən həyata qaytarmaq mümkün deyilsə, onda bu cənfəşanlıq nəyə lazımdır? Axı ən
xəyalpərvər adam da, zaman maşınında geriyə səyahət etmək istəyən də həyətdə XIX
əsrin mövcudluğunu yaddan çıxarmamalıdır. Savadsızlıqdan Olimpi öz ölkəsinin adına
çıxmaq olar, ancaq zamanı öz məhvərindən çıxarmaq mümkün deyildir. Zaman
indidən keçməklə gələcəyə istiqamətlənmişdir.
Atatürk irsinin tədricən ləğv edilməsi cəhdləri hansı bir aldadıcı qalın pərdə
altında gizlədilsə də, məhz dünyəvi dövlət quruluşunun dayaqlarına ağır zərbə vurub,
nəticə etibarı ilə onları sıradan çıxarmaq məqsədini güdür. Kamalçılar isə bununla heç
cür razılaşa və islamizmin öz doğma ərazilərini işğal etməsinə biganə qalmaqla, dözə
bilməzlər. Ona görə də islamçılığın daha geniş müdaxiləsinin qarşısını kəsmək üçün
parkın ləğv edilməsinə qarşı qalxan etiraz belə böyük miqyas aldı.
Hakim «AK» partiyası son üç dəfə aparılan seçkilər zəmisindən bol məhsul
biçməyə nail olduğundan, seçkini demokratiyanın başlıca və yeganə amili hesab edir,
bu məlhəmi istənilən yaraya sürtməyə çalışır. Ona görə də hakim partiya və onun lideri
özlərinin bu paslanmayan silahısından istifadə etməkdən əl çəkmirlər, etirazçıları
seçkidə qazanacaqları qələbə ilə qorxuzmağa əl atırlar. Bu səbəbdən də vaxtından əvvəl
parlament seçkiləri keçirmək söhbəti ortaya atıldı və ümumiyyətlə, onlar seçki kartblanşını əldən vermək istəmirlər. Ancaq unudurlar ki, onların siyasəti üçün belə
quraqlıq olan bir dövrdə partiyanın səpdiyi toxumlar əvvəlki tək sıx cücərti verməyə də
bilər. Həm də bu toxumlar artıq əmin olduqdları münbit torpağa düşməyəcəkdir,
onların bir hissəsi İisus Xristosun «İncil»dəki pritçasında göstərilən kimi, daş üstünə
düşdüyündən cücərməyəcəkdir.
«AK» partiyası özünü nə qədər iradəli, sarsılmaz göstərsə də, çaşqınlıqdan da
xali deyildir. Əks nümayişlər keçirmək çağırışı seldən qorxan adamın zəifliyi
görünüşünü yaradır. Partiyanın öz daxilində də fikir ayrılığı mövcuddur. Prezident
xalqın etirazını demokratiyanın nümayişi kimi qiymətləndirərək, xalqın səsinə qulaq
asmaq lüzumunu yada saldı. Baş nazirin müavini sərt tədbirlərə görə üzr istədi.
İstanbul valisi bundan sonra qeyri-adekvat vasitələrə əl atmayacağı öhdəliyini dilə
gətirdi, lakin sonra mövqeyini dəyişməli oldu. Partiyanın lideri isə öz daşlaşmış
mövqeyindən dönmək istəmir. Əvvəlcə o, meydana çıxanları xarici qüvvələrin
təhrikinə uymaqda suçladı, kosmetik geriləməyə söz versə də, öz aqressivliyindən yenə
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də iti qılınc və möhkəm qalxan kimi istifadə etməsindən qalmır. Hücuma keçmək
barədəki bir az əvvəlki cəhd isə buna əyani sübutdur.
Etirazçılar, həmçinin baş verən vəhşilikləri müşahidə edən əhali öz «doğma»
polisinin qəddarlığından şikayətlənirlər, az qala demək istəyirlər ki, onlar artıq bizim
təhlükəsizliyimizin mühafizəçiləri deyillər. Bir məsəlini unudurlar ki, polis yalnız əmrə
tabedir və verilən əmri yerinə yetirir. Şəhərlərin baş meydanlarını tuta
bilmədiklərindən, onlara yalnız nə qədər adamı əlil etmələri barədə raporta imza
atmaq imkanı qalır. Belə «gözəl» polisə malik olan xalq onun hədyanlığına yaxşı bələd
olmaqla, özünü buna uyğunlaşdrmalıdır.
Polis adamları döyməkdən, qan axıtmaqdan əslində heç nə qazanmr,
hakimiyyətə yarınmaq imkanından yalnız təsəlli tapır. Sultan II Mehmet (Fateh)
Konstantinopolun zəbt edilməsiin sürətləndirmək üçün, şəhərin divarlarından içəri
soxulan yeniçərlərə, Stefan Tsveyqin yazdığı kimi, «yaqma» əmri verdi və qarətə
verilən bu icazə işğalın tez başa çatmasına şərait yaratdı. İndi polisə lap belə bir əmr
verilsəydi də, əlləri boşda qalacaqdı, axı meydanda etirazçıların qarət edilmələri üçün
heç nələri yoxdur. Buna görə də polislər əziyyətlərinin qəzəbini iğtişaşçılara xəsarət
yetirməklə, müdafiəsiz insanları döyməklə söndürürlər.
Doğrudan da, etirazçılar şəhərin mənzərəsini bir qədər korlamışlar, kiçik
çadır qəsəbəsi salmışlar. Tarixə müraciət edilsə, buna da əncam tapmaq olar. VI əsrdə
Bizans imperatoru I Yustinianın xanımı, cəsarətli və fərasətli Teodora (sonralar o,
üsyançılar tərəfindən öz ərini taxtdan devirmək cəhdinin qarşısını öz qorxmazlığı
hesabına almaqla, taxt-tacı xilas etmişdi) gəncliyində bu sənətə xidmət etdiyindən,
Konstantinopolu öz həmkarları olan əxlaqsız qadınlardan təmizləmək üçün, onları
dəstə-dəstə yığıb, boğazın Asiya sahillərinə göndərərək, oradakı rezervasiyada
saxlatdırmışdı. İndi də həmin şəhərin Avropa hissəsi iğtişaş məkanına çevrilmişdir.
Etirazçıları boğazdan keçirib digər sahilə daşımaqla məsələni həll etmək olar, əgər
qədim Roma imperatoru Trayanın da üsulunu təkrar etməyə əl atılsa, bu işin nəticəsi
daha təsirli olar. Trayan romalıların canını acgöz çuğulçulardan xilas etmək üçün (onlar
adətən məhkəmədə ittihamçı rolunu oynayır və mühakimə olunanın müsadirə edilən
mülkiyyətinin yarısına sahib olurdular), onları sınıq-salxaq düzəldilmiş gəmilərə
yükləyib, həyatlarını dənizin quduz dalğalarının sərəncamına buraxmışdı.
“Sərxoşlarla” başqa cür davranmaq da fayda vermədiyindən, bu üsuldan istifadə etmək
pis olmazdı. Bu yolla etirazçıların da sayını bir qədər ixtisar etmək mümkün olardı.
Onsuz da hakimiyyət qurbanların və nəhəng sayda mövcudluğuna elə bir əhəmiyyət
vermir. Ancaq belə vasitəyə əl atmaq daha böyük ağılsızlıq olardı.
Hökumətə qarşı siyasi ittihamlar nə qədər ədalətli olsa da, son on ildəki iqtisadi
yüksəliş, sosial sahədəki irəliləyişlər göz qabağındadır. Türkiyəyə xaricdən investisiya
qoyuluşu xeyli artmışdır. Bu nailiyyətlər hakim partiyanın, hökumətin aktivinə
yazılmalıdır. Lakin onların siyasi atmosferə müsbət təsiri nəzərə çarpmır. Əksinə,
müəyyən problemlərlə üzləşilməsinə səbəb olmuşdur. Hakimiyyət elə bil ki, öz
uğurlarının girovuna çevrilmişdir və hərəkətlərinə nəzarəti bir qədər itirmişdir. Bu da,
liberal demokratiyanın elementlərinin tədricən sıradan çıxması ilə müşayiət olunur.
İfrat islamlaşma isə, ingilislər demişkən, iri addımlarla irəliləyir.
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Hökumətin hansısa bir tədbirinə kimsə tənqidi yanaşırsa, o, az qala düşmən
legionu sırasına daxil edilir. Hökumətin belə dözümsüzlük, tolerantlıqdan uzaq olan
siyasəti bütün ictimai mühitə öz neqativ təsirini göstərir. Bəzən hüquq-mühafizə
orqanları, ədalət hissindən yayınan hüquqşyünaslar totalitar ölkələrdə olan kimi,
hakimiyyətin sərəncamında dayanmağa meyl edirlər. Hansısa bir qrup hədəf
seçildikdə, bütün nizələr onlara tuşlanır, həmlə mövqeyinə xidmət edənlər ədalət
ilahəsi Femidanın gözlərini bağlamasını arxaizm nişanəsi kimi qəbul edirlər. Ölkədə
əsasən hərbçilərə və jurnalistlərə qarşı hücum cəbhəsi hədd tanımır, naməlum mənşəli
«Ergenekon» adı altındakı təşkilatla əlaqədər olan cinayət işinə çox sayda adamların
cəlb edilməsi, bu kampaniyanın uğuru hesab olunur. Sədaqətinə əmin olunmayanların
bəziləri bu «hüquqi» daşqının qurbanlarına çevrilirlər.
İslamçıların onlara rəğbətlə yanaşmayanlardan qisas alması kimi iyrənc hal
getdikcə özünü daha geniş büruzə verməyə başlayır. Təəssüf ki, bu ədalətsiz binanın
bünövrə daşını siyasətçilər qoyurlar. Onların bunu bəyənməsi və nüfuzu müəyyən
haqsızlıqlara da yol açır. Xidmət göstərmək istəyənlərsə daim əmri icra etməyə hazır
olurlar. Bizim eranın I əsrinin ortalarında Roma imperatoru Klavdi pozğun arvadı
Messalina öldürüldükdən sonra, bu məsələyə öz tərəfindən də qızğın can atan doğma
qardaşı qızı, gələcək imperator Neronun anası Aqrippinaya evlənmək fikrinə
düşdükdə, çoxları dəridən-qabıqan çıxırdı ki, bu izdivac hökmən baş tutsun. Romada
isə bu vaxtadək azad vətəndaşların arasında belə qanqarışdırıcı (intsest) nigah halı
olmamışdı. İndi isə senatın və xalqın göstərişi əsasında imperatorun bu qaydada
evlənməsi tələb olunurdu. Elə senatorlar tapıldı ki, onlar Kuriyadan (senatın
binasından) küçəyə qaçıb, qışqırırdılar ki, əgər Sezar bu işi ləngitsə, onlar zorla onu
evlənməyə məcbur edəcəklər.
Axı yaltaqlığın, qulluq göstərmənin həddi olmur, onlar Ovidinin sürgünə
yollanarkən, dənizdə dalğanın asimana qədər qalxdığını yazdığı kimi, öz
canfəşanlıqlarını məhz belə hündürlüyə qaldırmaq iştahında olurlar. Günahsız
adamların təqibinə haqq qazandırmağa çalışanlar öz vicdanlarını şeytana satmaqla, heç
də Klavdi dövrünün senatorlarından geri qalmırlar.
Təqib dalğası həm də öz köpüyü kimi adamlar arasında çuğulçuluğu əmələ
gətirir. Qorxu və təqib etmək həvəsi çuğulçuluğu qidalandıran mühit rolunu oynayır.
Qidim Romada Sulla diktaturası vaxtı qardaş qardaşı, ata oğlu və əksinə satırdı ki,
diktatorun himayəsini və vəd edilən mükafatı qazansın. Yalnız qadınlar öz ərləri
barədə çox az hallarda çuğulçuluq edirdilər. Sinfi mübarizənin yeni fazaya daxil olduğu
1930-cu illərdə SSRİ-də çuğulçuluq gur çiçək açırdı. Guya xəyanətinə görə atası barədə
dövlət orqanlarına xəbər verən yeniyetmə Pavlik Morozov gənclərin şüuruna əsl
qəhrəmanlıq timsalı kimi təlqin olunurdu. Çuğulçuluq fenomeni təqiblərin törəməsi
olmaqla, öz valideyninə sədaqətlə ximət göstərir. Ən pis cəhət isə orasındadır ki, bu,
cəmiyyəti daxildən mənəvi eroziyaya uğradır. Ancaq hakimiyyət əsasən öz komanda
postlarını saxlamaq barədə düşündüyündən, bu dağıdıcı qüvvəyə məhəl qoymur, şair
demişkən, «Mən salim olum, cümlə-cahan batsa da batsın» prinsipinə üstünlük verir.
Etirazçıların idarəedici mərkəzi yoxdur və onlar qəflətən yarandıqlarından heç bir
siyasi partiyanı və ya cərəyanı təmsil etmirlər. Onları tək bir xüsusiyyət –
hakimiyyətdən narazılıq birləşdirir. Bu çıxışlar heç də səthi bir titrəyiş edyildir, ciddi
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tektonik dəyişikliklərdən xəbər verir. Onlar öz etirazları ilə mövcud vəziyyəti əsaslı
qaydada təhlil etmək və bunu bacarsalar, dəyişmək istəyirlər. İisus Xristosun müraciəti
də elə bil onlara ünvanlanmışdır: «Və həqiqəti dərk edəcəksiniz, və həqiqət sizi azad
edəcəkdir».
Türkiyə indi mühüm dəyişikliklər astanasındadır, vəziyyət hökmən dəyişikliyə
məruz qalacaqdır. Ya Atatürk irsinə daha tutarlı zərbə vurulmaqla, qatı islamçılığın
irəliləyişi üçün yollar tamamilə təmizlənəcəkdir. Yaxud da, qurbanlar hesabına da olsa,
çünki hakimiyyət geri çəkilmək fikrində deyil, demokratiyanın bütövlüyü qalib
əlməklə, islamçılığın həmlələrinin qarşısı alınacaq, Türkiyənin özünəməxsus sintetik
teokratik dövlətə çevirməsi təhlükəsi aradan qaldırılacaqdır. Hansı yolun seçilməsi türk
xalqının özündən asılı olacaqdır, çünki o öz taleyinə aid olan bir məsələyə münasibətdə
laqeydlik göstərə bilməz. Tarix meydanına çıxandan sonra heç vaxt əsarətdə olmayan
bu xalq dinə yaxşı münasibətini qoruyub saxlamaqla, əsas azadlıqlarını onun köləliyinə
qurban verməz, əsrə yaxın bir müddətdə qazandığı uğurlarla vidalaşmağı, yəqin ki,
özünə heç cür rəva bilməz. Qarşılıqlı güzəştlərlə münaqişə aradan qaldırılmalıdır.
Konflikt şiddətlənsə, bu, başıpozuqluğa, xaosa aparıb çıxara bilər. Getdikcə
qüvvətlənən, nüfuzu artan Türkiyəyə belə bir variant heç cür fayda verməz, ony xeyli
geri atar.
14.06.2013 “525- ci qəzet”

Xalq daha düzgün qərar verəcəkdir
Qardaş ölkə kimi saydığımız, məğrur ruhunun azacıq zəifləməsinə,
xəstələnməsinə kədərləndiyimiz Türkiyədə vəziyyət heç də yaxşı deyildir.
Hakimiyyətdə olan AKP-yə və baş nazir Ərdoğana qarşı etiraz dalğası nəinki səngimək
bilmir, əksinə daha da güclənir, ölkənin iri şəhərlərinin az qala hamısına hakim kəsilir.
Bu etirazın mənbəyi kimi müxtəlif yalanlar uydurulur, xalqın öz səsinə və mövqeyinə
malik olması kimi bir həqiqət bütünlüklə unutqanlığa məruz qalır, türklər kimi
yenilməz bir xalq ağılsız bir qaydada kənardan uzanan saplarla hərəkətə gətirilən
marionetkalar kimi təqdim edilir. Guya ki, başqa ölkədə yaşayan və fəaliyyətilə daim öz
xalqının şərəfini yüksəltmiş, dünyanyn yüzlərlə ölkəsində türk təhsil ocaqlarının təsis
edilməsi və uğurlu təcrübəsi ilə hamını heyran edən bir şəxs öz ölkəsində əsası olmayan
qarışıqşlığın meydana gəlməsinə start vermişdir.
Belə qəribə izahla əslində kəskin narazılığın, etirazın həqiqi səbəbləri
gizlədilməklə yanaşı, öz xalqının taleyinə heç də biganə olmayan böyük bir şəxsiyyətin
özü də əks tərəfdən hədəf götürülməklə, hökumətə qarşı çıxışların idarə edilməsi,
dövlət çevrilişnə cəhd edilməsi barədə uğursuz şayiələr işə salınır. Əlbəttə, heç kəs
həmin şəxsin belə bir məsul anda neytral mövqeyə malik olmasını da iddia edə bilməz.
Bü iddia əslində ona qarşı yönəldilən daha kəskin ittiham xarakteri daşıya bilərdi.
Vətənpərvər insanlar ölkəsində azacıq titrəyiş baş verdikdə, bu zəlzələ dalğasını qəbul
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etməklə kifəyətlənməyib, ona öz vətəndaş münasibətini izhar etməməyi də özlərinə
qəbahət hesab edirlər.
Məgər Türkiyədə baş verənlərin səbəbləri ona göz yumanların özünə də yaxşı
məlum deyildirmi? Hakim partiya və onu seçkilərdə dəfələrlə qələbəyə çatdıran Rəcəb
Tayip Ərdoğan 10 il ərzində nail olduqlarına özünün valeh nəzərlərini kəsib, bir qədər
də yol verilən qüsurlara, cəmiyyəti qıcıqlandıran faktlara azacıq diqqət versəydi və
buna uyğun olaraq siyasətlərində korreksiya aparsaydı, bəlkə də narazılığın tufanı
dənizdə üzən gəmini fəlakətə uğradan qaydada kükrəməzdi. Hakim partiya və onun
hökuməti açıq şəkildə, bəzən isə üstüörtülü qaydada Atatürk irsinə qarşı hücumlar
etməyə başladı, ölkədə İslam dininin təsirini gücləndirmək üçün “layiqliyi” bütünlüklə
atavizm qalığı kimi silib,süpürməyə çalışdı. Məqsədin sərhədldəri tam
açıqlanmadığından bu siyasət əslində dövlətin dayaqlarının dağıdılmasına,
uçurulmasına yönəldildi. Bani – ata sayılan Atatürk bütünün dağıdılması əslində ölkə
əhalisinin böyük hissəsinin şüurlarına yönəldilmiş hücum idi. Bu hərəkət müəyyən
dividendlər gətirsə də, Atatürkə olan kütləvi qızğın münasibəti məhv edə bilmədi.
Əksinə, onun pərəstişkarlarının müqaviət qüdrətini xeyli möhkəmləndirdi.
Demokratik dövlətdə ordunun xüsusi səlahiyyətlərə yiyələnməsi, ölkədə
sabitliyin qarantı olması prinsipi demokratiyanın da onun himayəsinə verilməsini
mümkün etməklə, bu, heç şübhəsiz, qanunların aliliyini də kölgə altına salırdı, əlbəttə
ki, Osmanlı imperiyasının xarabalıqları üzərində meydana gələn körpə Türkiyə
Respublikasının sağlamlığını qorumaq və onu boya-başa çatdırmaq üçün vacib idi.
Heybətli ordu ölkənin ərazi bütövlüyü üçün də möhkəm sipər rolunu oynayırdı.
Dəfələrlə dövlət çevrilişi etmiş türk ordusu heç də mələk qiyafəsində deyildi, ölkədə
ciddi qarışıqlıq ehtimalı yarandıqda, bu çevrilişlər respublikanı səhv yollardan
uzaqlaşdırmaqda da müəyyən müsbət rol oynayırdı.
Ordunun hakim rolunu dəyişdirməyə xidmət edən mülayim islahatlar aparmaq
əvəzinə, Ərdoğan hökuməti daha kəskin vasitələrə əl atmağı vacib saydı. Bunlardan
biri ölkənin Silahlı Qüvvələr komandanlığını başsız qoymaq kimi ağılsız siyasət idi.
Ordunun Baş Qərargah rəisi də daxil olmaqla çox sayda general – onları türklər tarixi
ənənəyə uyğun olaraq Paşa adlandırırdılar, uydurma böhtanlar əsasında
dustaqxanalara atıldı. Onlara hətta ömürlük həbs kimi ağır cəzalar verildi. Həbsxanalar
hərbçilərlə, junalistlərlə dolduruldu, elə mənzərə yaranırdı ki, bu adamlar həmin vaxt
həbsxanalardakı vəziyyəti yoxlamağa gəlmişlər, lakin məlum oldu ki, onlar uzun
müddətə azadlıqdan məhrum olunmaqla alçaldıcı dustaq həyatı yaşamalı olacaqlar.
Ordunun başçısının məhkum olması və nüfuzdan salınması kampaniyası Ərdoğan
hökumətinə heç də asan başa gəlməyəcəkdi. Mətbuatın zor hesabına susdurulması da
əks effekt verirdi.
Bu yaxınlarda isə hökumət üzvlərinin xeyli hissəsinin bütünlüklə
korrupsiyaya sirayətləndiyi aşkar olundu. Xalqın səbr kasasını doldurub daşmağa
məcbur edən həmin damla hökumətin istefsının daha sərt qaydada tələb olunmasına
gətirib çıxardı. Artıq Ərdoğanın caduları da köməyə gəlmir, mitinqlərdəki plakatlarda
yazılan kimi partiynın simvolu olan “ampulanın (elektrik lampasının) partlaması” artıq
baş vermişdir. Xalq artıq onun etimadına xəyanət edənləri bağışlamaq istəmir, dövləti
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səlahiyyətlərdən öz varlanmaları üçün istfadə edənlərlə birdəfəlik vidalaşmağa cəhd
edir.
Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, Ərdoğanın tədbirləri uzun müddətə
hesablanıb-hesablanmamasından asılı olmayaraq, elə bir ciddi müqavimətə rast
gəlinmədən həyata keçirilirdi. Parlamentdə çoxluğa malik olan AKP azlığın
hüquqlarına məhəl qoymadan, müxalifət partiyalarının ağzını qapamaq kimi biabırçı
üsuldan, hətta fiziki təzyiqdən istifadə etməkdən də çəkinmirdi. Özünü diktator
qiyafəsində görən baş nazir Ana Müxalifət partiyasının liderini təhqir etməkdən, ələ
salmaqdan da çəkinmirdi.
AKP hökumətinin xarici siyasəti də uğurlar gətirmək əvəzinə iflasa uğrayırdı.
Liviya, Misir, Suriya hadisələrində Türkiyə hökumətinin atdığı addımlar heç də
ölkəsinə və xalqına gözlənilən faydanı vermədi. Ərdoğanın ətraf ölkələrdəki hadisələrə
arbitrlik etmək iddiası çox vaxt sadəlöhv və çaşqınlığa səbəb olan diplomatiyadan
uzağa getmirdi.
Elə təsəvvür yarana bilər ki, son on il ərzində Türkiyə səhvlər və uğursuzluqlar
dənizində üzməkdə davam etmişdir. Bu əslində belə deyildir. Bu dövrdə ölkə böyük
iqtisadi və sosial inkişaf yolu keçmişdir. Əhalinin maddi rifahı xeyli yaxşılaşmışdır.
Təəssüf ki, uğurlar baş gicəllənməsinə səbəb olmuş, cəmiyyətin nəbzinə ümumiyyətlə
məhəl qoymamaq meyli yaranmışdır. 2013-cü ildə İstanbul şəhərindəki Gezi parkında
hansısa bir şübhəli obyekti tikmək məqsədilə ağacların kütləvi şəkildə qırılmasına şəhər
əhalisinin etirazını Ərdoğan öz ləyaqətinə təhqir kimi qiymətləndirərək, narazılığı
yatırtmaq üçün ən qəddar üsullara əl atdı. Rezin güllələr və bibər qazı işə salındı. O,
verdiyi vədləri də unudub, axıradək səhv yoldan yayınmadı. Şəhər sakinlərinin
narazılığına diqqət verilsəydi, bu məsələni sakitliklə yoluna qoymaq olardı. Lakin
Ərdoğan bunu öz hakimi-mütləqliyinə qarşı bir çağırış kimi qiymətləndirdiyindən,
xalqın olduqca adi görünən bir tələbini belə rədd etmək mövqeyini tutdu. Yəqin ki, nə
şəhərin əsasını qoyan Roma imparetoru Konstantin, nə də 1453-ci ildə onu zəbt edən
Mehmet Fateh ağacları qırmağın prinsipial xarakter daşımadığını əsas götürüb, bu
hərəkəti etməzdilər. Axı onlar həm də Ərdoğan deyildilər. Konstantin Vizantium
adlanan qədim şəhərin yerində öz şərəfinə adlandırdığı Konstintinopolu salanda,
Mehmet Fateh onu ələ keçirəndə, coğrafi mövqeyinə, Bosfor boğazına görə iki qitəni
birləşdirməklə gələcək İstanbulun qeyri-adi strateji mövqeyə yiyələnəcəyini bəlkə də
güman etməzdilər. Lakin onlar öz dövlətlərinin mənafeləri üçün bu müdrik və cəsarətli
addımlarını atmışdılar. Boğazı isə İstanbula Allah və bu şəhəri salan şəxs vermişdi.
İki qitəni birləşldirən şəhər indi vahid milləti iki əks qütbə bölmənin
təşəbbüsçusünə çevrilməməlidir. Ərdoğanın «naziklikdən» uzaq olan siyasəti bu
parçalanmaya, qarşıdurmaya yol açmışdır. Oradan atılan qığılcım ölkənin başqa
şəhərlərində də etiraz alovunun yaranmasına səbəb olmuşdur.
Türkiyə çox sayda dostlara malik olduğu kimi, düşmənlərdən də xali deyildir.
Düşmənlər onun uğursuzluğuna sevinir, baş verəcək hansısa bir bədbəxtlikdən
faydalanmaq istəyirlər. Türklər isə qədim tarixə və qalibiyyətli ənənələrə malik olan bir
xalqdır. Heç şübhəsiz ölkəni bürüyən qarışıqlıq arxada qalacaq, türklər daha xoşbəxt
gələcək barədə düşünməyə üstünlük verəcəklər. Uğurlu və uğursuz izlər qoyan
hökumətlər, hakim parityalar gəldi-gedərdir. Xalq isə daimidir, böyük tarixi
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yaradandır. Xalq öz səhvlərindən nəticə çıxarıb, populizm çağırışları arxasında
getməməklə, gələcəyin bakirə səhiflərində öz imzasını atmaq üçün daha ayıqlıqla
hərəkət edib, ölkənin nüfuzunun bundan sonra da yüksəlməsi yollarını arayacaqdır.
Qardaş Azərbaycan xalqı da türklərə məhz belə saf arzular bəsləyir.
Digər tərəfdən şər əməli çox sayda çıxışlarla, bəlağətli sözlərlə, kiməsə nifrin
yağdırmaqla ört-basdır etmək çətin məsələdir. Cinayətkarları cəzadan yayındırmaq
məqsədilə onları ifşa edənləri mənşər ayağına çəkmək cəhdini isə adicə izah etmək də
mümkün deyildir. Hələ XVIII əsrdə böyük italyan hüquqşünası Çezare Bekkariya
cəzanın cinayətə müvafiq olması prinsipini irəli sürmüşdü. Ən qədim Hammurabi
kodeksindən indiyə qədər heç bir hüquqi sənəd yaxud hansısa bir hüqüqşünas cinayəti
aşkar edənləri cəzalandırmaq kimi ağılsız tədbiri irəli sürməmişdir. Türkiyədə bu
fantasmaqoriya baş verdikdə xalq məsələyə daha yaxından müdaxilə etməyə başladı və
xalqın qəzəbi cinayətkarlardan daha çox onlara şərait yaradanları hədəf götürdü.
Rusların qəribə bir zərb-məsəli vardır: “Çernoqo kobelə ne otmıtğ dobela”“Qara köpəyi ağarana qədər yumaq olmaz”. Cinayətkarı ictimayi müdafiə obyektinə
çevirmək çətindir, əldə tutulan oğurluq malı və ya rüşvəti isə inkar etmək tam müşkül
bir məsələdir. Ona görə də Türkiyədə baş verənlər heç də xırda bir məmurun rüşvət
alması faktı olmayıb, hökumət üzvlərinin çuğlaşdığı böyük bir qalmaqala çevrilmişdir.
Qoy bu məsələ elə bir həll yolunu tapsın ki, Türkiyə Respublikası kimi qardaş bir
dövlətin nüfuzuna o qədər də ciddi xələl gəlməsin.
525-ci qəzet. 15.03.2014

Türkiyə olayları. Saxta hökm verən hakimlər haradadır?
“Bəs hakimlər kimdir ?”
A. S. Qriboyedov. “Ağıldan bəla”

Türkiyədə bir neçə il ərzində «Ergenekon» və «Balyoz» adlanan iki geniş
miqyaslı cinayət işinə çox sayda yüksək rütbəli hərbi zabitlər və məşhur jurnarlistlər
cəlb edilmişdi. İttihama görə, guya onların hamısı dövlət çevrilişi qəsdində iştirak
etməklə, dövlətçiliyə və demokratik prinsiplərə böyük təhlükə əmələ gətirmişdilər.
Yuxarıların tapşırığı və ciddi nəzarəti altında aparılan cinayət işinin istintaqına
müstəntiqlər ordusu cəlb edilmişdi. Onlar hökumətin «etimadını» böyük canfəşanlıqla
yerinə yetirib, bütün məsələni terrorizm cəhdi kimi qiymətləndirərək, cinayət işini ağır
cəza müstəvisinə yönəltdilər. Saxta araşdırma bu «çevriliş hazırlayanları» az qala xalq
düşməni səviyyəsinə qaldırdı. Müstəntiqlərin və onların rəhbərlərinin aldıqları
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göstərişə «sədaqəti», saxtakar hökmlər vermək tapşırığını almış hakimlərin də bu
məsələ üzrə vəzifələrini xeyli yüngülləşdirdi.
Müstəntiqlərin saxtakarlığını, biabırçı fəaliyyətini, nə qədər ollmasa da, örtbasdır edən müəyyən vasitə və şərait də mövcuddur. Bu, cinayət işinin araşdırılmasının
məxfi qaydada aparılması, onların ictimai nəzarətdən uzaq olması ilə əlaqədardır.
Məhkəmələrin işinə isə məxfilik haləsi vermək mümkün deyildir. Hakimlərin
saxtakarlıq etməsini və ya qanunsuzluğa xidmətini gizlətmək olmur. Hakim qanunları
müdafiə etmək əvəzinə, yalnız onları pozmaq yolu ilə yuxarıdan verilən sifarişi yerinə
yetirə bilər. Ona görə də bu sifarişin reallaşdırılması üçün dəridən-qabıqdan şıxan
hakimlər daha iyrənc mənzərənin subyektinə çevrilirlər. Onlar son illərdə ədalətinə
şübhə bəslənən çox sayda hökmlər çıxarmışlar. Xalqın qızışan hiddəti ilə üzləşən
hökumət geri çəkilmək yollarını aradıqda, bu vaxt ömürlük həbs cəzasına məhkum
olunmuşların azadlığa buraxılmasına əl atdı. Bunda məqsəd xalqın qəzəbini
söndürməkdən başqa bir şey deyildi. Konstitusiya Məhkəməsi bir neçə ağır hökmləri
ləğv edib. ömurluk məhbusları dustaqxanadan buraxmaq barədə qərar verdi.
Deməli, göründüyü kimi, Konstitusiya Məhkəməsi də qanunlara deyil,
hökumətin tapşırığına itaət göstərmiş, guya ədaləti bərpa etməyə girişmişdir. Onda
sual olunur, üç ilə yaxın bir müddətdə niyə Konstitusiya Məhkəməsi bu biabırçılıqlara
nəzər yetirmirdi, niyə öz təşəbbüsü ilə kiçikcik bir addımı atmaqdan belə çəkinrmişdi.
Hökumət qarşısında diz çökmək adətən hüquq-mühafizə orqanlarını iflic
vəziyyətinə salır. Polis, prokurorluq, istintaq qrupları, hətta bilavasitə dövlətin
təhlükəsizliyi ilə məşğul olan digər orqan da öz üzərlərinə simfonik orkestrin
musiqiçiləri rolunu götürərək, hansısa qüdrət sahibinin dirijor çubuğunun işarəsi ilə
saxtakarlıq kakofoniyasını işə salmaqdan və səsləndirməkdən yayına bilməmişdilər. Bu
mənbədən qorxu və ya ona heç bir müqavimət göstərilmədən bəslənən itaət əslində
yüzlərlə səriştəli mütəxəssisi qanun pozuntusu biabırçılığına cəlb etmişdi, bu canlı
robotlar yuxarıdan verilən komanda altında əslində dövlətə xidəmətdən başqa heç bir
günahı olmayan adamları (deyəsən hökumət ona deyil, dövlətə, qanunlara xidməti də
həbs etdirdikləri adamların ən ciddi təqsiri kimi qiymətləndirirmiş) fiziki qaydada
olmasa da, mənəvi cəhətdən məhv etmək vəzifəsinin icrasına girişmişdilər. Dövlətin
dayaqlarında məsul vəzifələr tutan adamlar quzu vəziyyətinə salınıb, səlahiyyətlərini
iti canavar dişinə çevirən hüquq-mühvafizə orqanlarının hücumuna məruz qalmış,
özlərinin mühafizəsiz olduqları qənaətinə gəlmiş, qanunların müdafiəsinə bəslədikləri
ümidlərini də itirmişdilər.
Nüfuzlu generallara – türk Paşalarına mənəvi iztirab vermək, onları alçaltmaq
ölkədə ən böyük fayda gətirən bir məşğuliyyətə çevrilmişdi. Bəzi qüdrətli vəzifəlilər
yüksək hərbi rütbə sahiblərinə qarşı allergiya hiss etdiklərindən, onlara mənəvi zədə
vurmağı başlıca fəaliyyət məqsədinə çevirmişdilər. Otuz il əvvəl baş verən dövlət
çevrilişinə rəhbərlik etmiş və sonra yeddi il ərzində ölkə prezidenti olmuş, həmin
dövrdə demokratik islahatlara yol açmaqla dövlət rəhbərliyindən getmiş, nüfuzlu
general Kenan Evren də istintaqın qarşısında dayanmağa cəlb edilmişdi.1980-ci ildə baş
verən və Evrenin başçılıq etdii dövlət çevrilişi 20 il əvvəlki kimi repressiyasız
keçinməmiş, hakimiyyətə gələn hərbçilər kütləvi həbslərə başlamış, bu vaxt
haqsızlıqlar daşqını baş vermişdi. İnqilab qanla qidalandığı kimi, dövlət çevrilişi maşını
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da əks qüvvələri təqib etmək yanacağı olmadan hərəkət edə bilmir, çünki onu meydana
gətirən səbəblər və anarxianı cilovlamaq sahəsindəki vəzifələr repressiyadan başqa bir
alternativ tanımır. Çevrilişdən sonra baş verən haqsızlıqlar tam vacib tədbirlərlə
birlikdə onun məntiqi davamı rolunu oynayır.
AKP hökuməti isə heç bir fövqəladə vəziyyət meydana gəlmədən, ona qarşı
hansısa ciddi təhlükə olmadan, bütünlükdə buna zərurət hiss edilmədən, yalnız
hakimiyyət kürsüsündə özünü daha rahat hiss etmək, əl-qolunu daha geniş açmaq
üçün repressiyalara əl atdı. Son dövlət çevrilişinin presendentinin mümkün təkrarının
qarşısını almaq məqsədini güdsə də, əslində bu, hökumətin, həyatın bütün sahələrini
inhisara götürmık cəhdindən başqa bir şey deyildi. Bu vaxt hər cür yalan köməyə
gəlirdi. Yaxşı məlumdur ki, siyasətçi çox hallarda yalansız ötüşmür, yalan apofeozu isə
olduqca ağır haqq verməyi tələb edir. Hökumət öz səbatsızlığına görə istənilən
potensial qüvvəni özünə təhlükə hiss etdiyindən, onların hamısını düşmən istehkamı
kimi hədəfə götürürdü.
İstintaqın işi cəza tətbiq etmək məqsədini reallaşdırdıqdan sonra, burada ən
yararlı vasitə saxtakarlıq ola blilərdi, cinayət işi məhkəmələrə təhvil verildikdə,
hakimlərin ilkin istintaqın cızdığı dairədən kənara çıxacağına heç bir ümid qalmırdı.
Məhkəmələr hökmünü verərkən çox hallarda nə qanuna, nə ədalətə məhəl qoymurdu,
istintaqın gəldiyi nəticəni guya araşdırıb təsdiqləməklə, başlıca mənbədən gələn və heç
bir düzəlişə uğramayan cəza ölçüsünü ştamplamaqla öz vəzifəsini yerinə yetirmiş
olurdu. Türkiyə məhkəmə sistemi özünün müstəqil olması barədə artıq heç bir iddia
irəli sürə bilməzdi, hökumətdən asılılıq ölkənin məhkəmə sistemini ağır xəstə
vəziyyətinə salmış, onu ədaləti və qanunları az qala tapdalayan bir orqana çevirmişdi.
Belə olan halda, əlbəttə ki, ədalətdən söhbət gedə bilməzdi, çünki hökumətə sədaqət
göstərmək, qanunlara hörmət etmək və onlara riayət etməkdən çox-çox yuxarıda
dururdu. Heç vaxt belə olmamışdı ki, bu qədər az sayda hakimiyyət pərəstişkarları bir
belə çox sayda insanlara bu qədər ağır zərbə vursunlar. Belə vəziyyətdə, məhz bu
səbəbə görə Turkiyə demokratik respublikadan daha çox totalitar cəmiyyəti
xatırladırdı.
Türkiyədə «Ergenekon» və «Balyoz» əməliyyatları miniatür qaydada, çünki
müqayisəli şəkildə götürdükdə miqyas xeyli kiçik və məhdud ölçülü idi, 1937-38-ci
illərdəki SSRİ-dəki mənzərəni xatırladırdı. SSRİ-də həmin dövrdə ordunun yüksək
rütbəli zabitlərinin 70 faizi repressiyaya məruz qalmışdı. Türkiyədə də bədbəxtlikdən
özünün Vışinskiləri və Ulrixləri meydana gəlmişdi. Görən xalq ayağa qalxmasaydı, türk
generallarının bir hissəsi bütün qalan ömürlərini məhbəsdə keçirməli olacaqdılarmı?
Onların müqəddəs xidmətlərindən – ordudan uzaqlaşdırılması məgər AKP-yə əbədi
hökmranlıq çələngi bəxş edəcəkdimi? Xeyli sayda general və jurnalist artıq azadlığa
buraxılmışdır və bu həmin adamların terrorda iştirakı barədə ittihamların büsbutun
saxta olduğunu göstərir. Lakin onlara vurulan mənəvi yara bəlkə də heç vaxt
sağalmayacaqdır. İspan linkvizisiyası istintaqa cəlb edilənləri alçaltmaq üçün onların
başlarına konusu andıran uzun papaq geyindirirdi ki, onun altında həmin adam daha
kiçik, daha cılız və fağır görünsün. Türkiyədə isə dövlət təbliğat maşını ittiham
olunanları, həbs olunanları biabırçılıq dirəyinə mismarlayırdı.
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Kimi təqib etmək lazım olsa, ona «Ergenekon»da və «Balyoz»da iştirak damğası
vurulurdu. Bu damğa istənilən ən ləyaqətli vətəndaşı da ən azı mənəvi cəhətdən əlilə,
zəlilə çevirmək üçün kifayət idi. Yaxşı məlumdur ki, müstəqil informasiya kütləvi
təbliğata uduzur. Dövlət bu təbliğatı siyasətinin xidmətçisinə çevirdikdə isə bütöv xalq
kütləsi beyinlərin yuyulmasının qurbanına çevrilir. Ona görə də çoxları bu kütləvi
ittihamlara şübhə ilə yanaşmırdı, onları elan edilən kimi də həzm edirdi. Zamanın
sirrini anlamaq üçün bu hadisə heç də az köməyə gəlmir, axı belə əllaməliklər rəngi,
zövqü və iyi də dəyişir.
Saxta cinayət işlərini tərtib edən mustəntiqlər sərbəst olmadıqlarından, daim
təzyiq altında olduqlarından, onların təqsirinə haqq qazandırmaq mümkün olmasa da,
müəyyən bir izah tapmaq olar. Bəs saxta, kiminsə tapşırığı ilə hökm çıxaran
məhkəmələr, hakimlər necə olsun? Axı demokratik dövlətlərdə məhkəmə hakimiyyətin
üç müstəqil qanadından biridir. Bu müstəqillik qanunlardan, ədalətdən başqa heç bir
qüvvəyə tabe olmamaq, istinəlin hədələr qarşısında da öz mövqeyini qoruyub
saxlamaq mənasını verir. Hakim saxta hökmə imza atdıqda Faust kimi öz ruhunu,
vicdanını da satmış olur. Elələrindən insanlara, cəmiyyətə böyük ziyan dəyə bilər.
Məhkəmələr dövlətin hüquq sisteminin nə vəziyyətdə olduğunu nümayiş
etdirən guzgüdür. Əgər onlar tapşırıq əsasında işləyirlərsə, qanuna yad bir cisim kimi,
faydası olmayan ehkam kimi baxırlarsa, deməli, insanların taleyi qanunlara deyil,
kiminsə iradəsinə tabe edilmişdir. Məhkəmələrdə hakimlərin fəaliyyətindəki suiistifadələr dövlətdə qanunların aliliyinin bütünlüklə pozulmasından, cəmiyyətin
xəstəliyə məruz qalmasından xəbər verir. Cəmiyyətə xəstəlik virusu yayanlara isə gec
də olsa, müqavimət göstərilməyə başlanır, bu müqavimət isə birinci növbədə xalqdan
gəlir.
Qanunla idarə edilən dövlətlərdə hakimlərin təkcə qanun pozuntuları deyil,
hətta səhvləri də ciddi surətdə qiymətləndirilir, onların da cavabdehliyi hökmən yada
salınır. Hələ bizim eradan əvvəl XVIII əsrdə meydan gələn Hammurabi kodeksinin
fəaliyyət göstərdiyi Köhnə Babilistanda məhkəmə hakimləri saxtakarlığa görə cəzadan
yayına bilməzdi. Hakim məhkəmə prosesini qurtarıb verilən qərarı möhürlə təsdiq
etdikdən sonra dəyişsə, iddianın 12 misli həcmində pul məbləği ödəməli və bir daha
hakimliyə qayıtmamalı idi. Hakimin proses vaxtı və onun sonunda saxtkarlığa əl
atması isə heç ağıla da gələ bilməzdi. Türkiyədə isə saxta hökmlərə imza atan hakimlər
nə cərimə verir, nə də mühakimə etmək səlahiyyətlərindən uzaqlaşdırılırlar.
Hammurabi qanununda deyilirdi ki, «Əgər oğul atanı vursa, onun barmaqları
kəsilməlidir». Saxtakarlığa əl atan müasir hakimlər qanun adlanan ataya əl qaldıran
oğulu yada salırlar. Bu qədim qanun qüvvədə olsaydı, onda çox sayda hakimin
əllərində barmaqlar yoxa çıxardı.
Bizim eradan əvvəl 522-ci ildə Persiyada hakimiyyətə gələn Dara ölkəni idarə
etdiyi 36 il ərzində digər iri miqyaslı işləri ilə yanaşı, qanunlara riayət olunmasına da
ciddi nəzarət etməsinə görə hörmətlə xatırlanır.. Qanunu kobud surətdə pozan
hakimlərlə çar olduqca qəddarcasına davranırdı, onların diri-diri dərisi soyulur və bu
dəri öz kolleqalarını qorxutmaq üçün hakim kürsülərinin üzünə çəkilirdi.
Heç kəs hakimlərin dərisinin soyulmasını tələb etmir, ancaq saxta hökmlər verən
hakimlər heç də cəzasız qalmamalıdırlar. Günahsız insanların başı üzərində qılınc
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oynadanlar hökmən hansısa bir zərbəyə məruz qalmalıdır. Axı cəmiyyətin onlara qarşı
bəslədiyi intiqam hissi əsaslı olduğundan, öz məmnunluğunu tapmalıdır.
Siyasətdəki iri uğursuzluq ən azı həmin adama lənət hissləri qazandırır. Bəs
hakimlər niyə öz uğursuzluğuna görə yox, birbaşa sui-istifadəsinə görə layiq olduğu
cəzanı almasınlar. Keçmiş səhvləri düzəltmək üçün deyil, gələcəkdə belə səhvlərə qarşı
möhkəm immunitet yaratmaq üçün cəza silahını gəzdirənlər, öz təqsirlərinə görə məhz
həmin silahın zərbəsini dadmalıdırlar.
«Ergenekon» və «Balyoz» əməliyyatları axırıncının hərfi mənasını verdiyi gürz
kimi AKP hakimiyyətinə təhlükə törədəcəyi güman edilən qüvvələrə məhvedici zərbə
vurmaq üçün düşünülmüş və işə salınmışdı. Lakin onu layihələşdirənlərin və biabırçı
qaydada həyata keçirənlərin ağlına gəlməzdi ki, bu gürz zərbəsi bir gün bumeranq kimi
xalqın qəzəbi şəklində onu işə salanların başında sınanacaqdır və onları gözləmədikləri
ağır təhlükələrə məruz qoyacaqdır. Ağılsız hərəkəti başlamaq asandır, onu başa
çatdırmaq, zəfərə çevirmək isə olduqca çətin məsələdir.
2014-cü il

Könül loğmanlarına qarşı ehtiyatlı olaq
Ədəbiyyat, onun şifahi və yazılı nümunələri, kiçik istisnalar nəzərə alınmasa,
daim xalqın mənəvi zənginliyinə və əxlaqi təmizliyinə xidmət etmiş, adamların gözəllik
axtarışında olan könlünü oxşamışdır. Ona görə də ədəbi əsərlər zamanın təsirinə məruz
qalsa da, söz əsasən öz bəkarətini, saflığını qoruyub saxlayır, ötüb keçən vaxta tabe
olmur, məhv olmur, nəsildən-nəslə keçir, öz əbədi təyinatını yerinə yetirməkdə davam
edir. Məhz buna görədir ki, onların yaradıcıları daim xüsusi ehtiram sahibliyinə
yiyələnirlər. İnsan şüruna və qəlbinə təsir edən sözlərin nəinki müəllifləri, hətta sadəcə
onu dinləyicilərə çatdıranlar belə, xalqın məhəbbəti ilə əhatə olunurdular. Sözün qeyriadi qüdrəti, ən kəsərli silah olması, ən güclü orlduları da məğlubiyyətə uğratmaq
bacarığı ilə yanaşı ona xüsusi münasibət bəslənməsinin bu da bir sübutudur. Vaxtilə
xalq şənliklərində azərbaycanlı aşıqlara, qırğız manasçılarına səhərədək yorulmadan
qulaq asırdılar, onlara yaradıcı sənət adamları kimi diqqət göstərilir, hər cür maddi
yardım edilirdi. Əfsanəvi qədim yunan şairi Homer də aed-müğənni olmuşdu, bu dahi
bəşəriyyətə «İliada» və «Odisseya» kimi ədəbi incilər bəxş etmişdi.
Yazılı ədəbiyyatın nümayəndələri isə xalqın, millətin qeyri-adi ruhi qüdrətə
mailk olan şəxsiyyətlərinə çevrilirdilər. Onların ətrafında bir qayda olaraq əlçatmazlıq
haləsi meydana gəlirdi. Ona görə də bəzi yazıçılar, daha çox şifahi ədəbiyyat ruhunda
tərbiyə almış xalqlarda isə şairlər az qala bütlərə çevrilirdi, onlara xüsusi qaydada olan
pərəstiş forması yaranırdı. Dahi yazıçılar xalqın iftixar mənbəyinə, nadir milli sərvət
kimi onun simvollarına çevrilirdilər.
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Öz sözünün qüdrətinə və onun dünyada necə yayılmasının şahidi olduğuna
güvənən bəzi yazıçılar, məsələn Lev Nikolayeviç Tolstoy özünü yeni peyğəmbər hesab
etməklə, xristian kilsəsinə qarşı qiyam qaldırırdı. Kolumbiya yazıçısı, Nobel mükafatı
laureatı Qabriel Qarsia Markes sözdə yeni ifadə üslubuna görə dünyanın hər
tərəfindəki oxucuları üçün az qala şaman təsirinə yiyələnmişdi. Bir vaxtlar Erix Mariya
Remarkın, Ernest Heminqueyin əsərlərinin meydana çıxması diqqətlə izlənən kimi,
Çingiz Aytmatovun da əsərləri çapdan çıxan kimi böyük bir ölkədə mühüm ədəbi
hadisəyə çevrilirdi. Oxucular arasında onları oxumaq həvəsi meşə yanğınının şiddətini
andırırdı, yeni yazıları dərc edən «Novıy Mir» jurnalı isə ən sevilən məcmuəyə
çevrilmişdi.
Şairlərin, yazıçıların kilsə və ya dövlət hakimiyyəti tərəfindən lənətləndirilməsi,
autodafesi əslində əks effekt verirdi, çünki belə münasibətin özü də onların şöhrətinin
daha da böyüməsinə şərait yaradırdı. Çünki xalq qələm sahiblərini birinci növbədə
özünün ali hisslərinin, düşüncələrinin ifadəçisi hesab edirdi. Məgər çar I Nikolayın
A.S.Puşkini təqib etməsi, Fransa imperatoru III Napoleonun Viktor Hüqonu İngiltərəyə
məxsus Gernsi və Cersi adalarına sürgünə yollanmağa məcbur etməsi, yaxud Cəlil
Məmmədquluzadənin hətta öz yerliləri tərəfindən ostrakizmə məruz qoyulması, bu
dahilərin populyarlığının daha da yüksəlməsinə, onların yaradıcılığında yeni, daha
mühüm mərhələnin yaranmasına səbəb olmurdumu?
Həqiqi qələm sahibləri, ədəbi yükü çəkənlər, əlbəttə, bura arabaya yandan
qoşulmuş çox saydakı atları aid etmək olmaz, öz aləmlərində əslində qu quşu
timsallıdırlar, bu gözəllik simvollarına qıymaq, onlara güllə atmaq cinayətdən də betər
bir əməldir. Söz sahibi də fiziki mənada bir isan kimi başqalarından fərqlənmədiyindən,
onları cəzalandırmaq, ehtiyaca, məhrumiyyətlərə məruz qoymaq olar, insanlıq
baxımından bu da qəddarlıq hesab olunmalıdır, ancaq onun yaratdıqları həqiqi bədii
dəyərdən, böyük təsir gücündən xəbər verirsə, onrları məhv etmək mümkün deyildir.
İmadəddin Nəsimini 1417-ci ildə edam etdilərsə, fransız şairi Fransua Vionu (XV əsr)
öldürdülərsə, rus yazıçısı Fyodor Mixayloviç Dostoyevskini ölüm cəzasına məhkum
edib, sonra onu katorqa cəzası ilə əvəz etdilərsə, ispan şairi Fredirik Qarsia Lorkanı
1936-cı ildə faşistlər güllələdilərsə, ancaq onların ideyalarının boynunu vura bilmədilər,
əsərlərini məhv etmək isə müşkül bir işə çevrildi.
Ədibin yazısı, əlyazması bir qayda olaraq yanmır, hətta onu yandırmaq
mümkün olduqda belə, külü, təsiri əsrlər boyu qalmaqda, yaşamaqda davam edir.
İndi bəzilərinin anafema qaydasında xatırladıqları sovet hakimiyyəti dövründə
yazıçılar xüsusi qayğı ilə əhatə olunurdular, təkcə şairlərə hər sətrə görə yüksək
qonorar verilməsi ilə yanaşı həmçinin yaradıcı ziyalıların fəxri adlara, imtiyazlara sahib
olmaları deyil, onların hətta ayrıca «kübar» silkinə mənsubluğu addımbaşı
vurğulanırdı. Quruluş qarşısında daha böyük xidmət göstərənlər ali qanunvericilik
orqanlarında təmsil olunmaq, yaxud da akademik təyin olunmaq qaydasında
mükafatlanırdılar. Belə generallar akademik zərli paqonunu daşımaqdan savayı, elmə
heç nə vermirdilər. SSRİ-də yeni konstutiyaya görə (bu, «Stalin konstitusiyası»
adlanırdı) ölkə vətəndaşları qanunvericilik hakimiyyətinə seçib, seçilmək hüququ
qazandılar. Görkəmli xidmət sahibləri hesab edilən yazıçılar elə ilk gündən özlərinin
fiziki ölümlərinə qədər mərkəzi və ya respublika Ali Sovetlərinin deputatı seçilmək
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şərəfinə yiyələndilər. Bir sözlə, yaradıcı ziyalılar süfrə üzərindəki piroqun xeyli
hissəsini yeyib həzm etməklə öyünə bilərdilər. Onlara xüsusi diqqət verilirdi, hətta
bəziləri təəccüblü qaydada əzizlənirdi.
Lakin belə imtiyazların bölgüsü çoxlarını razı salmadığından yazıçılar arasında
dedi-qodu, giley-güzar, paxıllıq, bir-birinə qarşı ittihamlar irəli sürmək heç də nadir hal
hesab olunmurdu. Ancaq bunların hamısı gildiya, sex daxilində baş verirdi, ümumi
ictimai müzakirəyə çıxarılmırdı, sirr dumanına bürünürdü. Ona görə də ədəbiyyat
aləminin qüsurları, hətta çuğulçuluqdan xəbər verən eybəcərlikləri örtülü qalırdı,
Pandora yeşiyinin qapağını açmağa heç kəsə icazə verilmirdi. Yazıçılar iclas vaxtı birbirlərinə əl qaldırsalar da, bu, hətta faciə ilə yekunlaşsa da, belə biabırçı hadisə dövlət
sirrinə çevrilib, əhalidən gizlədilirdi. Yazıçılar İttifaqı kənar gözlərdən qorunurdu, onun
sərhədini heç quş da uçub keçə bilmirdi. Yazıçıların irili-xırdalı bütün münaqişələri
dövlət orqanlarında (əslində partiyanın mərkəzi aparatında) müzakirə edilib, qərar
qəbul edilirdi. Heç kəsin həmin qərardan şikayət hüququ olmadığından hökm
qüvvəyə mindikdən sonra dəyişikliyə məruz qalmırdı.
Bu gün hamının şəninə təriflər söylədiyi demokratiyanın mühüm qaydalarından
biri dünənə qədər müqəddəs hesab edilən bütlərin dağıdılması, uçurulmasıdır. Buna
elə bir böyük qüvvə də tətbiq etməyə ehtiyac yoxdur. Ədəbiyyat səmasında yeni
pərvazlanmağa başlayanlar bu şəraitdən istifadə edib, köhnə «peyğəmbərlərə» qarşı
qiyam qaldırırlar, üstündə onların qərar tutduqları pyedestalı uçurmaq üçün həmin
şəxslərin tərcümeyi-hallarına, yaradıcılıqlarına yenidən, özü də mikroskop altında
nəzər yetirirlər, həm də ən nizamlı yerdə belə «broun hərəkəti» tapmağa girişirlər.
İstənilən böyük şəxsiyyətlərdə olduğu kimi, görkəmli qələm sahiblərinin də
həyatında, yaradıcılığında bol tərif üçün əsaslar tapıldığı tək, kəskin tənqid üçün də
səbəblər, qara ləkələr aşkar etmək o qədər də çətin olmur. Dövrün, mühitin, quruluşun
tərənnümçüləri və onların vəsf obyektləri əsl lənət hədəflərinə çevrilirlər. Bir ədəbiyyat
adamı kimi onların böyük nüfuza sahib olmalarının özü kölgə altına salınır, vaxtilə inci
hesab edilən əsərlər mahiyyətləri ucbatından qamçılanmağa məruz qalır. Qədim
yəhudilərdə Allah qanununa, Tövratın prinsiplərinə əməl etməyənlər öküzdən,
eşşəkdən pis hesab edildiklərindən, onlar dəri qamçı ilə vurulmaqla cəzalandırılırdılar.
Bu cəza ancaq gunahı olanlara tətbiq edilirdi. Gənc ədəbi qüvvələr də Molla
Nəsrəddinin öz adını daşıyan jurnalın üz qabığındakı obrazının ənənələrinə müvafiq
olaraq keçmişin nümayəndələrinə qarşı falaqqa sitemini bərpa etmək istəyirlər. Yeni
meydana çıxan tənqidçilər – qiyamçılar heç bir cəhətə güzəştə getmədən keçmiş
bütlərlə belə sərt qaydada davranırlar, onlar çox vaxt həqiqətə söykənsələr də, özlərinin
belə münasibəti ilə ədəbiyyat tariximizin güclü bir seqmentinin üzərindən yoğun xətt
çəkmək istəyirlər. Bu əsərlərin nöqsanlarına, qüsurlarına baxmayaraq, onların tamamilə
məhv olmasını israr etməklə, bir növ amansızlıq nümayiş etdirirlər. Bu mümkün
olmasa, onları oxucu kütləsinin gözündən salmaq üçün süni həyat verməklə, guya
ölümünün qarşısı alınan ümidsiz xəstələr kimi koma vəziyyətində saxlamaq istəyirlər.
Fəlsəfənin dialektik qanunlarına görə, hər bir yenilik köhnəni inkar etməklə,
fərqli əsasda yüksəlir, buğda bitkisinin gövdəsi toxumu, sünbül isə gövdəni inkar edir.
Hətta oğul da atanı inkar etməklə, yeni keyfiyyətdə böyüyür, tam başqa adama çevrilir.
Ona görə də gənc ədəbi nəslin bir hissəsinin keçmişə tənqidi münasibətinə qeyri-adi bir
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hal kimi baxmaq da düzgün deyildir. Onlardan əvvəlki iki-üç nəsil tam başqa mühitdə
formalaşmış, tərbiyə olunmuşdu, güclü ideoloji və həm də şiddətli psixoloji təsirə (oxu:
qorxuya) məruz qalmışdı. Digər tərəfdən həmin nəsillər dünyadan bir qədər təcrid
olunmuş şəkildə yaşamışdı, əslində öz şirəsində bişmişdi. Müasir nəsil isə qloballaşma,
dünyanın böyük bir kəndə çevrilməsi, internetin hörümçək torunun Zevs qüdrətinə
yiyələnməsi hesabına hər bir hadisəyə kor bucaq altında, geniş pəncərədən baxmaq
imkanına malikdir. Onun müqayisə etmək, təsnifləşdirmək, dəyərlər şkalasına yenidən
baxmaq xüsusiyyəti meydana gəlmişdir. Keçən əsrin 50-ci–60-cı illərindəki milli
ziyalılarımızın bir çoxu dünya ədəbiyyatı nümunələri ilə yaxından tanış olmadığından,
ümumi hay-küy altında miyanə bir şairi asanlıqla dahi adlandırırdı və onu dünyadakı
nadir istedad sahibi kimi qiymətləndirirdi. İndi həmin şairin əsərlərini nimdaş paltar
kimi lap ucuz qiymətə də, hətta alverçi qaydasında gənclərə «sırımaq» mümkün olmur.
Ona görə də gənc qələm sahiblərinin tənqidi qeydlərinin hamısına iftira, böhtan
kimi baxmaq, onlara göz yummaq və ya məhəl qoymamaq mahiyyət etibarilə yeni
dalğanı qəbul etməmək mövqeyindən qidalanır. Axı onlar köhnələrin malik olduğu heç
bir qayğı ilə əhatə olunmamışlar, ayrılan kiçik məbləğdəki maddi yardım da heç də
narazı olanlara çatmır. Onları belə bir vəziyyət hiddətləndirir ki, özləri üçün nəzərdə
tutduqları ov yerlərini hələ də məhsuldarlıq barədə artıq taqətdən düşmüş qoca şirlər
zəbt etməkdə davam edirlər. Deməli, narazılıq üçün başqalarının hiss etmədikləri
əsaslar da vardır. Lakin ümumən gəncliyə məxsus olan bir xüsusiyyət – həssaslıq, hər
bir ictimai hadisəyə kimyəvi reagent qaydasında birbaşa münasibət bildirmək heç də
onların xeyrinə işləmir. Təəssüf ki, çox hallarda onların bəziləri ölçü hissini gözləmir,
ifrata varır, rəngləri daha da tündləşdirməyə can atır. Bunun məntiqi nəticəsi kimi onlar
keçmişi, özlərindən əvvəlki nəsli saf-çürük etmədən inkara məruz qoymaq
mövqeyindən çıxış edirlər.
Qatı tənqidçilər üçün birinci hədəf, əlbəttə ki, Yazıçılar Birliyidir. Bu təşkilatı
onlar sovet quruluşunun mirası hesab etməklə özlərini qızışdırmaq üçün əlverişli
səbəb, bəhanə əldə edirlər. Bu mülahizəni inkar etmək də düzgün olmazdı, lakin
yazıçıları birləşdirən belə qurumun tarixdə daha qədim prototipi vardır. Höte özünün
«Qərb-Şərq divanı» əsərində Qəznəvi dövlətinin qüdrətli hökmdarı Mahmud
Qəznəvinin dövründə (XI əsrin üç başlanğıc onilliyi) onun sarayında Ünsürinin
başçılığı altında şairlərlə iş aparan institutun mövcud olduğunu qeyd edir. Ünsüri şahın
adından şairlərə hansısa bir əsəri yazmaq barədə haqqı ödənilmək şərti ilə sifarişlər
verirdi. Firdovsiyə də «Şahnamə»ni yazmaq barədə belə sifarişi məhz o vermişdi.
Sovet İttifaqında isə mərkəzi və yerli Yazıçılar İttifaqları, digər yaradıcılıq
ittifaqları kimi himayəsində olan ədəbiyyat aləminin işlərini idarə edən dövlət orqanı
kimi fəaliyyət göstərirdi. Baxmayaraq ki, formal olaraq o ictimai təşkilat hesab
olunurdu. Yazıçıların əsərlərinin nəşri, bundan asılı olaraq maddi vəziyyətləri,
təltiflərlə, fəxri adlarla mükafatlandırılması çox hallarda Yazıçılar İttifaqının öz üzvünə
göstərdliyi münasibətdən asılı olurdu. Təltiflər, fəxri adlar isə böyük tirajla nəşrlərə yol
açırdı. İndiki Yazıçılar Birliyini öz çox imkanlı sələfi ilə müqayisə etmək də
ədalətsizlikdir. Yazıçılar Birliyi öz valideyninin səlahiyyətlərinin çox hissəsini
itirmişdir. Ona görə də varlı atanın yoxsullaşmış oğlunu xatırladır.
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Gənc qələm sahibləri və onlara qoşulan bəzi yazıçılar Birliyə çox sayda, lakin
nəticəsi hiss olunmayan həmlələlr edirlər. Ən başlıcası isə öz mətbuat orqanında onları
biabır edən yazılar dərc edir, diffamasiyadan geniş istifadə edirlər. Lakin bir məsəlini
unudurlar ki, indiki Birlik keçmiş İttifaqla müqayisədə kabusa bənzər mövcudluğa
malikdir. Onların yaradıcılıq prosesinə, ən başlıcası isə yaradıcı insanların taleyinə təsir
göstərmək imkanları çox hallarda sıfıra bərabərdir. Bunun nəticəsidir ki, son üç
onillikdə milli iftixar mənbəyi hesab edilə bilən ədəbi əsərlər meydana gəlməmişdir,
əslində bunu müəyyən etmək üçün dəqiq meyar da mövcud deyildir. Həmin dövrdə
isə Türkiyədə Orxan Pamuk fenomeni, ilk Nobel mükafatı laueratı meydana gəlmiışdir.
Bəzi tarixi məsələlərə münasibətdə tutduğu mövqeyə görə Orxan Pamuka vətənində
birmənalı yanaşılmasa da, onun romanları dünya oxucusu tərəfindən dəbdəbəli
ziyafətə dəvət kimi qəbul edilir.
Bizim ölkəmizdə isə ədəbiyyat sadəcə olaraq əvvəllər malik olduğu təsir gücünü
itirmişdir. Bu halı bütövlükdə durğunluq, staqnasiya adlandırmaq da düzgün olmazdı,
ədəbiyyat yaşayır, bəhrə verir, ədəbi istehsal keyfiyyət göstəricisindən asılı olmayaraq
öz fəaliyyətini heç də dayandırmır.
Narazı qrup sakit bir limanda sığınacaq tapmadığından, dalğaların ixtiyarına
buraxılmış «uçan hollandları» yada salırlar. Onlar isə rahat üzən gəmilər üçün ciddi
təhlükə mənbəyi hesab edilir. Həmin qrup alternativ bir qurum da yaratdı, lakin
hökumətin himayəsindən uzaq olan bu institut gur fəaliyyəti ilə özünü təqdim etməyi
bacarmadı. Qrupun üzvləri Birliyin tənqidi ilə kifayətlənməyib, öz hücumlarını
şəxsiyyətlər üzərinə keçirmək yolundan da imtina etmirlər və söz raketlərini əsasən
Yazıçılar Birliyinin sədri Anarın üzərinə tuşlayırlar, onun bu vəzifədəki fəaliyyəti ilə
yanaşı, yaradıcılığına da kölgə salmağa çalışırlar. Yazıçılar Birliyi əvvəlki qüdrətinə və
gücünə malik olmadığına görə onun sədri də hətta ətalət qaydasında belə öz
“əzələlərini” nümayiş etdirmək iqtidarında deyildir. Bir ittiham isə həqiqətə uyğundur
ki, son illərdə bu birliyin tərkibinə az sayda istedadlı adamlarla yanaşı, yüzlərlə həmin
təşkilatın üzvlüyü üçün vacib sayılan xüsusiyyətdən tam xali olan adamlar daxil
olmuşlar. Görünür, yazıçı adlanmağın “dadı” hələ də ağızlardan getməmişdir. Digər
tərəfdən, Birlik əslində vəzifə ahıllarının inhisarında qalmaqda davam edir. Onlar
qədim yunan miflərindəki allahlar kimi görünür əbədi gəncliyə yiyələnmişlər.
Bütövlükdə götürüldükdə isə tənqid bəzi hallarda çevrəsindən çıxıb, alçaldıcı
ifadələrlə, həqarətli sözlərlə əvəz olunur. Bu təsadüfi hal xarakteri daşısaydı, onu
insanlığa xas olan sadəlövhlüyün əlaməti saymaq və buna görə belə «şıltaqlığı»
bağışlamaq da olardı. Böyük çex alimi və din islahatçısı Yan Hus 1415-ci ildə katolik
kilsəsi məclisinin qərarı ilə ölüm hökmünə məhkum edilib, Konstansada yandırılarkən,
onun ayağının altında alovlanan tonqala beli bükülmüş bir qarının çırpı gətirib atdığını
gördükdə hiddətlənmədən, ancaq təəccüb içərisində demişdi: «O, sancta simplicitas!» «Ey müqəddəs sadəlövhlük!» İndi də bəziləri bəlkə də bu tənqid dalğasına öz
sadəlöhvlüyünə görə qoşulmuşdur, başqa səhv fikirlərə şərik çıxmışdır. Bu hərəkatın
həqiqi generatorları isə bəzən öz qəzəblərini o qədər də məqbul sayılmayan vasitələrlə
söndürmək yolunu tuturlar. Axı onların başqa təsir vasitələri də yoxldur, əlacsızlıq
147

daha sərt üsulları seçməyə vadar edir. Qəzəb, hiddət, kin hədd tanımayanda isə
loyallıq, insana rəğbət hissləri də bütünlüklə sıradan çıxır.
Ən təəssüf doğuran cəhət isə orasındadır ki, Anarın öz vəzifə səlahiyyətlərini
necə yerinə yetirməsi çox vaxt kənara atılaraq, yaradıcılığı üzərinə qara bulud
yayılmsına cəhdlər göstərilir. Əlbəttə, Anar özünün etiraf etdiyi kimi, dünyanın dahi
yazıçılarının seçmə siyahısına daxil olmaq fikrindən çox uzaqdır. Digər tərəfdən, onun
yaradıcılığı ümumən ümumbəşəri dəyərlərə həsr olunmuş mühüm mövzular
arealından bir qədər kənardadılr. Anarın nəsri əsasən məişət mövzularına həsr
olunmuşdur və bu formatda onun yüksək zirvələr fəth etməsini də inkar etmək
mümkün deyildir. Ümumiyyətlə, inkar, aqnostitizm dərin təhlilə əsaslanmır. Buna əl
atanlar öz mülahizələrini axırıncı mərhələnin həqiqəti kimi qələmə verməyə can atırlar.
Təəssüf ki, özünəvurğunluq, «dahilik» eşqinə düşmək, çox vaxt başqalarının uğuruna
qərəzli şəkildə göz yummağa gətirib çıxarır. Anarın əsərlərini bəyənməyənlər ola bilər,
lakin bu qəbul etməmənin özü heç də nifrət səviyyəsinə gəlib çıxmamalıdır. Nifrət
həmişə kor olur. Bu fikri irəli sürən Oskar Uayld əks hiss haqqında hiperbola
qaydasında onu da əlavə etmişdi ki, «Məhəbbət isə ən uzaq ulduzlarda yazılanları da
oxuya bilir».
Kimlərəsə hansısa əsərə və ya yazıçıya məhəbbət bəsləməyi aşılamağın özü də
ağılsızlıqdır. Lakin həmin adamlara bircə şeyi məsləhət görərdim ki, yalnız nifrətin
şiddətini azaltsınlar. Dənizi durğun sulu gölməçə kimi qələmə vermək cəhdinə heç də
meyl etməsinlər. Axı əsərlərin ədalətsizcəsinə aşağılanması, həm də onların çoxsaylı
oxucularının, bu adamların zövqünün aşağılanmasına gətirib çıxarır. Anarın iri həcmli
əsərləri olmasaydı belə, «Mən, sən, o və telefon», «Dantenin yubileyi», «Gürcü
familiyası», «Otel otağı» kimi çox maraqlı hekayələri ilə o, milli ədəbiyyatımızda
özünəməxsus yer tutardı və onu bu taxçadan qoparıb çıxarmaq istəkləri uğursuzluğa
uğrayardı.
Anar həm də nəsrə yeni mövzular, üslublar gətirməklə də fərqlənir. Orta
əsrlərdə Provans əyalətindən olan fransız trubadurları poeziyaya güclü ehtirası, həyat
sevinclərini gətirməklə şeirin xeyli populyarlaşmasına səbəb olmuşdular. Azərbaycan
ədəbiyyatına isə erotikanı ilk dəfə Məmməd Səid Ordubadi özünün «Qılınc və qələm»
romanının səhifələrində gətirmişdi. İsa Hüseynov bu ənənəni davam etdirərək daha
uzağa gedib, fiziki hissiyyat səhnələrinin təsvirinə keçmişdi. Anarın yaradıcılığında isə
erotika çox hallarda alluziya xarakteri daşıyır, könülün, ürəyin əlçatmaz xüsusiyyəti
kimi təsvir edilir. Onun erotikası fiziki hissiyyata aludəçilikdən daha çox könülə, ürəyə,
ən ülvi hisslərə məlhəm qoymaq məqsədini güdür.
Həm də Anar ədəbiyyat vurğunu kimi sələfləri ilə müqayisədə də olduqca geniş
fəaliyyət göstərir. O, mübaliğəsiz olaraq güclü ədəbiyyatşünasdır. Təkcə onun Cəlil
Məmmədquluzadə haqqında yazdığı «Anlamaq dərdi» essesi ədəbiyyatşünaslığa
verilən sanballı töhfədir. Çox sayda müntəxəbatların və almanaxların tərtibçisi və
naşiridir. Gənclik döründə redaktorluk etdiyi «Qobustan» jurnalı mənəvi əhatə
dairəsinə görə respublika mətbuatında novatorluq rəmzinə çevrilmişdi. Onun dünya
ədəbiyyatı, keçmiş sovet xalqlarının, türk xalqlarının ədəbiyyatı ilə dərindən tanışlığına
yəqin ki, əleyhdarları da həsəd aparmamış deyillər.
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Anar milli mədəniyyətimizin yorulmaz fədailərindən biri kimi tanınır. Onun
ssenariləri əsasında çox sayda uğurlu filmlər çəkilmiş, özü isə Üzeyir Hacıbəyov
haqqında çəkilmiş «Uzun ömrün akkordları» filminin həm ssenari müəllifi, həm də baş
rejissoru kimi çıxış etmişdir. Məgər bunlar mədəniyyətimizə var-gücü ilə xidmət
nümunəsi hesab edilməməlidirmi?
Yazıçılar Birliyinin və onun sədrinin tənqidçiləri güman etməsinlər ki, onların
ədalətli tənqidindən kimisə qorumaq tək səmərəsiz bir işə girişirəm. Ümumiyyətlə,
ədalətli tənqidi xalqa, onun mənafelərinə xidmətin bir növu saymaq düzgün olardı və
ondan bu gün hər hansı nəticəyə nail olunmursa, bu heç də həmin tənqidin qiymətinə,
obyektivliyinə xələl gətirmir. Ədalət ölçüsü meyara çevrildikdə, hansısa bir tənqidə
etiraz etmək də lüzumsuz görünür.
Yazıçı, qələm əhli kövrək məxluqdur, onu bolluca saxta təriflərlə azdırmaq
mümkün olduğu kimi, haqsız tənqidlə, bəzən cavabı verilməyən təhqirlə ölçüyə
sığmayan bir şəkildə incitmək, əzmək olar. Anar bir Birlik sədri kimi bəlkə də güman
edilən kimi bəzən korpopativ maraqlara üstünlük verir, ümumun əhval-ruhiyyəsini
lazımınca nəzərə almır, ona qarşı çıxanları yad, marginal cəbhənin üzvləri kimi qəbul
edir. Kamil bir insan kimi o, belə kompleksdən xilas olmaq iqtidarındadır, güzəştə,
kompromissə getməyi də bacarmalıdır. Müxaliflərindən fərqli olaraq, o, müəyyən
ölçüdə də olsa, səlahiyyət sahibidir, kollektiv rəhbəridir. Belə hərəkət etsə, onun bu
münasibəti yalnız böyüklüyünə xidmət edərdi, heç də zəiflik nümunəsi sayılmazdı.
Yaxşı məlumdur ki, vəzifə ömrü nə vaxtsa başa çatır, yaradıcı hesab edilən
insanlara xas olan ruhi ömür isə fiziki ölçülərə tabe olmur. Anar bir yazıçı, milli
ədəbiyyatımızın sıravi olmayan nümayəndələrindən biri kimi hələ uzun bir mənəvi
ömür sürməyə məhkumdur və yaradıcılığı üzərinə indi atılan çamurlar ədalət
günəşinin hərarətinin təsiri ilə quruyub töküləcək, onun, qədim Roma şairi Horatsinin
dediyi kimi, «öz əli ilə yaratdığı abidə» Alp dağlarının qarı kimi öz təmizliyini qoruyub
saxlayacaqdır.
525-ci qəzet. 03. 09.13

Ləyaqətlər və qüsurlar tarixin sınmayan güzgüsündə
“Özümə gəldikdə mən elmdə məskun olanlardan biri deyiləm. Mən keçmişi
sadəcə sevənlərdən və onu ciddi-cəhdlə tədqiq edənlərdən biriyəm”.
Konfutsi
İnsan xarakteri mürəkkəb olduğu kimi, həm də ziddiyyətlidir. Axı bəşər
övladının daxilində o, həm ali yaradana bənzədiyindən ilahi ruh, həm də ondan əsaslı
surətdə fərqləndiyindən və öz növünə aid olanların arasında dolaşdığından şeytan
ruhu gizlənir. Bu qütblərin hansının qalib və ya üstün olmasından isə xarakterin və
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mənəviyyatın əsas cəhətləri və perspektivləri meydana gəlir. Onlar nisbi şəkildə iki
yerə bölünməklə nəcibliyi əks etdirən ləyaqət xüsusiyyətlərini və əsasən şəri təcəssüm
etdirən qüsurları əmələ gətirir. Çox az sayda adamlar sırf nəciblik rəmzlərinə çevrilirlər,
çünki belələri özlərinin həyat prinsiplərində eqoistik başlanğıclardan əsasən
uzaqlaşaraq, daha çox məhz şəxsiyyəti yüksəldən xüsusiyyətlərə üstünlük verirlər.
Onlar təbiət etibarilə əsl möminlik dərəcəsinə yüksəlirlər, özlərini ali hisslərə tabe
etməklə, başqaları üçün xoş olan əməllərə həsr edirlər. Buna nail olmaq üçün
qüsurlardan yayınmağa, onların arası kəsilməyən təzyiqindən azad olmağa çalışırlar.
Altruistlər isə tam yad, özgə adamların xeyrinə təmənnasız qayğı göstərməklə,
başqaları naminə öz şəxsi mənafelərini qurban verməyə hazır olurlar. Təəssüf ki, onları
“ağ qarğa” hesab edənlər də vardır.
Nəciblik səylərini dağıtmağa, azaltmağa çalışan obyektiv təsir qüvvələri heç də
az deyildir. İnsanı əhatə edən sosial mühitin təsiri, həyatın onu sınağa çəkmək
vasitələri, adi məişət qayğıları ləyaqətləri məhv etmək qəsdində olan bu dağıdıcı
qüvvələrə daxildir. Axı insan heç də sırf ruh məxluqu deyildir, bioloji növ kimi o,
yaşamaq, həyatını qoruyub saxlamaq üçün müəyyən qida təminatına möhtacdır,
yaşayış vasitələrinə malik olmalıdır. Ona görə də ölümdən qorxmaq və yaşamaq arzusu
insanın başlıca mənəvi dəyərlərinə çevrilir, əsl aparıcı dəyərlər isə unudulur.
Kamil insanın ən böyük və vacib olan ehtiyaclarından biri başa düşülməsi, ona
məxsus olan mənəvi dünyanın addımbaşı inkar edilməməsidir. Axı qüsurlar okeanının
quduz dalğaları daim nəcibliyi batırıb, məhv etməyə çalışır. Belə dalğalar, böyük şair
Ovidının təşbihindən istifadə etsək, asimana qədər yüksəlir. Ləyaqət daşıyıcılarını
anlamayanlar heç də öz mərhəmətsizliklərinin fərqinə varmırlar, özünə
bənzəməyənlərə bir qayda olaraq yuxarıdan aşağı, həm də ələ salmaq, təhqir etmək
prizmasından baxmaqla, hətta onları dəli hesab etməklə, bəzən hələ möhkəmlənməmiş,
bərkiməmiş iradələrin əyilməsinə, sınıb dağılmasına nail olurlar. Ona görə də ləyaqət
günəşinin altına sığınanlardan bəziləri həyatın və əzici ətraf mühitin irəli sürdüyü
çətinliklərə davam gətirə bilməyib, qüsurları gəzdirənlərin çox saylı və mənfur
ordusunun sıralarına daxil olmaqla, öz həyat kredolarına ağır zərbə vurmuş olurlar. Jan
Jak Russonun dediyi kimi, “Yaradanın əlindən hər şey yaxşı çıxır, insanın əlində isə hər
şey cırlaşır.” Pislər nədənsə güclü təsir gücünə malik olur. Burada, yəqin ki, mühit də
öz işini görür.
İlk dəfə böyük Çin mütəfəkkiri Konfutsi (bizim eradan əvvəl 551-479-cu illər)
ləyaqətə aid olan məsələlər barədə öz mülahizələrini irəli sürmüşdü. O, qarşılıqlı
münasibət, loyallıq, mərdlik, müdriklik və etibara layiq olmaq kimi yaxşı
xüsusiyyətlərlə yanaşı, fövqəl adamın malik olduğu ləyaqətləri yen-in genişlənməsi
kimi qiymətləndirir. Onun konsepsiyasının başlıca açarı çinlinin xarakteri olan yen idi,
bu da müxtəlif qaydada ləyaqət, məhəbbət, alicənablıq və ya insana canıyanma kimi
tərcümə olunur. Konfutsi yen-i, bütün ləyaqətlərdən fərqlənən fövqəl ləyaqət
adlandırırdı. Yen-in nə olduğunu şagirdləri Konfutsidən soruşduqda, filosofun qısa
cavabı belə olmuşdu: “Adamları sev!” Yen adamları sevinc hissi ilə sevməkdir və bu
hissin insan ürəyinin ən dərin guşəsindən gəlməsidir.
Yen bütün adamlarda anadangəlmədir və bu mahiyyət yozumunu
qidalandırmaq və tərbiyə etməklə insanpərvərliyi daha dolğun etmək olar. Inkişaf edən
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ləyaqət insan həyatının ümumi missiyasıdır. Təsadüfi deyildir ki, çinlilərin təbabət
dinində “iflic”ə bərabər olan ifadə, hərfi mənada “yen-in olmaması və ya çatışmaması”
kimi işlənir. Yen həyatını yaşamaq heç də hansısa bir xüsusi maddi mükafat tələb etmir.
Konfutsi özünün yen konsepsiyasını izah edərkən ləyaqəti (te) və möminliyi (yi)
vurğulayır. Bu keyfiyyətlərin tərbiyə olunması fövqəl adamla aşağı adam arasındakı
fərqli əlamətləri üzə çıxarır. Böyük Çin filosofu deyirdi: “Fövqəl adam ləyaqətlə, aşağı
adam isə torpaqla maraqlanır”. Həmçinin əlavə edir ki, “fövqəl adam nəyin haqq
olduğunu, aşağı adam isə nəyin faydalı olduğunu başa düşür”. Fövqəl adam incəsənət
və təbiət komponentlərini özündə harmoniyalı bir qaydada birləşdirir. “Fövqəl adam
heç vaxt qayğı və qorxu hiss etmir” və “daim sakit və yüngül şəraitdə olur”. Əksinə,
aşağı adam daim təşviş keçirir və onun könlü narahat hisslərlə doludur.
Fövqəl adamın inkişafı Konfutsinin öz şəxsi nümunəsində daha yaxşı gözə
çarpır. Dul qadın olan anasının himayəsi və rəhbərliyi altında Konfutsi özünə təhsil
verən bir adama çevrildi. O, yazırdı: “15 yaşında mənim ürəyim öyrənməyə həsr
olundu,… 70 yaşında isə mən öz könül arzumun arxasınca düz olandan yayınmadan
gedə bilirdim”. Onun təlimləri də öz fərdi xüsusiyyətlərinə oxşar qaydada təbii,
insanpərvər və sadə idi.
Konfutsiçilikdə dünyəvi zövq daha çox nəzərə çarpırdı. Ümumiyyətlə, qədim
Çində insan münasibətlərinə daha çox diqqət verilirdi. İlahi qüvvəyə deyil, daha çox
əcdadlara sitayiş edilirdi. Ərəb mütəfəkkiri Əbdrrəhman ibn Xaldun (1332-1406-cı illər)
da qeyd edirdi ki, insan özünü digər adamlarla ünsiyyətdə realizə edir. İnsana cəmiyyət
çərçivəsində öz əlaqələrini qaydaya salmaqda ağıl kömək edir, onun formalaşması isə
müşahidə, ümumiləşdirmə və təcrübə vasitəsi ilə baş verir. Özünün təbliğ etdiyi
qaydadan kənara çıxmayan Konfutsinin şəxsiyyəti də insanpərvərlikdən
ilhamlanmaqla, bütünlüklə ləyaqət komponentlərinə uyğun gəlirdi.
Bir çin tarixçisi b.e.ə. I əsrdə Konfutsi barədə çox sərrast sözlər söyləmişdi:
“Çoxlu çarlar, imperatorlar və tarixdəki böyük insanlar olmuşdur ki, onlar sağ olanda
şöhrət və şərəf qazanmış, öz ölümlərindən sonra isə heç nəyə çevrilmişlər. Konfutsi isə
pambıq xalatda gəzən adi adam olsa da, sayı on rəqəmindən çox olan nəsillər üçün
alimlərin müəllimi kimi tanınırdı”.
Qədim yunan sofist filosofları da ləyaqətin öyrənilməsini tədqiq edərkən qeyd
edirdilər ki, “ləyaqət” (yunanca “arete”) professional müəllim tərəfindən
öyrədilməlidir.” “Arete”-nin nə məna verdiyini isə ilk dəfə Homer dilə gətirmişdi, lakin
qeyd etmək lazımdır ki, tam əks olan bir mənada. Ənənəvi olaraq deyilirdi ki, ləyaqət
əxlaqa malik olan nümayəndələrdə – insanda olduğu kimi, bir sıra “insan olmayan”
canlı obyektlərə də məxsusdur. Bunlara atları, qoyunları, insan gözlərini aid edirdilər.
Ona görə də bəzi alimlər bu ifadəni “ali” kimi tərcümə edirdilər. Spartalılar bunu
döyüşdəki cəsarət göstərməklə məhdudlaşdırır, yunanlar isə xüsusən atlyot
qabiliyyətini, sifətin və ya bədənin gözəlliyini, var-dövləti, kübar ailəsində doğulmağı,
natiqlik və ya müğənnilik qabiliyyətini buna aid edirdilər. Ləyaqət elə bir qabiliyyət
hesab olunurdu ki, müəyyən qaydada istedadı olan və pulunu ödəyən hər bir şagird
ona yiyələnə bilərdi. İctimai həyat üçün belə uğurlu öyrənmə bütün adamlar üçün
zəruri şərt hesab olunurdu.
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Təməl xristian etikasında bütpərəst dünyadan götürülmüş dörd təbii ləyaqətlə
yanaşı, bu siyahıya üç ilahiyyat tipli ləyaqət də əlavə olunurdu. Axırıncılar isə Allahın
xüsusi vergisi kimi qiymətləndirilirdi. Ləyaqət “həyatı rahat yaşamaqdan ötəri və əxlaq
prinsipləri ilə davranmaq” kimi nəzərdə tutulurdu. Bunlara isə yeddi dəhşətli günah
əks çıxır, onlar birlikdə insan davranışının bütün dərəcələrini əhatə edir. Kardinal
(latınca “başlıca”, başqa sözlə “mahiyyətcə” deməkdir) ləyaqətlərə ehtiyatlılıq,
mülayimlik (iddiasızlıq), mərdlik və ədalət daxil idi.
Xristianlıq bunlara inanc, ümid və məhəbbət kimi dini ləyaqətləri də əlavə etdi.
Bu təsnifləşdirmə birbaşa apostol Paveldən gəlmişdi. Lakin o, məhəbbəti bu üçlüyün
arasında fərqləndirirdi və onun tacı hesab edirdi. “Beləliklə, bu üçlüyə – inanca, ümidə
və məhəbbətə əməl edilməlidir, lakin onlardan ən böyüyü məhəbbətdir”. Xristian
təliminə müvafiq olaraq, ilahiyyat ləyaqətlərin başlanğıcını heç də təbii insandan
götürmür. Onlar Xristos vasitəsilə Allahdan gəlmiş və sonra insanlar tərəfindən həyata
keçirilmişdir. Xristian etikasında məhəbbət və ya mərhəmətlilik isə bütpərəst
filosoflardan gəlir. Davranışın hər bir məsələsi öz xüsusi şəraitinin işığında həll
edilməlidir və bu elə prinsipdir ki, məhəbbətin arxasınca getməlidir. Bu da bir daha
göstərir ki, məhəbbət yeganə ali ləyaqət olaraq qalır. Xristian etikası bu müddəasında
Konfutsi təlimi ilə birbaşa uzlaşır, axı Çin mütəfəkkiri də adamları sevməyi, onlara
məhəbbət bəsləməyi ön plana çəkirdi.
Qüsurlara gəldikdə, bu məfhum etikaya aid olan kimi, həm də personajı
xarakterizə edir. Qüsur etik anlayış kimi əxlaqi və mənəvi nöqsandır, insanın mənfi
mənəvi keyfiyyətidir. Etika isə mənəviyyatı, əxlaqı öyrənən fəlsəfi fənndir. Etika çox
vaxt insan təbiəti barədə elm kimi başa düşülür. Personaj kimi isə “qüsur” Orta əsrlərin
və Renessans dram əsərlərinin qəhrəmanları olub, insanın nəfsini saxlamamağının
alleqoriyasıdır.
Ləyaqət, tarixi şəxsiyyətləri heyranlıqla əhatə edir
Ləyaqət, istər Konfutsi konsepsiyası prizmasından, istərsə də xristianlıq nöqteyinəzərindən baxdıqda, istənilən insanı yüksəldir, hakimiyyətdə olanlara münasibətdə
isə, onlara çox hallarda loyallıq, bəzən isə hətta məhəbbət bəxş edir. Axı ingilis tarixçisi
lord Aktonun dediyi kimi: “Hakimiyyət adamları pozur, mütləq hakimiyyət isə mütləq
dərəcədə pozur”. Mütləqiyyət monarxiyalarında və totalitar dövlətlərdə isə mütləq
hakimiyyət hakim kəsilir. Digər quruluşlarda da ona keçmək o qədər də çətin olmur.
Lakin bu heç də o demək deyildir ki, bu prinsip bütün hakimiyyətdə olanlara şamil
edilməlidir. Elə nümunələr vardır ki, hakimiyyət burada daha çox ləyaqət təzahürü
səhnəsinə çevrilir. Əlbəttə, onun pozucu təsirinə müqavimət göstərmək də asan məsələ
deyildir, onu tapdalamağı, ona qalib gəlməyi bacaranlar isə xüsusi hörmətə nail olmağa
haqqı olan insanlardır. Xalqı idarə etmək, hakimiyyəti qoruyub saxlamaq heç də asan
məsələ deyildir, axı daxildən sarsıntı törətmək istəyənlərlə yanaşı, xaricdən olan təsirlər
və təzyiqlər də az əhəmiyyət daşımır. Bir ailəni idarə etmək çətin olduğu kimi, yüz
minlərlə, milyonlarla ailə timsalı olan dövlətin idarəçiliyini əldə saxlamaq bəlkə də
mütənasib miqyasda olan çətinliklərlə əlaqədardır.
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Böyük italyan filosofu Nikkolo Makiavelli (1469-1527-ci illər) özünün məşhur
“Hökmdar” əsərində yazırdı ki, “Belə ki, hökmdarı sevməyin və ondan qorxmağın
hansının yaxşı olduğu barədəki mübahisəyə qayıdaraq deyirəm ki, hökmdarı adamlar
öz fərdi mülahizələrinə görə sevirlər, ancaq ondan hökmdarın öz mülahizəsinə görə
qorxurlar, ona görə də müdrik hökmdar hansısa bir başqasından deyil, özündən asılı
olana üstünlük verməlidir; mühüm cəhət isə odur ki, heç bir halda öz təbəələrinin
nifrətinə tuş gəlməyəsən”.
Ən qədim hökmdarların da əksəriyyəti hələ Makiavelli reseptindən çox-çox
əvvəl xalqın məhəbbəti kimi ötəri dayağa malik olmaqdansa, çünki xalqın təbiəti
dəyişkəndir, yaşıl ot küləyin təsiri ilə müxtəlif tərəflərə əyildiyi kimi, şəraitdən asılı
olaraq öz mövqeyini və münasibətini asanlıqla dəyişir, daha möhkəm dayaq kimi
qorxuya üstünlük verirdi. Qorxu elə bir silahdır ki, istənilən vaxt təbəələrə yara
vurmağı bacarır və bir çox xalqlar bu zədədən, xəstəlikdən uzun müddət sağala bilmir.
Lakin müəyyən ölçüdə müdrikliyə və mərhəmətliliyə malik olanlar onsuz da
nəhayətsiz olan hakimiyyətlərindən quduzcasına istifadə imkanlarını bütünlüklə inkar
etməklə, bunun cavabı kimi xalqın hörmətini, ürəkdən gələn ehtiramını qazanırlar.
Qədim dövrlərdə nə güclü təbliğat maşını, nə onun şüuraltına təsir göstərən vasitələri,
nə də Göbbels kimi yalan bütünə sitayiş edən informasiya nazirləri yox idi ki,
adamların şüuruna həmlə etməklə, zorla Hitlerə bənzəyənlərə bu saxta məhəbbət
hissini təlqin etsinlər. Ona görə də xalq özünə bəslənən münasibətə, hökmdarın
davranışına daha düzgün qiymət verməyi bacarırdı, əsasən səhvə yol vermirdi,
tarixçilər isə söykəndikləri əsaslara uyğun olaraq, bunun həqiqət olduğunu yazırdılar.
Ayrı-ayrı dövlətlərin, imperiyaların başçıları arasında belə nadir nümunələri
tapmaq mümkündür. Onlardan bəziləri heç tarixi deyil, əslində əfsanəvi
şəxsiyyətlərdir, lakin belə çarlar xalqın yaddaşına məhz öz müsbət obrazlarını həkk edə
bilmişlər. Min illər keçsə də, onlar müdrik və ədalətli idarəetmə üsulları ilə heyranlıq
obyekti kimi qalmaqda davam edirlər.
Romul, Numa Pompili və Böyük Kir
B.e.ə. 753-cü ildə Apennin yarımadasında, Tibr çayının sahilində Romul Roma
şəhərini salmaqla, yeni bir sivilizasiyanın yaranmasına start verdi. Çünki xeyli müddət
ərzində şöhrəti solan Yunanıstanın yerini tədricən Romanın böyüklüyü tutmalı idi.
Antik dünyanın gələcək paytaxtı onun adı ilə adlansa da, Romul heç də müdrik,
sülhsevər çar kimi tanınmadı. İlk əvvəllərdə doğma qardaşını öldürən bu adam öz
qonşuları olan tayfalarla da çoxlu müharibələr aparırdı. Hətta cavan şəhərin gənc
sakinlərinin ailə qurmaq problemini də hiyləgərlik hesabına həll etmişdi. O,
qonşuluqda yaşayan sabinliləri bayramlarına qonaq dəvət etməklə, şənliyin qızğın
vaxtında onların cavan qızlarını götürüb qaçırılmasına nail olmuş, yaranan düşmənçilik
yalnız sabinli qızların ağıllılıqları hesabına xeyli müddət sonra həll edilmişdi. Onun 38
il davam edən çarlığı təbiətin müdaxiləsi ilə başa çatdıqdan sonra, çar kürsüsünə
namizəd məsələsi sabinli Numa Pompilinin üzərində dayandı. Bu müdrik və təvazökar
insan çox etiraz etsə də, axırda təklifə razılıq verməli oldu.
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Numanın dövründə müharibələrə son qoyuldu, bunun əlaməti kimi şəhərdəki
Yanus məbədinin qapıları həmişə bağlı saxlanırdı. Bu, hələlik yarım əsrlik tarixi olan
dövlətin xeyli möhkəmlənməsinə səbəb olmuşdu. Romalılar və sabinlilər arasında ayrıseçkiliyə son qoymaq üçün o, əhalini məşğuliyyət növlərinə görə gildiyalara, sexlərə
böldü. Torpaqları kasıblara payladı, bununla o, həm yoxsulluğun, həm də
cinayətkarlığın kökünü kəsmək istəyirdi, axı yoxsulluq daim cinayətkarlığı
qidalandırır. Numa həm də əkinçi əməyinə yüksək qiymət verirdi. Bir qayda olaraq
əkinçi əməyi adamlara vətəni müdafiə etmək hissləri aşılayırdı. Sonralar Böyük Katon
bu fikri təsdiq edərək deyirdi ki, ən yaxşı döyüşçülər məhz əkinçilər arasından çıxır. 43
il ərzində çarlıq edən Numa Pompilinin adamlara sarsılmaz mənəvi dəyərlər təlqin
etməsi və sülhsevərliyi ilə xatirələrdə yaşamaqda davam etdi.
B.e.ə.559-530-cu illərdə Persiya çarı olmuş Böyük Kir geniş ərazisi olan bir
imperiya yaratmışdı. Əvvəlcə Kiçik Asiyadakı yunan şəhər-dövlətlərini, İran
yüksəkliyinin şərq sərhədlərini işğal etdikdən sonra b.e.ə. 539-cu ildə Mesopotamiyaya
daxil olaraq Babili işğal etmişdi. Onun Babilistanla davranışı əsl təmkinlilik və
müdriklik nümayiş idi. Bu ərazi Persiya satrapı tərəfindən idarə edilən əyalətə çevrilsə
də, əvvəlki hökumət qulluqçularının çoxu öz vəzifələrini saxladılar. O, bu ölkə
sakinlərinin loyallığını qazanmışdı. Bir qədər əvvəl sürgün olunmaq qaydasında Babilə
gətirilmiş yəhudilərə Yerusəlimə qayıtmağa və orada Solomon Məbədini bərpa etməyə
icazə verən edikt imzaladı.
Müasirlərinin düşüncəsində Kir özünün adlandığı “Böyük” epitetinə layiq idi.
Yunan tarixçisi Herodot yazır ki, persiyalılar ona “ata” kimi, “alicənab və onları hər cür
mallarla təmin edən hökmdar” kimi baxırdılar. Həqiqətən də, Kir öz dövrü üçün qeyriadi hökmdar idi, imperiyasının ərazi işğallarında və onun təşkilində xeyli müdriklik və
mərhəmətlilik nümayiş etdirirdi. İşğal etdiyi ilk dövlət olan Lidiyanın paytaxtı Sardını
tutarkən, qədim dünyada varlılığı ilə məşhur olan məğrur çar Krezi edam vaxtı,
tonqalda yandırılanda əvf etmişdi. Əvvəlki Assuriya hökmdarlarından fərqli olaraq, o,
mərhəmətli çar nüfuzu qazanmışdı. Midiyalılar, babilistanlılar və yəhudilər onu öz
qanuni hökmdarları kimi qəbul edirdilər. Bir sıra xalqlar onu böyük lider və sülh
yaradan kimi təsvir edirdilər. Yəhudi peyğəmbəri onu Allahın özünün yağ sürtdüyü bir
çar kimi qiymətləndirirdi və Allahın bu sözlərini misal gətirirdi: “Mən Kir haqqında
danışan Sahibəm (Allah adətən özünü belə adlandırırdı- müəllif). O, mənim çobanımdır
və mənə xoş olan hər şeyi edəcəkdir”. Yəhudilərin Allahının yadelli, lakin onun xalqını
zülmdən xilas edən hökmdara belə yüksək qiymət verməsi təsadüfi deyildi, əslində
daha çox qədim yəhudilərin minnətdarlıq hissi ilə dolu olan real rəyini əks etdirirdi.
Kir öz saraylarının tikintisində çox sayda xalqların təcrübəsindən istifadə
etməklə də qədim sivilizasiyalara həqiqi hörmətlə yanaşdığını göstərirdi. O, inanırdı ki,
qədim və hörmət bəslənən ənənələrə və institutlara malik olan xalqlardan “yeni
imperiya” yaratmışdır. Təsadüfi deyildir ki, mifik qəhrəmanlara və böyük şəxsiyyətlərə
hörmətlə yanaşan Böyük Aleksandr Persiya imperiyasının banisi Böyük Kirin öz
makedoniyalıları tərəfindən dağıdılmış sərdabəsini ona hörmət əlaməti olaraq bərpa
etmişdi, bu vaxt Persiya imperatorunun həlak olmasından iki əsrə bərabər bir vaxt
keçmişdi.
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Qədim yunanlarda və romalılarda ləyaqət nümunələri
Qədim yunanlara görə insan nəcib məxluq, özünü aparmağı bacaran,
həyatdan və ölümdən dəhşətə gəlməyən, qorxmaz, həm də özünün və hissiyyatının
ağası olmalı idi. Yunanlar ideal mülayimlik və “qızıl orta vəziyyət” dayaqları üzərində
yaşamağı üstün tuturdular. Onlar qaydanı, tarazlığı, simmetriyanı, mərhəmətliliyi və
nəzarəti qiymətləndirirdilər. Yunan filosofları yunanların özlərini realizə etmələri
naminə yaratdıqları miflərin toruna tənqidi yanaşırdılar. Əsatirlərə görə qüdrətli
məxluqlar olan allahlar dağlar üstündə, uzaq yerlərdə yaşayırdılar, aşağıda isə Yer səthi
və ya ölümlə nəticələnən həyatı qucağında saxlayan dünya var idi.
Yunan dilində “yaxşı” “aristoy” kimi tələffüz olunurdu, buradan da
“aristokratiya” ifadəsi yaranmışdır. Homerin anlamında təbii aristokrat istənilən adi
adamdan həm əqli, həm də fiziki xüsusiyyətlərinə görə bir baş yuxarıda dururdu.
Aristokratlar cəmiyyətdəki imtiyazlı vəziyyətlərini guya ilahi mənşəyə mənsub
olmaları ilə əlaqələndirirdilər. Ona görə də Homer onları bəzən “ilahiləşmiş” və ya
“allaha bənzərlər” adlandırırdı.
Yunan polislərində (şəhər-dövlətlərində) yeni dəyərlər sisteminin əsas
parametrləri yunan idrak rasionalizmindən, insan şəxsiyyətinin qiymətini dərk
etməkdən, təbiətlə mübarizədə insanın fəallığını, cəsarətini və qabiliyyətini
şərəfləndirməkdən, vətəndaşla polisin qırılmaz əlaqəsi hissindən, azadlığı ən yüksək
kateqoriya kimi anlamaqdan ibarət idi. Bu dövrdə meydana gələn qədim yunan
mədəniyyəti də dərin orijinallığı ilə seçilirdi. Yunanların allahları da insana yaxın idi,
onlar insana öz zəif cəhətində kömək etməli idilər. Başqa dinlərdə isə adamların allaha
xidmət etməsi bir borc sayılırdı..
Spartanın özündə də hər kəs ləyaqətə məhəbbət bəsləyirdi, qüsurları isə
(onların düşüncəsində mövcud olan növlərə) nifrət edirdilər. Qanunverici Likurq öz
ölkəsində əcnəbilərin qüsurları öyrədən müəllimlərə çevrilə biləcəyindən qorxub, onları
Spartadan qovurdu. O, tövsiyə edirdi ki, onun doğma şəhəri yoluxucu xəstəliklərdən
daha çox, məhz belə pis xəstəliklərdən qorunmalıdır.
Spartalılar daim döyüşə hazır olmaq üçün öz fiziki sağlamlıqlarına ciddi fikir
verir, çox məşq edirdilər. Bu həm də mənəvi sağlamlığa da müəyyən təsir göstərirdi.
Onlarda vətənpərvərlik hissi yüksək olduğundan bir-birlərinə qarşı qısqanclıq hiss
etmirdilər. Pedaret adlı bir lakedemonlu 300-lər Şurasının üzvlüyünə düşmək istəyirdi,
lakin namizədliyi rədd olunmuşdu. Evinə qayıdanda sevinirdi ki, nə yaxşı ki, ondan
daha ləyaqətli olan 300 adam vardır.
Spartada döyüşdə qələbə ali sevinc mənbəyi hesab olunurdu, ən ağır dərdin
də üzərindən xətt çəkirdi. Bir spartalı qadın beş oğlunu müharibəyə yola salmışdı və
döyüş səhnəsindən xəbər gözləyirdi. Bir hilot gəlib çıxanda, qadın səbrsizliklə vuruş
meydanında nə baş verdiyini sorşdu. “Sənin beş oğlunun hamısı həlak oldu.” Qadın
hirsləndi: “Mənfur qul! Məgər mən səndən bunumu soruşuram?” Bu vaxt hilot cavab
verdi: “Biz qalib gəldik.” Bunu eşidən qadın məbədə yollanıb, ən böyük arzusu həyata
keçdiyinə görə allahlara öz minnətdarlığını bildirdi. Onun üçün Vətəninin düşmən
üzərindəki qələbəsi oğlanlarının həyatından da əziz idi.
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Afina qanunvericisi Solon isə hər cür dəbdəbələrə və qeyri-məhsuldar xərclərə
qarşı mübarizəni gücləndirmək məqsədilə bahalı dəfn mərasimlərini, çox miqdarda
məqsədsiz mal-qara qurbanını, dəbdəbəli sərdabələr tikməyi qadağan etmişdi.
Afina vətəndaşı ondan alına bilinməyən siyasi hüquqlar məcmuuna malik idi.
Bu şəhər-dövlətdə vətəndaşın əxlaqi dəyərləri, vətənpərvərlik hissi xüsusi yer tuturdu.
Qədim Afinanın görkəmli xadimləri arasında şəhərə “qızıl dövr” bəxş etmiş Perikl
(b.e.ə. 495- 429-cu illər) xüsusi ilə seçilir. Perikl b.e.ə. 443-429-cu illərdə strateq seçilmiş,
demokratik qruplaşmanı rəhbəri kimi bir sıra qanunvericilik aktlarına müəlliflik
etmişdi. Bu tədbirlər Afina demokratiyasının çiçəklənməsinə şərait yaratmışdı. O,
Parfenon məbədinin, Odeon teatrının tikintisinin təşəbbüskarı olmuşdu. Perikl həm də
əla natiq idi, böyük tarixçi Fukididin zəhməti hesabına onun peloponneslilərlə döyüşdə
həlak olmuş afinalıların dəfn mərasimindəki məşhur nitqi bizim dövrümüzə gəlib
çatmışdır. Bu çıxışında Perikl afinalıların həyatının bir sıra cəhətlərinə böyük iftixar
hissi ilə toxunur. O, qeyd edirdi ki, “Öz həyatımızda zülmün nə olduğunu
tanımadığımızdan, biz ictimai həyatda qanunsuzluqlardan dəhşətə gəlməyi bacarırıq”.
Deməli, Afinada demokratiya qanunun alililiyinə əsaslanırdı. O, öz xalqının
zəhmətsevərliyindən cuşə gələrək qeyd edir ki, “Biz kasıblığımızı da etiraf etməkdən
utanmırıq, ondan zəhmət vasitəsilə qurtulmamağa görə utanmaq lazımdır”. Şəhərdövlətin öz imkanları hesabına güclənməsini də razılıqla yada salır: “Biz öz gücümüzlə
müasirlərimiz və övladlarımız üçün heyrət mövzusu olacağıq”. O, hər şeyi
peyğəmbərcəsinə düzgün görməyi bacarırdı. Həlak olanların tabutlarını göstərərək
Perikl deyir ki, “Mənə belə gəlir ki, kişi igidliyindən ötəri birinci əlamət və axırıncı
təsdiq məhz belə sonluq olur. Çünki nöqsanları olan insan vətən uğrunda müharibədə
onları namusla tarazlayır; burada xeyir vasitəsilə şər silinir, ümumi fayda isə hər kəsin
ayrılıqda vurduğu ziyanı kölgədə qoyur”. Həlak olanları ehtiramla yad edərək, qeyd
edir ki, “Onların hər biri özləri üçün köhnəlməyən tərif və ən şanlı qəbir qazandılar –
özü də indi uyuduqları qəbirləri deyil, ən başlıcası o qəbiri ki, onda onun şöhrəti
yaddaşlardan silinmədən qalacaqdır – bu gələcək nəslin sözü və işidir. Məşhur
adamlara qəbir – bütün Yer üzüdür”.
Periklin həmin sözlərini birbaşa onun özünə də aid etmək olar. İki min beş yüz
ildən sonra da bəşəriyyətin böyük bir hissəsi onun adını azalmayan bir məhəbbətlə yad
edir, çünki o, təkcə qəbiri ilə deyil, əməlləri və ideyaları ilə bütün Yer üzünə,
bəşəriyyətə məxsusdur.
Perikl həlak olanlar barədə, onların həyatına və ölümünə sitayiş qaydasında
deyir ki, “Axı bu da bir xoşbəxtlikdir ki, xoş həyata xoş da ölüm uyğun gəlir”. Həlak
olan gənclər Afina üçün yaşamış və onun yolunda da həyatlarını qurban vermişdilər.
Koloritli, maraqlı şəxsiyyətlərlə zəngin olan Qədim Roma iki böyük siyasətçisi və
sərkərdəsi ilə öyünürdü. Onlardan biri b.e.ə. V əsrin ortalarında konsul və diktator
olmuş (axırıncı vəzifə digər adəti diktatorlardan tam fərqli olmaqla, çətin hərbi şərait
mövcud olduqda, qısa müddətə – 6 aylığa orduya komandanlıq etmək üçün verilirdi)
Kvinkti Tsinsinnat idi. O, igidliyinə və vətəndaşlıq borcuna sədaqətinə görə ən məşhur
şəxsiyyətlər qalereyasına daxil olmuşdu. O, Vatikandakı dörd yügerlik (müasir ölçüdə
1 hektarlıq) sahəsini kotanla becərməklə məşğul olanda, müharibə başlanan kimi
romalılar onu diktator seçirdi. Müharibəni zəfərlə başa vurduqdan sonra Tsinsinnat
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könüllü olaraq diktatorluqdan imtina edib, atasından qalmış həmin torpaq sahəsini
yenidən becərməyə qayıdırdı. Amerikanlar ona ehtiram əlaməti olaraq şərqdəki
şəhərlərindən birinə Tsinisinnati adını vermişlər.
Bu böyük insanın təvazökarlıq ənənəsinə tarixin sonrakı dövrlərində də rast
gəlmək mümkündür. Roma imperatoru Diokletian bizim eranın 305-ci ilində könüllü
olaraq vəzifəsindən istirahətə yollanmış, tərəvəz becərməklə məşğul olmuşdu. O,
becərdiyi kələmi iftixar hissi ilə nümayiş etdirərək, öz sonrakı fəaliyyətinin heç də az
sevinc gətirməyən bir iş olduğunu bildirmişdi.
B.e.ə. IV əsrin əvvəllərində hərbi tribun vəzifəsi ali hakimiyyətə yiyələndikdə,
onu icra edən Mark Furi Kamill də böyük şöhrətə yiyələnmişdi. Romalılar Etruriyanın
ən gözəl şəhəri sayılan Veyiyə qarşı müharibənin onuncu ilində Kamilli diktator
seçdilər və o, yeraltı lağım qazmaq yolu ilə uzun dövr ərzində mühasirədə olan şəhəri
tuta bildi. Faleriya şəhərini mühasirədə saxlayanda isə qeyri-adi bir hadisə baş verdi.
Bir müəllim öz şəhərinə xəyanət edərək, dərs dediyi uşaqları gəzmək bəhanəsi ilə şəhər
qapısından çıxarıb, Kamillə girov kimi təhvil vermək istəyəndə, sərkərdə müəllimi
cəzalandırıb, uşaqları geri, valideynlərinin yanına qaytardı. O, bildirdi ki, müharibə
şərdir. Onu ədalətsizliyin və zorakılığın köməyi ilə aparırlar, lakin namuslu adamlar
üçün müharibədə də bəzi qanunlar vardır. Qələbənin faydası alçaqlıq və cinayət yolu
ilə əldə edilirsə, ona can atmaq olmaz. Bu sözləri o, həmin alicənablıq hisslərini
ətrafındakılara da təlqin etmək üçün deyirdi. Şəhər sakinləri uşaqlarını salamat
gördükdə və hadisədən hali olduqda Kamilli özlərinin xilaskarı adlandırdılar və elçiləri
vasitəsilə ona bildirdilər ki, təslim olurlar. Kamill qan axıtmadan zəfər çaldı və həm də
şəhəri qarət etməyə, oradan qənimət götürməyə icazə vermədi.
Kamill iki dəfə Romanı – əvvəlcə qallardan, sonra isə qaragüruhun anarxiyası
təhlükəsindən – xilas edəndə böyük cəsarət və iradə nümayiş etdirmişdi. Romalılar
şəhəri qallara təhvil vermək barədə danışıqlar aparanda, özünü yetirən Kamill bir
diktator kimi düşmən tərəfin nümayəndələrinə çıxıb getməyi əmr etdi. Sonra qallara
döyüşdə qalib gəlib, Romanı biabırçı işğaldan xilas etdi.
Bir qədər sonra qaragüruh xalqda vahimə yaradıb, Forumda iğtişaşlar
törədəndə, yenidən hərbi tribun seçilən Kamill onların azğınlaşmış başçısı Mark
Manlini məhkəməyə verdirdi və o, təqsirkar elan edilərək, edam qaydasında
Kapitolidəki qayadan atıldı. Vaxtilə o, bu təpə qallardan müdafiə olunanda böyük
xidmətlər göstərmişdi.
Beləliklə, Kamill iki dəfə Romanı məhvedici təhlükədən xilas etmişdi, bu
xidmətlərinə görə o, “Romanın ikinci əsasını qoyan” titulunu almışdı. Quduz Manlilərə
isə müasir həyatda da rast gəlinmişdir.
Hindistan çarı Aşoka və Şərq sivilizasiyalarında təhsilə, elmə qayğı
B.e.ə. 268-232-ci illərdə Hindistanda, Maqadxa imperiyasında Maurya
sülaləsindən olan Aşoka çarlıq etmişdi. Onun dövləti demək olar ki, bütün Hindistan
ərazisini və müasir Əfqanıstanın bir hissəsini tuturdu. Aşoka xeyli döyüşlərdən sonra
müharibəyə nifrət etməklə, ondan birdəfəlik imtina etmişdi. Aşoka deyirdi ki, yeganə
həqiqi qələbə öz üzərindəki qələbədir və drahmanın köməyi ilə adamların ürəyini fəth
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etməkdir. Stalin isə qaliblər haqqında başqa fikir yürüdərək, 1944-cü ilin noyabrında
Fransız Milli Azadlıq Komitəsinin lideri general Şarl de Qolla Moskvada görüşəndə,
ona demişdi ki, bütün səylərdən asılı olmayaraq, axırıncı qalib ölümdür.
Aşoka üçün drahma xeyirxah işlər görmək, cəmiyyəti yüksəltmək idi. Drahma
terminində adətən insanın davranış qaydası və onun həyatının mömin obrazı başa
düşülürdü. Dar mənada isə bu, buddist təliminin mənasını, doktrinanın özünü ifadə
edə bilərdi.
Aşokanın hökmranlığı dövründə Hindistanın dörd böyük universitet şəhərinə
Çindən və Qərbi Asiyadan tələblər gəlirdi. Yeri gəlmişkən onu da qeyd etmək lazımdır
ki, Şərqdə universitetlər yarandıqdan min ildən də çox olan bir müddətdən sonra
Avropada belə təhsil ocaqları yaranmağa başlamışdı.İlk Çin universitetinin əsası b. e. ə.
124-cü ildə qoyulmuşdu. Bizim eranın 200-cü ilində isə burada 3 min tələbə yeddi il
ərzində ali təhsil alırdı.
Erkən orta əsrlərdə (VII-XI əsrlərdə) elmin inkişafında aparıcı rolu Şərq
oynayırdı. Hələ bundan da əvvəl Şərqi Roma imperiyasının imperatoru, məşhur
Yustinian Kodeksinin meydana gəlməsinin təşəbbüsçüsü, Konstantinopolda möhtəşəm
Aya Sofiyanı tikdirmiş I Yustinian (483-565-ci illər) 527-ci ildə Afinada fəlsəfi məktəbləri
bağlayanda yunan alimləri Şərqə yollanmış, burada qədim yunan filosoflarının
əsərlərini suriyalıların dilinə tərcümə etmişdilər. Sonralar yunan fəlsəfəsi tədricən islam
həyatına daxil olmuşdu. Yalnız Səlib yürüşlərindən sonra, Şərqin ənənələrinin təsiri
altında Avropada elm canlanmağa başlamışdı. Avropalılarda elmə və fəlsəfəyə maraq
yarananda artıq Şərqdə elmlər öz çiçəklənmə dövrünü yaşayırdı.
Xəlifə Mamun (813-833-cü illərdə taxt-tacda olmuşdu) 832-ci ildə Bağdadda
“Beytül hikmə”ni- “Müdriklik evi”ni yaratmışdı, onun zəngin əlyazmalar kitabxanası
və rəsədxanası var idi. İslam sivilizasiyası özünün, ərəb sözündən istifadə etsək,
zenitində olmaqla, dünyanın ən böyük sivilizasiyalarından biri idi və Qərbi bütünlüklə
kölgədə qoyurdu. XI əsrdə Avropa sivilizasiyası ərəb sivilizasiyasının mədəni sərvətləri
ilə təmasa girdi- elmi traktatlar ərəb dilindən Avropa dillərinə tərcümə edildi, bura
Platonun, Aristotelin, Yevklidin, Arximedin, Ptolomeyin əsərləri daxil idi.
Avropanın Bolonya, Paris,Oksford, Monpelye kimi universitetləri təqribən XII
əsrdə meydana gəlmişdi. 1155-ci ildə Müqəddəs Roma imperiyasının imperatoru, həm
də İtaliya kralı olan I Fridrix Barbarossa Bolonya universiteti üçün imtiyazları təsdiq
etmişdi.
Aşokaya gəldikdə isə, onun dövründə ölkədə həm də çox sayda buddizm
monastırları yarandı. Aşokanın öz nümunəsi ilə adamlar arasında vegetarianlığın
populyarlığına nail olundu. Hindistanın XX əsrin birinci yarısındakı görkəmli lideri
Mahatma Qandi də ömrünün əksər hissəsində vegetarian olmuşdu. Lakin sonralar öz
ölkəsinin qızmar istisində bunun bədənin müqavimət qüvvəsini zəiflətdiyini əsas
gətirərək, ona riayətdən və bu pəhrizin təbliğindən uzaqlaşmışdı. Qandi bunu həm də
bir sosial aspekt hesab edirdi.
Aşoka 37 il hökmranlıq etdikdən sonra öldü. Ölümündən bir az əvvəl o, buddist
rahibinə çevrilmişdi. O, deyirdi ki, “bütün adamlar mənim uşaqlarımdır”.
Onun ediktlərində drahmanın başlıca prinsipləri olan zorakılıq etməmək, bütün
sektalara və rəylərə dözümlülük, valideynlərə qulaq asmaq, din xadimlərinə hörmət,
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dosta qarşı alicənablıq göstərmək təsbit edilirdi. İngilis yazıçısı Herbert Uells onun
haqqında belə yazırdı: “Tarixin səhifələrindəki on minlərlə monarxların arasında
Aşokanın adı, demək olar ki, tənha ulduz kimi işıq saçır. Volqadan Yaponiyayadək hər
yerdə onun adı şərəflə əhatə olunmuşdur. Çin, Tibet, hətta onun təlimindən uzaqlaşan
Hindistan onun böyüklüyü barədəki rəvayətləri unutmur. Onun xatirəsinə ehtiramla
qoruyub saxlayan adamlar, kimdənsə eşitdikləri Konstantin və Böyük Karl barədə nəsə
bilənlərdən sayca xeyli çoxdur.” Ancaq Hindistanda hinduizm dini yayıldıqca, vətəni
sayılan və oradan Çinə, Yaponiyaya yayılan buddizm burada öz təsirini itirməyə
başlamışdı.
Spartak və “nəcib imperatorlar”
Qədim Romada b.e.ə. 74-71-ci illərdə qul üsyanına başçılıq edən Spartak özünün
böyük igidlikdən xəbər verən mübarizəsində heç nəyə nail olmasa da, tarixdə
görünməmiş şöhrət qazandı. Spartakın yandırdığı azadlıq məşəli bir sıra xalqların və
milyonlarla insanların qəlblərinə işıq salıb, onları mübarizəyə çağırdı. Spartak frakiyalı
qul olmaqla Kapuya şəhərindəki qladiator məktəbində qılıncla döyüş müəllimi idi və
digər qullarla birgə hazırladığı qəsdin üstü açıldıqda, onlar qaçıb Vezuvi dağında
özlərinə dayaq yeri düzəltmişdilər. Az müddətdə Spartakın ordusu 70 min quldan
ibarət oldu və üsyan Cənubi İtaliyanı bütünlüklə bürüdü. Qul ordusu bir-birinin
ardınca döyüşlərdə qələbə çalırdı. Lakin sonra ordu parçalandı.
Spartak İtaliyanı tərk etmək üçün Şimala getsə də, oradakı təbii çətinlikləri də
nəzərə alıb, geri qayıtmağı qərara aldı. Onun ordusunda artıq 120 min adam var idi.
Cənuba gəlib çıxan Spartak ordusu Krassın qurduğu tələyə salındı. Son böyük döyüş
b.e.ə. 71-ci ildə Apuliyada getdi və bu qızğın vuruşda Spartakın ordusu məğlub oldu.
Əsir götürülən 6 min qul Kapuyadan Romaya gedən Appi yolu boyu çarmıxa çəkildi.
Spartakın özü döyüşdə həlak olsa da, romalılar onun meyidini tapa bilmədi. O,
qəhrəman olsa da, əvvəldən də böyük uğura ümid edə bilməzdi. Romanın qüdrəti
qarşısında qul üsyanı zəif bir cəhddən o qədər uzağa getmirdi. Lakin tarixdə onun
qalibi olan Krass elə bir şöhrətə sahib ola bilmədi, b.e.ə. 53-cü ildə isə parfiyalılarla
vuruşda həlak oldu. Teatrda qədim yunan faciəsinin tamaşası göstərilərkən, onun
kəsilmiş başı düşmənləri tərəfindən qələbə müjdəsi kimi səhnədə dığırlandırıldı.
Spartak isə özünə ölməzlik haləsi, əbədi şöhrət qazandı.
Bizim eranın I əsrinin sonundan Qədim Romada beş imperatorun hakimiyyət
illərini əhatə edən “nəcib imperatorlar” dövrü gəlir. Onlardan Trayan və Mark Avreli
daha görkəmli şəxsiyyətlər hesab olunurlar. Bir çox tarixçilərə görə Pax Romana-ya
(“Roma sülhünə”) bir əlamət kimi I əsrin sonu, II əsrin üç rübü ərzindəki imperiyanın
inkişafı aiddir, bunlar Roma idarəçiliyinin başlıca faydalarından ibarət olmaqla, həmin
“nəcib imperatorların” fəaliyyəti ilə bağlıdır. Bu hökmdarlar idarə edən siniflərə
hörmətlə yanaşır, senatla əməkdaşlıq edir, edamlara əsasən son qoyur, imperiyada
sülhü bərqərar edir və daxili siyasətdə çox hallarda imperiyaya xeyirli olanları
dəstəkləyirdilər. Mütləq monarx olmalarına baxmayaraq, onlar öz tolerantlıqları və
diplomatiyaları ilə fərqlənirdilər.
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96-cı ildə hakimiyyətə gələn Nerva özünün qoca yaşda olduğunu nəzərə alıb,
Kapitoliyə çıxaraq, qışqıra-qışqıra dedi: “Mənim ən yaxşı uğurum Roma senatına,
xalqına və özümə xidmət etməkdir. Bununla yanaşı, mən Mark Ulpi Trayanı özümə
oğulluğa götürürəm”. Onun özünün oğlu yox idi. Trayan 98-117-ci illərdə imperatorluq
etmişdi. O, bacarıqlı bir adam olmaqla, ordu tərəfindən də yaxşı qəbul edilmişdi. Ən
başlıcası isə o idi ki, özünə və başqalarına qarşı tələbkar idi. O, İspaniyada bir qədim
Roma nəslində dünyaya gəlmişdi və İtaliyadan kənarda doğulmuş ilk imperator idi.
Trayan Romaya qayıdıb, senatda imperator səlahiyyətlərini qəbul etmək əvəzinə,
bir ilə yaxın müddətdə Reyn və Dunay çaylarının üstündə qaldı, Dakiyaya müdaxilə
etmək kampaniyasına hazırlıq gördü. Şəhərlərin adətən yeni seçilmiş imperatora
göndərdikləri qızılı İtaliyaya və əyalətlərə bağışladı. Onun ilk böyük işlərindən biri o
vaxtlar hüquqi ittihamçı kimi çıxış edən çuğulçuların azğınlığına, soyğunçuluğuna son
qoyması idi. Bu çuğulçulara müttəhimdən müsadirə edilən var-dövlətin bir hissəsi
çatdığından, onlar saxta ittihamlara daha maraqla girişirdilər. Trayan onların hamısını
yığdırıb, tələsik qayırılmış, sınıq-salxaq bir gəmiyə oturdub, dənizin quduz dalğalarının
amansız sərəncamına buraxdı. Roma əhalisi son dövrlərin ən böyük qarətçilərindən bu
yolla xilas olundu.
Trayan İtaliya şəhərlərindəki kasıb ailələrin uşaqlarına yardım göstərilməsi
sahəsindəki yeniliyin- ictimai fondların (alimenta-nın) yaradılması ideyasını irəli sürdü.
Bu yeniliyi onun dostu Kiçik Plini ölkənin şimalındakı Komo şəhərində özəl qaydada
öz yerliləri üçün həyata keçirmiş və Trayan da bu təşəbbüsü bəyənməklə, bütün ölkədə
tətbiq etmək qərarına gəlmişdi. O, çox sayda binalar tikdirdi və bu, onun populyarlığını
artırdı. Romanı əzəmətli tikililərlə gözəlləşdirdi. İtaliyanın magistral yollar şəbəkəsinə
qayğı ilə yanaşmaqla Via Traiana adlanan yeni yol çəkdirdi və bu, qədim Appi yolunun
yerini tutdu. Körpülər tikilir, şəhərin su təchizatı yaxşılaşdırılır, istifadəsiz torpaqlar
dövriyyəyə qatılır, limanlar yaradılırdı. Romada yeni Forum ucalanda şəhərə yeni
akvedukla su gətirildi. Ümumiyyətlə, Trayanın dövründə yaxın təpələrdən Romaya 11
akvedukla gətirilən su şəhərin tələbatını artıqlamasilə ödəyirdi. Şəhərdəki meydanda
Trayan sütunu yüksəlirdi, sonralar onun binövrəsi Trayanın cəsədinin külünü qəbul
etdi.
161-ci ildə isə MarkAvraeli öz sələfi, ilahiləhdirilmiş Antonini imperator kimi
əvəz etdi. O, mərhum imperatorun arvadının qardaşı oğlu olmaqla, Romanın ən
görkəmli ailələrinin bir necəsi ilə bağlı idi. Çox gənc yaşında varis elan edilsə də, yalnız
40 yaşı olanda hakimiyyətə gəlmişdi. Bacarıqlı, mərd və ciddi düşünən bir adam
olmaqla o, Stoik fəlsəfi məktəbinin etik filosofu olan Epiktetin “söhbətlərini” həvəslə
öyrənmişdi və bu fəlsəfədə özünün ruhi qidasını tapmışdı. Roma tarixində ilk və yəqin
ki, yeganə dəfə Platonun arzuladığı bir hadisə baş vermişdi, hakimiyyətə filosof,
mütəfəkkir gəlmişdi. Mark Avrelini “taxt-tacda olan” filosof adlandırırdılar.
Mark imperator səlahiyyətlərinə yiyələndikdə onun götürmə qardaşı da həmimperator oldu və Roma imperiyası öz tarixində bu vaxt ilk dəfə olaraq iki qoşa
imperatora malik idi.
Mark Avreliyə dövlət işində ən yaxın olan sahə hüququn təkmilləşməsi idi. Bir
sıra tədbirlər və hüquqa aid qərarlar qəbul etmişdi, onlar mülki qanunlarda olan
çətinlikləri və qeyri-normallıqları yoluna qoyurdu. Az hörmət olunan zümrələrin –
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qulların, dul qadınların, mədəndə çalışan adamların hüquqları yaxşılaşdırıldı və
varislik sahəsində qan qohumluğu tanınmaqla, onun əsasında irəli sürülən iddialara
baxılması qaydası təsbit edildi. Bunlar cəmiyyətin quruluşunun radikal şəkildə
dəyişdirilməsindən daha çox, onun yaxşılaşmasına xidmət edirdi. Onun dövründə
qulların ardıcıl olaraq təqib edilməsinə yol verilmirdi. Filosof imperator dövlətin
beynəlxalq əlaqələrinə də ciddi qayğı göstərirdi. Çinlə birbaşa əlaqələr yaradılmasına
cəhd etmiş və iki ölkə arasında elçiliklər mübadiləsi baş vermişdi. Ümumiyyətlə, 19 il
ərzində Romanın imperatoru olan Mark Avreli Qərbin bir çox sonrakı nəsilləri üçün
Roma imperiyasının qızıl dövrünü rəmzləndirir.
Mark Avreli bir filosof kimi əsasən Stotsizmin təsirinə məruz qalmışdı və
özünün əlli cildlik “Düşüncələr” əsərində stoik borcu idealını bir dini konsepsiya kimi
təsvir edir. O, deyirdi ki, mən bir Antonin kimi Roma vətəndaşıyam, ancaq bir insan
kimi dünya vətəndaşıyam. Qədim yunanlar bunu “kosmopolit” kimi ifadə edirdilər.
Onun bir nəsihətinin qiymətini zaman da aşağı sala bilmir, o yazırdı: “Əgər nə
haqq deyilsə, onu etmə, əgər nə düz deyilsə, onu danışma.”
Dövləti idarə etmək elmi və Mahatma Qandi
Dövlətin idarə edilməsi, yuxarıdakı misallardan da göründüyü kimi, heç də fəxri
titulu daşımaq deyildir, bu mürəkkəb iş böyük ağıl, güclü iradə və ağır zəhmət tələb
edir. Rus filosofu N. Q. Çernışevskinin dediyi kimi: “Tarix yolu Neva prospektinin
səkisi deyildir.” Dövləti idarə edənlər isə ən azı tarix cığırı yaradırlar.
Günəş Kral adlanan Fransa kralı XIV Lui 1661-ci ildən dövlətin idarə edilməsini
öz əlinə götürdüyünü elan etdikdə, bunu onun öz doğma anası da inanmamaq əlaməti
kimi istehzalı gülüşlə qarşılamışdı. Lakin XIV Lui vəzifəsinin icrasına elan etdiyindən
də daha ciddi qaydada yanaşaraq, dövlət işləri ilə şəxsən özü, həm də çox dəqiqliklə
məşğul olmuşdu. Öz ölümünə qədər olan 54 il ərzində hər gün 8 saat özünü bilavasitə
dövlət işlərinə həsr etmişdi. Onun diqqətindən ən xırda detallar belə yayınmırdı. O,
hətta dözülməz ağrı ilə müşayiət olunan (o vaxtlar anesteziya vasitəsi yox idi, həkimlər
də müalicə etməkdən daha çox xəstələri öldürməklə məşğul olurdular) ağır cərrahiyyə
əməliyyatından az sonra, axşam Dövlət Şurasının iclasına başçılıq etmişdi.
Dövlət işlərilə belə vurğunluqla məşğul olmasına görə, özünü dövlətdən ayrı
hesab etmədiyindən demişdi: “L`etat c`est moi!”- “Dövlət – mənəm!” Bəzi tarixçilər
bunu dövlətə sədaqətlə xidmət etməyini əsas götürərək, nəsihət şəklində söylədiyi kimi
izah edirlər. “XIV Lui epoxası” ifadəsinin müəllifi, böyük fransız filosofu Volter onun
hökmranlığını məşhur Roma imperatoru Avqustla müqayisə etmişdi. Onların hər ikisi
həm güclü, həm də zəif cəhətlərə malik idi. Onun ən böyük qüsuru müharibələrə çox
meyl etməsi idi. Ölüm yatağında olarkən özü etiraf etmişdi ki, “Mən müharibəni çox
sevirdim”. Tətbiq etdiyi şirnikləndirmək vasitələri ilə kübarları tabe edə bilmədiyindən,
təkcə 11 vətəndaş müharibəsinə start vermişdi. Aramsız müharibələr axırda Fransanı
taqətdən salmışdı.
XIV Lui həyatının sonunda, XV Lui adı altında gələcək kral olacaq beş yaşlı
nəticəsinə nəsihət verərək, ona özünün buraxdığı səhvləri təkrar etməməyi, qonşuları
ilə sülh şəraitində yaşamağı məsləhət görmüşdü. Onun ən böyük səhvlərindən biri həm
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də insan gücündən kənarda olan bir yükü- dövlətin bütün idarəetmə maşınını öz
şəxsində mərkəzləşdirməsi idi.
Ləyaqətlilik standart, etalon kimi götürüldükdə, sadalanan liderlərin bir çoxu
heç də onun bütün tələblərinə cavab verə bilmir, onlar müəyyən qüsurlardan da xali
deyildilər. Fransa kralı XİV Lui və Prussiya kralı II Fridrix müharibəyə şərəf çələngi
mənbəyi kimi baxdıqlarından öz ölkələrini belə pis siyasətin, sərt qaydada deyilsə,
qurbanlarına çevirirdilər.Günəş Kraldan bir əsr sonra hakimiyyətə gələn həmin Böyük
Fridrix öz sələfindən fərqli baxış nümayiş etdirərək, kralda “dövlətin birinci nökərini”
görürdü.
Habsburqlar sülaləsindən olan, 1780-1790-cı illərdə Avstriya kralı olmuş II İosif
isə öz fikrini belə ifadə etmişdi: “Mən öz ölkəmdə qanun vermək fəlsəfəsini yaratmış,
onun məntiqi tətbiqi Avstriyanı dəyişdirəcəkdir”. O, həqiqətən də nəcib tədbirlərə əl
atırdı, təhkimçiliyi ləğv etmişdi və hamının qanun qarşısında bərabərlik prinsipini elan
etmişdi. On illik hakimiyyəti dövründə II İosif Avstriyanı dəyişikliyə məruz qoymaq
cəhdində 6 min dekret və 11 min qanun imzalamışdı. Ancaq özünün daim uğursuz
olması düşüncəsi onun öz qəbir daşı üçün yazdığı epitafiyadan da açıq görünür:
“Burada, etdiyi hər şeydə uğursuz olan II İosif uyuyur”. Bu sözlərdə həm də uzağa
gedən bir həqiqət var idi. Taxt-tacdakı varisləri də onun islahat cəhdlərinin çoxunu
məhv etdilər.
İosifdən fərqli olaraq, bəziləri taeyin onları sınağa çəkəcəyini, məğrurluqlarına
görə heç ağıllarına da gətirmirdilər. Belələri meydana çıxan siqnallara da məhəl
qoymurdular. Napoleon Bonapart 18 bryumer çevrilişindən (1799-cu ilin noyabrında
baş vermişdi) sonra Sen-Klu qəsrində lovğalıqla demişdi: “Mənim arxamca Qələbə
ilahəsi və Uğur ilahəsi addımlayır.” Bu sözləri deyəndən sonra onun ürəyi getmişdi.
Lakin o, bu ibrətamiz hadisədən də nəticə çıxarmadı. Rusiya yüryşündə və Vaterloo
döyüşündə artıq onu Məğlubiyyət ilahəsi, Müqəddəs Yelena adasında isə məhvedici
Bədbəxtlik ilahəsi izləyirdi.
XX əsrin ən böyük mübarizlərindən və ən nəcib şəxsiyyətlərindən biri olan
Mahatma Qandi (1869-1948-ci illər) Hindistanın atası hesab edilir. Mohandas Kramçand
Qandiyə xalq tərəfindən “Mahatma” və ya “Böyük Könül” adı verilmişdi. İlk dəfə onun
haqqında bu titulu Rabindranat Taqor hələ 1915-ci ildə işlətmişdi. Bütün liderlərdən
onu fərqləndirən, Britaniya ağalığına qarşı mübarizəsində yeni, Satyaqraha adlanan, bu,
hərfi mənada “həqiqətdə səbat göstərmək” demək idi və zorakı olmayan bir taktikanı
seçməsi idi. Onun zorakılıq etməmək fəlsəfəsi (Catyaqraha) dinc dəyişiklilər
tərəfdarlarının hərəkatına böyük təsir göstərdi.
O, Londonda hüquqşünas təhsili almış, Cənubi Afrikadakı Natalda ağlar
tərəfidən pis münasibət bəslənən hind immiqrantlarının mənafeyini müdafiə etmişdi.
Burada Satyaqraha adlanan passiv müqavimət bir sıra siyasi uğurlar gətirmişdi. 1914cü ildə Hindistana qayıdıb, beş il sonra Britaniya hökumətinə qarşı Satyaqraha
hərəkatını təşkil etmişdi, yerli sənətləri, istehsalı və siysi müstəqilliyin (suarac) əldə
edilməsini təbliğ edirdi. Onun siyasəti Britaniya mallarının ümumi boykotu və Mopla
qiyamı ilə nəticələndi. 1925-ci ildə Hindistan Milli Konqressinin sədri seçildi. Bundan
əvvəl iki il məhbəsdə yatmışdı. Sonra yenidən həbs olundu. 1931-ci ildə sülh bağladı və
Londondakı Dəyirmi Masa konfransında iştirak etdi. 1932-ci ildə “toxunulmazlara”
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qarşı olduqca pis münasibətə etiraz edərək, aclığa başladı və onların xeyrinə müqavilə
bağlanmasına nail oldu. Britaniyanın geri çəkilməsini tələb etdiyinə görə 1942-ci ildə bir
daha həbs edldi. Müstəqil Hindistan dövlətinin yaradılması üçün danışıqlar apardı.
Hindistanın müstəqillik qazanması təntənələrində iştirak etmədi, bunun
əvəzinə o, Kəlküttəyə yollanıb, hinduistlərlə müsəlmanlar arasındakı qanlı münaqişəni
yatırmağa calışdı. Ölüm təhlükəsi altında olsa da buna nail ola bildi.1948-ci ilin
əvvəlində axırıncı aclıq aksiyasına başladı və bu öz həyatını qurban vermək aksiysı
cəmiyyətə xeyli təsir göstərdi, əks qütbdə olanlar kompromissə getməklə, Dehlidə
millətlərarası münaqişə dayandırıldı. Həmin il yanvarın 30-da Qandi bir hinduist
fanatik tərəfindən qətlə yetirildi. O, təkcə mübarizə dühası deyildi, həm də qeyri-adi bir
humanist idi, öz mübarizəsində şərə zorakılıqla müqavimət göstəməməyi təbliğ edirdi.
Hindistanın baş naziri Cəvahirləl Nehru xalqa böyük liderin ölüm xəbərini
radio ilə çatdıranda demişdi: “Bizim həyatımızın işığı söndü. Hər yeri qaranlıq bürüdü.
Bizim sevimli rəhbərimiz Bapu (“ata” deməkdir- müəllif), necə ki, biz onu
adlandırırdıq, artıq aramızda yoxdur.... İşıq sönmüşdür mən dedim, lakin bu səhvdir..
Çünki bizim ölkədə parlayan işıq heç də adi işıq deyildi.”
Bu zahirən kiçik adamın ideyalarının və ideallarının gücü, onlara pərəstişə görə
elə böyükdür ki, qatilin güllələri onları məhv etməyə qadir deyildir. Qandi bütün
bəşəriyyətin vicdanının ruporuna çevrildi. O, təkcə Hindistanda parlayan olmayıb,
haqqı sevənlərin ürəyinə şüa salan bir işıq idi. Onun şəxsiyyətinə düha nişanı
vurulduğunu çoxları etiraf edir, həm də onu da qeyd edirdilər ki, dahi adamlardan
adətən yaxşı siyasətçi çıxmır, nadir istisna isə məhz Qandi idi. Bu fiziki cəhətdən zəif
bir insanda polad kimi möhkəm, qaya kimi sarsılmaz olan nəsə bir şey var idi. Onu
zorakılığa əl atmamaq apostolu sayırdılar. Albert Eynşteyn Qandinin 70 illik yubileyi
münasibətilə söylədiyi nitqində demişdi ki: “Bəlkə də gələcək nəsillər sadəcə olaraq
inanmayacaqlar ki, adi candan və qandan olan belə bir adam bu günahla dolu torpaq
üzərində addımlamışdır.”
Onlar cəmiyyətin bəzəyidir
Ləyaqətli şəxslər, ümumiyyətlə, cəmiyyətin, sotsiumun bəzəyinə çevrilir, ləyaqət
nümayiş etdirən hökmdarlar isə onun üzvlərini əxlaqına, mənəviyyatına da ciddi təsir
göstərməmiş qalmırlar. Onlar özlərindən əvvəlki və miras qalmış boğunuq, üfunətli
havanı, nəcib əməlləri və davranışları ilə təmizləməyə müvəffəq olurlar. Bu isə
cəmiyyətə bütünlükdə şəfqətli təsir göstərir. Ona görə də onlar haqqında ağız dolusu
danışmaq lazımdır ki, nəinki unudulmasınlar, həm də nəcib nümunələri ibrət götürmək
mənbəyinə çevrilsin.
Belə bir əhvalat mövcuddur ki, bir dəfə iki dost sözləşdikdə, biri o birinə sillə
vurdu. Bir az sonra acıqları bir qədər soyuyanda, onlar dənizdə çimməyə yollandılar.
Alçaldılmış dost suya girməmişdən əvvəl qum üzərində nəsə yazırdı, onu incidən bu
yazıda əvvəlki pis hərəkətinin nəql edildiyini gördü. Dənizdə birdən sillə dəyən özünü
pis hiss etməyə və batmağa başladı. Dostu böyük çətinliklə onu sahilə çıxara bildi. Bir
qədər sonra özünə gələn bu adam indi də daşın üstünə nəsə yazmağa başladı və dostu
maraqlananda gördü ki, indi də özünün xilas edilməsini ifadə edir. Əvvəlki yazının
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nəyə görə qumda, sonrakının daşda yazıldığı ilə maraqlandıqda, yazıların müəllifi dedi
ki, kim nə vaxtsa bizim xətrimizə dəyirsə, onu qumda yazmalıyıq ki, küləklər bu yazını
silə bilsin. Lakin kimsə nə vaxt yaxşılıq etmişdirsə, biz onu daşda nəqş etməliyik ki, heç
bir külək həmin yazını silə bilməsin.
Doğrudan da nəciblərə belə layiq olduqları münasibət göstərilməlidir ki,
başqaları da onların mənəvi zənginliyindən hali olsun və nümunə götürsün.
Böyük italyan filosofu, “Cinayətlər və cəzalar haqqında” məşhur əsərin müəllifi,
ilk dəfə cəzanın cinayətə müvafiq olması ideyasını irəli sürən markiz Çezare Bekkariya
(1738-1794-cü illər) yaxşı demişdi: “Əgər mən bir həyatı xilas etmək aləti olmağı
bacarsam, onun xeyir-duası və göz yaşları, hətta bu gün bəşəriyyətin nifrəti
müqabilində belə, mənə kifayət dərəcədə bir təsəlli olardı”. Bəzən yüzlərlə, minlərlə
adama xoşbəxtlik bəxş edən, onların həyatını məhrumiyyətlərdən xilas edən nəcib
adamlar üçün təsəlli payı daha böyükdür, ölçüyə sığmazdır. Yaxşı insan öz ətrafına,
onu əhatə edənlərə işıq, hərarət hədiyyəsi verir, bunlar onun özünə qayıtmasa da,
başqalarına çatır, onlara imdad əlini uzadır, deməli, birinci başlanğıcdan meydana
çıxan xeyirxahlıq yerdə qalmır, hökmən öz davamını tapır. Ona görə də xeyirxahlıq,
insanlara sevgi, nəciblik yüksək qiymətləndirilməlidir, belə mükafatda isə yaxşılığın
müəllifinin obrazı, az qala müqəddəslərə mənsub olan bir halə şəklində canlanmaqla,
həm də gələcək nəsillərə çağırış vasitəsinə çevriləcəkdir.
Qəddarlıq ən nifrətəlayiq qüsurdur
Qüsurlar insan xarakterinin nöqsanlı cəhətləri olmaqla, onun sahibini etibarsız
edir, şəxsiyyət kimi tanınan adama isə ciddi ziyan vurmamış ötüşmür. Qüsurlardan
bəziləri onun daşıyıcısının əsəbinin, ümumilikdə sağlamlığının əleyhinə işlədiyi halda,
əksəriyyəti isə bilavasitə əhatə edənlərə xətər toxundurur. Onu görə də belə adamlara
yönələn nifrət, kin uzun müddət nəinki sıradan çıxmır, heç zəifləmir də. Qəddarlıq
adlanan qüsur adətən başqasına istiqamətlənir, istənilən hədəf seçildikdə ona ağır zərbə
vurmaqla da kifayətlənyməyib, bəzən həmin hədəfin məhvinə də səbəb olur.
Qəddarlıq həm də möhkəm qorxu mühiti yaradır, hər kəs bu eybəcər zərbənin
onu haqlayacağından qorxub, qəddarlıq mənbəyindən çəkinməyə, könüllü surətdə,
əlbəttə ki, əlacsızlıqdan ona dözməyə, çarə qalmayanda isə tabe olmağa başlayır. Stalin
depressiyası dünyanın ən böyük ölkəsinin bütün ərazisinə xof toxumu səpmişdi. Acı
təcrübə göstərir ki, böyük səlahiyyət sahibləri qəddar olduqda, bu cəmiyyətə ağır
yaralar vurur, təqib və repressiyalar, guya qanın adından törədilən qətllər baş alıb
gedir.
Tarix adlanan bəşər yaddaşı ləyaqətli hökmdarlardan yüz, bəlkə də min dəfələrlə
çox olan qəddar çarlara, krallara, imperatorlara, şahlara, sultanlara, inqilab rəhbərlərinə
malik olmuşdur. Bir qayda olaraq onlar qətllərdən, iri miqyaslı qırğınlardan həzz alır,
insanlara əzab, işgəncə və dərd payı verməkdə öz taxt-taclarının və ya vəzifə
kürsülərinin qorunub saxlanmasının, guya əbədiləşməsinin ən səmərəli vasitəsi hesab
edirlər. Canavar əgər xəstə, zəif heyvanları yeməklə fauna üçün sanitar rolunu
oynayırsa, qəddar hökmdar əslində qurbanlarının tərkibinə o qədər də əhəmiyyət
vermir. Bəziləri isə cəmiyyətin nəcib adamlarının qəsdinə durur, özləri üçün onları
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təhlükə mənbəyi hesab etdiklərindən, bu sıranı zəiflətmək üçün istənilən vasitəyə əl
atmaqdan da çəkinmirlər. XVI əsrdə Varfolomey gecəsi qırğınından (1572-ci ilin
avqustunda baş vermişdi) sonra, huqenotların ölkəni kütləvi surətdə tərk etməsi ilə
Fransaya ağır iqtisadi zərbə vurulmuşdu. Kral XIV Luinin kübarlara vurduğu başqa
zərbə öz ziyanlı izini sonralar daha dəhşətli şəkildə göstərmiş, Fransa ilk ən böyük
dağıdıcı inqilabla üzləşmişdi. İngiltərə inqilabının başçısı Oliver Kromvel irland şəhəri
Droqhedanın qarnizonlarını qırğına məruz qoymaqla, şəhəri bütünlüklə qan gölünə
döndərmişdi.
Qəddarlıq ən təsirli vasitə hesab edildiyindən tabe etmək alətinə çevrilməklə
eybəcər ənənənin meydana gəlməsinə səbəb olur. Ona görə də qəddarlar
“panteolunda” uyuyanların sayı-hesabı yoxdur. Qəddar heç vaxt öz əməllərindən
nəinki xəcalət çəkmir, əksinə, bu insanlıqdan kənar olan əllaməlikləri barədə daim
iftixarla danışır, öz biabırçı “igidlikləri” barədə söhbət açmaqdan da həzz alır. Onların
iyrənc etirafları bu əməllər barədə daha geniş və “maraqlı” mənzərə yaradır, çünki
başqalarının hekayətlərində bəzən mühüm detallar unudula, həm də şişirtmələrə və ya
hansısa qərəzliliyə yol verilə bilər.
Tarixçilər də belələri haqqında bol məlumatlar verirlər. Axı adətən onların
yazılarında sadə insanların güzəranı, ehtiyacları, çətinlikləri, bədbəxt taleləri barədə çox
az söhbət açılır, bəzən cəmiyyətin bu qalın plastı, ən böyük təbəqəsi, ümumiyyətlə,
tədqiqatçıların diqqətini cəlb etmir. Lakin taxt-tac sahiblərinin məişətindəki və ya
sağlamlığındakı, xarakterindəki problemlərlə yanaşı, arvadlarının, məşuqələrinin,
kraliçaların isə məşuqlarının özlərini necə aparması, şıltaqlıqları ən yağlı boyalarla
təsvir edilir. Onları qınamaq da düzgün olmazdı, axı hökmdarlar özləri ilə yanaşı, həm
də ölkəni, xalqı, təbəələrini təmsil edən baş qəhrəman qiyafəsində səhnəyə çıxırlar,
onlar öz davranışları ilə cəmiyyətdəki mənəvi mühitin hansı hərarətdə olmasını
müəyyən etməklə kifayətlənməyib, həm də cəmiyyət üzvlərinə güclü təsir göstərir, pis
nümunələri ilə güclü deformasiyaların meydana gəlməsinə səbəb olurlar. Həm də onlar
xalqı, ölkəni tez-tez müharibələrə, sarsıntılara cəlb etməklə daim diqqət mərkəzində
olurlar. Hökmdarın sevdiyi bir qadına yiyələnməsi üçün və printsə malik olmaq
naminə arvadını boşaması da siyasi əhəmiyyət kəsb edən bir məsələyə çevrilir,
arvadlarını qətlə yetirmək isə onun heybətliliyindən qorxu hissini daha da artırır.
Böyük Karlın, VIII Henrinin və Napoleonun arvadlarını boşaması və yeni izdivacları
əslində həm də böyük siyasi hadisə xarakteri daşıyırdı. İngilis kralının timsalında isə,
onun sevdiyi Anna Boleynlə evlənməsi üçün birinci arvadını boşaması İngiltərə
kilsəsinin Roma Papası ilə münasibətlərinin tamamilə kəsilməsi, ölkənin katolik
məzhəbindən uzaqlaşmaqla protestantlığa keçməsi hesabına geniş dini münaqişənin
meydana gəlməsinə səbəb olmuşdu.
Milyonlarla sadə adamın nikaha girməsi və ya nikahını pozması isə heç toyuq
hinindəki qədər də səs-küy yaratmırdı. İngiltərə limanlarında isə dənizçilərin bir
günlük nikahı adi qaydaya çevrilmişdi. Ona görə də tarix salnamələrində hökmdarların
pozğun əxlaqlarının anatomiyası, əslində patologiyası da geniş təsvir mövzusu rolunu
oynayırdı.
Qədim Roma tarixçiləri Tatsit və Svetoni bu antik dövlətin imperatorlarının
dözülməz qüsurlarını qələmə almaqla, Tatsitin özünün dediyi kimi “Sine ira et studio” –
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“qəzəbsiz və qərəzsiz,” yəni təhrifə yol vermədən hadisələrin sadəcə olaraq təsviri kimi
bir vəzifəni həyata keçirirlər. Tatsit inanırdı ki, tarix əxlaqi niyyətə malikdir: “Bu, mənə
belə görünür ki, tarixçinin başlıca vəzifəsi buna əmin olmaqdır ki, o, ləyaqəti çatdırır və
gələcəkdə məhkum ediləcəyindən qorxuya görə şər əməllərə və sözlərə qarşı çıxır”.
Onsuz da onların qələmə aldıqları həmin dövrdə və xeyli sonralar də xalqa
məlum idi, axı hökmdarın istər nəcib, istərsə də çox sayda olan eybəcər əməli və ya
əxlaq nümunələri dillərə düşür, tarixçilərin isə xidməti ondan ibarətdir ki, onlar bu
həqiqətlərin sonrakı nəsillərə çatdırılması kimi bir xeyirxah işi görürlər. Qəddarlıq bu
imperatorların, müasir dillə desək, elə bil ki, DNK-larına (DNT-lərinə) yazılmışdır.
Məgər tarixçilər qələmə almasaydılar da, Kaliqulanın, Neronun, Kommodun,
Karakallanın, Eloqabalın qəddarlıqları və dözülməz əxlaq pozğunluqları bir sirr olaraq
qalacaqdımı? Roma əhalisinin əksəriyyəti bundan hali idi və onların şahidi olmaq
qismətini yaşamışdılar. Hökmdarların həyatı nə qədər qalın divarlar arxasında
gizlədilsə də, onların barəsində söhbətlərin dolaşmasını qadağan etmək mümkün
olmur, kütlənin hamısını isə həbs etmək, qalalara saldırmaq, qətlə yetirmək olduqca
müşkül məsələdir.
Hökmdarın süqutundan və ya ölümündən sonra onun barəsindəki söhbətlər
təfərrüatlara yiyələnməklə genişlənir, bəzən hətta bir qədər şişirdilmiş qaydada gedir.
Axı insanlar hətta eybəcərliyi də qövsü-qüzeh rəngarəngliyində müşahidə etməyə meyl
edir, öz baxışlarını nəsillərdən nəsillərə ötürürlər.
Yazıçılar da tarixin daha böyük maraq obyektinə çevrilməsi üçün öz dühalarını,
istedadlarını əsirgəmirlər. Uilyam Şekspirin pyesləri vasitəsilə Qədim Roma və
İngiltərə tarixinin, təsvirində dəqiqliyi təəccüb doğuran xeyli səhifələrinə bələd olmaq
imkanı tapırsan. Valter Skott ingilis sarayının xəyanətlə dolu olan həyatını təsvir edir.
Aleksandr Dyuma (ata), Viktor Hüqo və Lev Tolstoyun əsərlərində tarixin dəhşət dolu
səhnələri istedadlı rəssam ustalığı ilə göstərilir. Onların yaratdıqları nəhəng
panoramalara hansısa rəngin qatı və ya zəif olduğu da xələl gətirə bilmir.
İnsan dünyaya gələndən xatarkterində ləyaqətlər kimi qüsurları da daşımağa
başlayır və onlar getdikcə inkişaf edir və ya zəifləyir. Min illər keçsə də, həyat,
cəmiyyətlər, mühit dəyişsə də, bədbəxtlikdən qüsurlar nəinki yoxa çıxmır, əksinə, daha
çox şəkillər alır və şaxələnir. Sivilizasiyalanmış insanın mənfi məziyyətləri cəmiyyətin
özü kimi yaxşı və pis tərəflərə dəyişməsindən asılı olmayaraq, getdikcə inkişaf edir,
yeni formalarda meydana çıxır. İnsanın mənəviyyatına mədəniyyət, yaradıcı
şəxsiyyətlər təsir göstərsələr də, onun vicdanına çoxlu çağırışlar və müraciətlər edilsə
də, həyatın özü daha güclü təsir göstərməkdə davam etdiyindən çoxlarının daxili
aləmində elə bir müsbət dəyişiklik əmələ gəlmir. Bədbəxtlikdən, sivilizasiyalanmış
dəyərlər sıradan çıxmağa başlayır. Daha pis cəhət orasındadır ki, ən iyrənc qüsurlar
daha da böyüyür, şişir, eybəcərliyi ilə rəmzə çevrilərək, tarixin səhifələrini işğal etməyə
başlayır.
Qəddarlıq, adamları əzaba düçar etmək vasitələri də zənginləşirdi. Misir
piramidaları nəhəng tikililər olmaqla ən faydasız obyektlər hesab olunur, çünki
ağlasığmaz zəhmət sərfi, daha doğrusu israfı hesabına başa gələn bu ehramlar faraonun
cəsədini qoruyan sərdabə rolunu oynamalı idi. Onları əsasən mövsümi işçilər tikirdilər.
Yay aylarında Nil çayı daşanda əkinçilər özlərinin kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatına
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ziyan vurmadan bu tikintilərdə çalışırdılar. 25 milyon ton ağırlığındakı daş blokların
daşınmasından və ucaldılmasından əmələ gələn bir neçə nəhəng piramidanın
tikintisinə bir əsrə qədər vaxt lazım gəlirdi. İnşaatçıların əksəriyyəti öz zəhmətlərinin
nəticəsini görmürdü. Guya bu piramidalarda uyuyanlar həmin sərdabələrdən əbədi
həyata qalxa bilərdilər, axı onlar allah hesab olunurdular. Əgər faraonlar əbədi bir
şərəfdə səyahət etsəydilər, guya yer üzərindəki həyat da çiçəklənəcəkdi.
Qədim dünya ümumiyyətlə, insanın gözləri qarşısında qəddarlıqlar səhnəsi,
qırğınlar mənzərəsi kimi canlanır.
Köhnə Babilistan imperiyasının banisi və heç şübhəsiz, ən böyük amorit
hökmdarı olan Hammurabi (b.e.ə. 1792-1750-ci illərdə çarlıq etmişdi) öz qəddarlığını
məğrurluqla bəyan edirdi: “Mən yuxarıda və aşağı ərazidə düşməni kökündən məhv
etdim”. Həqiqətən də o, hökmranlıq etdiyi dövrdə öz ölkəsinin ərazisini müharibələr,
məkrli ittifaqlar və asılılığa salan müqavilələr vasitəsilə doqquz dəfə böyütmüşdü.
Lakin Hammurabi tarixə öz işğallarına görə deyil, daha çox dünyada ilk və böyük
hüquqşünaslıq sənədi olan qanunlar toplusuna – “Hammurabi kodeksi”nə görə daxil
olmuş və bütün dövrlər üçün məşhurluğa qovuşmuşdu. Napoleonun da dühasının irsi
kimi qələbələrinin izi deyil, məhz “Mülki kodeksi” qalmışdır və bu sənəd çox sayda
dövlətlərin qanunlarının binövrəsi rolunu oynamışdır. Hammurabi özünün bu məşhur
işini “dinat misarim” – “ədalətli qaydanın verdiktləri” adlandırmışdı, özü isə daim məhz
“ədalətli çar” adlanmağını arzu edirdi.
B.e.ə. 1225-ci ildə Assuriya çarı Tikultu-Minutra Babili tutub, öz salnaməçilərinə
göstəriş verdi ki, bu barədə belə məlumat versinlər: “Mən Babilistan çarını əsir
götürdüm və onun məğrur boynu ilə ayaqyolu oturacağı kimi davrandım. Beləliklə,
mən bütün Şumerin və Akkadın ağası oldum və öz səltənətimin sərhədini Aşağı
dənizin üstündə qoydum”.
İsrail çarı David (b.e.ə. 1000-970-ci illərdə hökmranlıq etmişdi) bir neçə
işğalından sonra təslim edilmiş xalqlarla olduqca sərt davranmışdı. Bibliyada
“Semyuelin ikinci kitabı”nda deyilir ki: “Sonra David Moabitləri məğlub etdi. O, əsirləri
torpağın üstünə uzandırdı və hər üçündən ikisini ölümə məhkum etdi. Beləliklə
Moabitlər onun təbəəsi oldular və ona vergi verirdilər.” Həmin kitabdakı “Davidin
qələbə şərqisi” fəslində isə onun öz dilindən deyilir ki, “Mən onları (düşmənlərimüəllif) tarmar etdim və onlar toza çevrildilər, / Mən onları palçıq kimi tapdaladım.”
B.e.ə. 883-859-cu illərdə Assuriyada çarlıq etmiş Aşşurnasirpal Şimali
Mesopotamiyanı, Şimali Suriyanı və Finikiyanı işğal etmişdi. Məğlub etdiyi
düşmənlərini lovğalıqla belə xatırlayır: “Mən onların döyüşçü qruplarından 3000-ni
silahla doğradım… Onlardan götürdüyüm çox sayda əsirləri odda yandırdım. Çoxlarını
diri ələ keçirdim, onlardan çoxunun əllərini biləkdən kəsdim, digərlərinin burunlarını,
qulaqlarını və barmaqlarını kəsdim, çox sayda əsgərlərin gözlərini çıxartdım… Onların
cavan kişilərini və qadınlarını ölüncəyə qədər odda yandırdım”.
Üç əsr keçməmiş İsrail çarı Davidin öz ölkəsi yadellilərin işğalına məruz qaldı.
B.e.ə. VIII əsrin sonunda Assuriya çarı Sennaxerib Yerusəlimi mühasirəyə aldı.
Sennaxerib (b.e.ə. 704-681-ci illərdə hökmranlıq etmişdi) Yerusəlimin b. e. ə. 701ci ildə baş verən mühasirəsini belə qeyd edir: “Yəhudilər mənim zülmümə tabe
olmadıqda, onların güclü şəhərlərindən 46-nı mühasirəyə aldım… Mən onlardan
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200.150 adamı, cavanları və qocaları, kişiləri və qadınları ölkədən kənara qovdum,
həmçinin saysız-hesabsız atlarını, qatırlarını, eşşəklərini, dəvələrini qənimət götürdüm.
Özümü Yerusəlimdə saray iqamətgahında qəfəsdə olan quş kimi əsir etdim. Onları
(şəhərləri – müəllif) ilə torpaq işləri ilə mühasirəyə aldım ki, öz şəhər qapılarını tərk
edənlər cana doysunlar”.
Yalnız hücum edən qoşun arasında baş verən qorxulu epidemiya ona böyük
ziyan vurduqda, Sennaxerib şəhəri tutmaq məqsədindən vaz keçdi. Yəhudilərin
şişirtməsinə görə, guya 185 min assuriyalı döyüşçü xəstəlikdən qırılmışdı. Necə olsa da,
yəhudilərin lənəti öz işini görməkdə davam etdi və b.e.ə. 681-ci ildə Sennaxerib Minutra
allahının məbədində öz oğlanları tərəfindən qətlə yetirildi.
B.e.ə. 669-633-cü illərdə Assuriya çarı olmuş Aşşurbanipal isə işğal etdiyi Babillə
necə davrandığını belə təsvir edir: “Mən (haqqımızda) böhtan danışanların dillərini
boğazından çıxardım… Mən onları qəti olaraq məğlub etdim. Digərlərini diri-diri,
himayəçi ilahələrimizin heykəllərini dağıtdıqları qaydada əzdim, necə ki, mənim
babam Sennaxerib onları əzmişdi, – indi mən nəticədə onun ruhuna gecikmiş də olsa,
dəfn qurbanı verirəm. Mən onların cəsədlərini kiçik parçalara bölüb, itlərə, donuzlara,
… quzğunlara, göydə uçan quşlara, həmçinin dənizlərdəki balıqlara yedirtdim.
Bunlardan sonra böyük allahlarımızın, mənim ağalarımın ürəklərini yenidən
sakitləşdirdim. Taundan ölənlərin cəsədlərini itlər və donuzlar yeyib doyduqdan sonra,
kənara uzaqlaşdırdım. Onlar, həm də dəhşətli aclıqdan həyatlarını itirənlər Babilin
küçələrində hərəkətə mane olurdu, Babilin sarayları cəsədlə dolmuşdu”.
Assuriya imperiyası tarixdə bəşəriyyət üçün lənət simvolu sayılan ilk imperiya
idi. Assuriyalılar əsirləri qullara çevirirdilər. İşğal edilmiş ərazilərdə adamlar
müqaviləni pozduqda, hətta ən xırda xətalara görə ən sərt cəzalara məruz qalırdılar.
Orta əsrlər Yaponiyasında da dəhşətli amansızlıq hökm sürürdü, ölüm hökmündən
başqa bir cəza yox idi. Cəzanı çəkmək üçün məhbəslər də yox idi. Dustaqxanalar yalnız
ölüm cəzasını gözləyənləri saxlamağa xidmət edirdi. Assuriyadakı həmin cəzalara isə
oğlunu qurban vermək və ya bir girvənkə yun yemək və çox miqdarda su içmək daxil
idi. Axırıncı cəza sonra əzablı ölümlə nəticələnirdi.
Assuriyanı tarix səhnəsində varis kimi əvəz edən Yeni Babilistan hökmdarları da
qəddarlıq prinsipindən, qan tökmə rasionundan uzaqlaşmırdılar. Ən məşhur hökmdar
olan II Nabuhadonosor b.e.ə. 604-cu ildə hökmranlığa başlamamışdan əvvəl misirliləri
qəddarlıqla müşayiət olunan qanlı müharibədə tar-mar etdikdə, atasının ölüm xəbərini
eşidib Babilə qayıdaraq, taxt-taca sahib olmuşdu. O, 597-ci ilin martında Yerusəlimin
işğal etdi və çarları ilə birlikdə 3 min nəfər yəhudi Babilistana sürgün edildi. Səkkiz il
sonra İudeya qiyam qaldırdıqda Yerusəlim 18 ay mühasirədə qalıb, nəticədə təslim
oldu və bütünlüklə dağıdıldı. Minlərlə yəhudi “Babilistan əsirliyinə” göndərildi. İki
min altı yüz il sonra belə, yəhudilər “Babil” kəlməsini yalnız böyük nifrət və qəzəblə
dillərinə gətirirlər. Çar David duşmənlərini məhv etməklə öyünürdü, ancaq onun
ölkəsinin və xalqının başına dəfələrlə daha dəhşətli bəlalar gəldi. O, oğlu Solomon kimi
müdrik olmasa da, taleyin üzünün dönməsi ehtimalının mövcudluğunu yaddan
çıxarmamalı idi.
Bir neçə əsr sonra böyük və gözəl Karfagen şəhərini romalılar b.e.ə. 146-cı ildə
işğal edib yandırmaqla, eyni adlı dövlətin varlığına da son qoydular. Qalib Roma
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sərkərdəsi Kiçik Stsipion Emilian məhz belə bir dəhşətin Romanı da haqlayacağını
uzaqgörənliklə hiss etmişdi. O, şəhərin viran qoyulmasının dəhşətli səhnəsini müşahidə
etdikdə göz yaşları axıtmış və düşmənin taleyinə açıqca ağlamışdı. Bu mənzərə bir
vaxtlar məğrur şəhər olan Troyanın, assuriyalıların, midiyalıların, böyük Persiya
imperiyasının talelərini yada salırdı. Tarixçi Appianın yazdığına görə, Stsipion
təsirlənib Homerin “İliada”sından Troyanın bütünlüklə məhv olması barədəki
sətirlərini söylədi. Onun müəllimi və dostu olan görkəmli tarixçi Polibi bu sözlərlə nəyə
işarə etdiyini soruşduqda, o, tərəddüd göstərmədən öz şəhərinin adını çəkdi, insan
işlərinin dəyişkən olduğunu güman etdiyindən, Romanın taleyinə görə qorxduğunu
söylədi.
David isə taleyin daim onun xalqına himayə göstərəcəyini güman etdiyindən,
onun mümkün dolanbaclarına göz yummuşdu. Babilistan əsarəti qədim yəhudiləri
dəhşətli sınağa çəkmişdi. Peyğəmbər Yeromiya Yerusəlimin işğal edilməsinin və
dağıdılmasının şahidi olmuşdu. Bibliyanın “Ağılar” kitabında şəhərin bədbəxtliyinə
bəslənən kədər və hüzn, onun acı dərdləri tükürpədən cizgilərlə təsvir edilir:
“Müharibədə həlak olmaq sonra ölməkdən yaxşı idi, çünki adamlar aclıqdan yavaşyavaş ölürdü, onları saxlamaq üçün heç bir qida yox idi. Xalqımın üstünə gələn
bədbəxtlik dəhşət doğurur; sevən analar qida əvəzinə öz uşaqlarını isti suda qaynadıb
yeyirdilər”.
“Babil əsirliyi” dövrü həm də yəhudi dininin- iudaizmin və onun sərt
qanunlarının formalaşması üçün həlledici əhəmiyyətə malik oldu. Bu din yad xalqların
əhatəsində yəhudilərdə vahid bir xalqa məxsusluq hissini qoruyub saxlamağa kömək
etdi. B. e. ə. 445-ci ildə müqəddəs mətnlər olan Tora tərtib olundu, bu toplu iudaizm
ardıcıllarının bütün həyatını tənzim edən göstərişlərdən ibarət idi.
Bizim eranın 70-ci ilində isə Roma imperatoru Vespasianın sərkərdə oğlu,
gələcək imperator Tit yəhudi üsyanını rəhmsizcəsinə yatırdıqda, bu vaxt Yerusəlimdəki
Solomon Məbədi yandı və bir daha bərpa olunmadı, ondan yadigar kimi yalnız
“Ağlama divarı” adlanan Qərb divarı qalır.
Palestina romalılar tərəfindən imperiyaya anneksiya edildi və yəhudilər tədricən
Roma imperiyasının digər hissələrinə yayıldılar. Əsrlər ərzində yəhudilərin bir ölkədən
başqasına keçməsi və ya diaspora bu əzabkeş xalqın mövcudluğunun mərkəzi faktına
çevrildi. Davidin düşmənlərinə qarşı amansızlığı daha böyük miqyasda öz xalqına qarşı
tətbiq edildi. XV əsrin sonunda sefard yəhudilər kütləvi şəkildə İspaniyadan
qovulduqda, onlara daha çox sığınacaq verənlərdən biri Osmanlı imperiyası oldu. XX
əsrin 30-cu və 40-cü illərində isə antisemitizm Hitler diktaturası dövründə genosid
siyasətinə və praktikasəna çevrildi. Yəhudilərə qarşı aparılan Holokost tarixin ən
dəhşətli epizoduna çevrildi, 6 milyona qədər yəhudi öz həyalarını natsistlərin ölüm
düşərgələrində, həmçinin aclıqdan və xəstəliklərdən qurban verməli oldu.
Böyük Aleksandrın (b.e.ə. 356-323-cü illər) böyük qələbələri ilə yanaşı heç də az
əhəmiyyət daşımayan xidməti yunan sivilizasiyasının xilas etməsi idi. Çünki o, b.e.ə.
334-cü ildə Asiyaya yürüşünü başlayanda Ellada zəifləmiş, Persiya güclənmişdi. Lakin
Aleksandr şöhrətpərəst olduğu kimi, həm də qəddar idi. Avropada vuruşarkən qonşu
Fivanı təslim etdikdə və viran qoyduqda, kiçik bir istisna nəzərə alınmasa, şəhərin
sakinlərini qul olmağa satmışdı. Bununla o, digər yunan dövlətlərini qorxutmaq
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istəyirdi. Asiya işğalları vaxtı isə, b.e.ə. 332-ci ildə Finikiya şəhəri olan Tiri altı ay
mühasirədə saxladıqdan sonra, donanması olmadığından adadakı şəhəri tuta bilmirdi,
şəhərlə materiki birləşdirmək üçün bənd zolağı çəkdi. Böyük qurbanlar verən şəhər
təslim olmağa məcbur oldu. Aleksandr sakinləri qul olmağa satdı, bəziləri isə çarmıxa
çəkdirildi. O, Persiyadakı gözəl Persepolis sarayını yandırıb, xaraba qoydu ki, Afinanın
perslər tərəfindən yandırılmasının qisasını alır.
O, öz dostlarına və silahdaşlarına qarşı da qəddarlıq edirdi. Marakanda
qalasındakı ziyafətdə uşaqlıq dostu Klit yerli perslərin yanında, Makedoniya qoşun
rəislərini lağa qoyan mahnılar oxunması ilə onlara istehza edilməsindən hiddətlənib,
Aleksandrla sözləşdi. O, Kliti qorxaqlıqda ittiham etdikdə, dostu Qranik döyüşündə
onu ölümdən xilas etdiyi hadisəni yada saldı. Qəzəblənən Aleksandr mühafizəçisinin
nizəsini qapıb, uzun illər dostluq etdiyi və həqiqi xilaskarı olan bir adamı qətlə yetirdi.
Sonra o, sərkərdə Parmenionu, oğlu Filotu edam etdikdən sonra onun qisas
alacağından qorxub qətlə yetirtdirdi.
Tsin Şi Huan-di b.e.ə. 221-ci ildə Çinin birləşməsinə və mərkəzi dövlət
yaranmasına nail olanda “hökmdar” mənasını verən “van” titulundan imtina edib, ilk
dəfə “huan-di” – imperator adına yiyələndi. Bundan əvvəl kiçik dövlətə başçılıq edəndə
isə o, İn Çjen kimi tanınırdı. İmperator olduqdan sonra isə yüksək hakimiyyətin və
qüdrətin yeganə mənbəyi hesab olunurdu. Şi Huan-di ifadəsindəki şi – “birinci”
mənasını verməklə onun ilk imperatorluğuna işarə idi, di – “Qütb ulduzu” demək idi,
huan-di isə “parlayan qütb ulduzu” ifadəsi olmaqla, həm də imperator mənasını
verirdi. Deməli, Yer üzərindəki hökmdar səma cismi ilə eyni qaydada adlanırdı. Tsin
isə sülaləsinin adı idi. O, sərhəd boyu mövcud olan divarların, məşhur Çin səddinin
birləşdirilməsi və möhkəmləndirilməsi işinə sayı yüz minlərlə ölçülən işçi qüvvəsi cəlb
etmişdi. Bu tikintilərdə on minlərlə adam ailəsindən uzaqlarda həyatını itirirdi.
Ümumiyyətlə, o, nəhəng layihələr pərəstişkarı idi. Çinin bütün ərazisindən keçən kanal
çəkdirmək istəyirdi, lakin bu layihə həyata keçmədi.
Şi Huan-dinin hökmdarlığı dövründə adamlar təqiblər vasitəsilə nəhəng tikinti
işlərinə cəlb edilirdi, onların çoxu da tikinti yerinə gələndə yollarda ölürdü, bir hissəsi
isə qaçmaqla canını qurtarmaq istəyirdi. Belə bir hadisə 1849-cu ildə Kaliforniyada qızıl
tapıldıqdan sonra əmələ gələn ağlasığmaz “qızıl həyəcanı” vaxtı da baş vermişdi.
Ölkənin hər tərəfindən bir andaca varlanmağa can atanlar evlərini, işlərini atıb, dəli
kimi bura tələsirdilər. Hakimlər mühakimələrini yarımçıq qoyub, məmurlar iş yerlərini
tərk edib bu macərada iştirak etməyə yollanırdılar. Çoxları yollarda xəstəliklərdən
ölürdü, əksəriyyətinin isə Kaliforniyada arzularının puç olması və ümidlərinin
dağılması ilə həyatın acı davamı gözləyirdi. Çoxları qızıl tamaq əvəzinə, bütün vardövlətlərini, nəhayət, həyatlarını itirməli olurdular. Çindən fərqli olaraq adamlar buna
məcbur edilmirdilər, özləri könüllü surətdə bu ağılsızlığa gedirdilər.
İmperator Şi Huan-diyə gəldikdə, o, qəddarlığını tez-tez işə salırdı, onun
siyasətini tənqid etdiyinə görə yüzlərlə ziyalı öldürülmüşdü. Hüquqa həsr
olunanlardan savayı başqa mövzularda olan bütün kitablar, hətta bağçılığa və bitki ilə
müalicə dərmanlarından bəhs edənlər də ictimai dövriyyədən təcrid edilirdi. Səbəb isə
ondan ibarət idi ki, imperator bu bitkiləri təhlükəli və qaydanı pozan hesab edirdi. O,
Konfutsinin kitablarını yandırtmışdı. Qay Yuli Sezar b. e. ə. 48-ci ildə Aleksandriyada
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hərbi tələ qurmaq məqsədilə öz gəmilərini yandırdıqda, yanğın məşhur Aleksandriya
kitabxanasına da keçib, onu məhv etmişdi. 639-cu ildə xəlifə Ömər Misiri işğal edərkən
Quranda yazılanların vahid və hərtərəfli elm olduğunu əsas götürərək, Aleksandriya
kitabxanasını yandırmağı əmr etmişdi.1258-ci ildə isə Çingiz xanın nəvəsi olan monqol
sərkərdəsi Hulaqu Bağdadı tutduqda şəhəri qarət edib, Müdriklik evini dağıtmış, onun
zəngin kitabxanasının bütün kitablarını Dəclə çayına atdırmışdı. Qəzəbi soyumayan
monqol xanı xəlifə ilə birlikdə şəhərin 800 mn sakinini öldürtmüşdü. Yəqin ki, Hitler də
1938-ci ildə Nyurnberqdə kitab tonqallarına yol açanda bu ideyanın köhnə müəllifinin
bədnam irsinə əsaslanmışdı.
Karfagen sərkərdəsi Hannibal (b.e.ə. 247-183-cü illər) cəsur olduğu qədər, həm
də qəddar idi. İspaniyada Romanın himayəsində olan Saquntu zəbt etdikdə, o, bütün
şəhər sakinlərinin öldürülməsini əmr etmişdi.
Pont çarı VI Mitridat Yevpator (b.e.ə. 132-63-cü illər) Romaya qarşı intiqam
hissinə görə Kiçik Asiya şəhərlərində yaşayan bütün romalıların bir gün ərzində
qırılmasına göstəriş vermiş və həmin gün 150 min adam qətlə yetirilmişdi.
B.e.ə. 82-ci ildə Roma sərkərdəsi Sulla ona qarşı guya haqsızlıq edildiyinə görə
ordusu ilə birlikdə, qanun isə buna icazə vermirdi, Romaya daxil olub, şəhəri tutdu və
paytaxtda görünməmiş terror başlandı. “Terror” latın dilində “dəhşət” deməkdir.
Romanı bu vaxt əsl dəhşət bürüdü. Əgər quldarla qul arasındakı antaqonizmə görə qul
ağasının potensial düşməni hesab olunurdusa, Sulla şübhələndiyi adamların hamısını
öz gözündə düşmən kimi görürdü. O, cəzalandırmaq istədiyi adamların siyahısını
tutdururdu. Proskriptsiya adlanan bu siyahıya düşənlər qanundan kənar elən
edilməklə qətlə yetirilirdi, həm də bu eybəcər tədbir təkcə Romada deyil, İtaliyanın
digər şəhərlərində də tətbiq olunurdu. Humanistlik edib, özünü xilas etmək istəyənlərə
evində sığınacaq verənləri də ölümlə cəzalandırırdı. Bu vaxt qardaş qardaşı, oğul atanı,
ata oğulu bu siyahılara saldırmağa can atırdı ki, onların mülkiyyətinə sahib
olsun.Yalnız arvadlar ərlərinə qarşı öz sədaqətlərini qoruyub saxlamaqla, belə cinayətə
nisbətən az gedirdilər. Bu adamları qətlə yetirənlərə hətta mükafat verilirdi, çoxları
pulunun, sərvətinin qurbanı olurdu. Sulla bir şəhərdə yaşayan 12 min adamın hamısını
bir yerə yığdırıb onları qırmağı əmr etmişdi.
Sulla istədiyi adama – gözəl qadınlara, müğənnilərə, mimik aktyorlara bütöv
xalqların torpaqlarını və şəhərlərin bütün gəlirlərini bağışlayırdı. Başqalarının
arvadlarını yaxın adamlarına bəxşiş kimi verirdi. O, 40 senatoru və 1600 atlını (onlar
yuxarı sinflərə mənsub olanlar idilər) ölüm cəzasına məhkum etmişdi. Onun apardığı
müharibələrdə isə ölkənin 100 min nəfərdən artıq ümid verən vətəndaşı həlak olmuşdu.
O, Roma tarixində ilk dəfə olaraq dövlət terrorunu həyata keçirmişdi. Sulla lənətinə
gəlmiş Roma bu ağır xəstəlikdən sonralar da dəfələrlə əziyyət çəkməli oldu. Onun
təcrübəsi bir daha göstərdi ki, despotiyanın fəsadları sağalmaz olur.
Qay Yuli Sezar b.e.ə. 49-cu ilin yanvarında Sulla qaydasında ordusu ilə Rubikon
çayını keçməklə, Qalliyadan Roma ərazisinə ayaq basdıqda, özünə məxsus qaydada:
“Alea jacta est” – “Püşk atılmışdır” sözlərini söyləmişdi. O, yaxşı başa düşürdü ki, bu
hərəkəti ilə Romada vətəndaş müharibəsinə start verir, çünki o, öz dövlətinin
qanunlarını tapdalamaqla bu addımı atmışdı. Vətəndaş müharibəsi isə bütün
müharibələr içərisində ən iyrəncidir, çünki qardaş qardaşı öldürməli olur, hamı üçün
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vahid olan vətən iki cəbhəyə bölünür. Bu dəfə də vətəndaş müharibəsi Romaya ağır
başa gəldi. Çünki müharibədə adətən qanunlar susursa, vətəndaş müharibəsində əks
tərəfə münasibətdə ümumiyyətlə heç bir qanun yada düşmür.
Sezar artıq çar olmaq fikrinə düşmüşdü, onun bütün xüsusiyyətlərinə
yiyələnmişdi, təkcə formal qaydada elan olunması qalırdı. B.e.ə. 44-cü ildə ömürlük
diktator elan edilən Sezara qarşı sui-qəsd baş tutdu və o, senatda öldürüldü, cəsədi
Pompeyin büstünün kürsüsünün yanına düşdü.
Sezarın qətli gözlənilənin tam əksi olan bir nəticəyə gətirib çıxardı, yeni vətəndaş
müharibəsinin başlanması üçün siqnal rolunu oynadı və Sezar tərəfdarları
Yunanıstandakı Filippi döyüşündə sui-qəsdin təşkilatçıları olan respublikaçılar
ordusuna qalib gəldilər. Romada meydana gələn ikinci triumviratın törətdiyi qırğının
qurbanlarının sayı isə hesaba gəlmirdi. Tarixçilər 300 senatorun və 20 min atlının
öldürüldüyunu xəbər verirlər. Ona görə də Tsisteronun Sezarın qətli barədə az sonra
söylədiyi sözlər çox müdrik olmaqla, həqiqəti əks etdirirdi: “Mart idiləri” (Sezarın
öldürüldüyü 15 mart günü- müəllif) ilə özünə təskinlik vermək axmaqlıqdır, axı biz kişi
igidliyi ilə yanaşı, ağıl barədə isə əsl uşaqlıq göstərdik. Ağac kəsilmişdi, lakin kökündən
çıxarılmamışdı, ona görə də bilmirik ki, o hansı zoğlar verəcəkdir”. Onun sözləri
gerçəkliyə çevrilməklə təsdiqini tapdı, çoxlu qurbanlarla yanaşı, böyük filosofun
özünün də həyatına qətl vasitəsilə son qoyuldu.
Avqustdan sonra gələn Roma imperatorları isə böyük dövlətin başçılarından
daha çox əcaib klounları xatırladıb, karikatura effekti yaratmaqla yanaşı, elə bil ki,
qəddarlıqda bir-birləri ilə yarışa girmişdilər. Roma imperatoru Tiberi (b.e.ə. 42 - b.e. 37ci illər) ömrünün son illərində Kapridə əylənmək üçün adamları qayadan dənizə
atdırır, orada qayıqda keşik çəkənlər onları avarla vurub öldürürdülər. O, öz varisi
olacaq gələcək imperator Kaliqula (b.e.12-21-ci illəri) haqqında isə demişdi ki, “Mən
Romanın döşündə gürzə bəslənmişəm”. Tezliklə Kaliqulanın qəddarlığı da üzə çıxdı, öz
qardaşını edam etdirdi. Osmanlı imperatorları da kişi cinsindən olan öz yaxınları
barədə belə iyrənc irsi davam etdirirdilər. Kaliqula bəzi senatorları öz arabasının
dalınca uzun məsafələrə qaçmağa məcbur edirdi. Onun vəhşiliyi hədd tanımırdı. Vəhşi
heyvanlara verilən ət bahalaşanda (qladiator döyüşləri üçün çox sayda yırtıcı heyvan
saxlanırdı), o, cinayətkarları diri-diri onların qabağına atdırırdı. Hörmətli adamları
qəfəsə saldırıb, heyvan kimi əllərinin və ayaqlarının üstündə dayanmağa məcbur
edirdi. O, Homerin poemalarını məhv etməklə tanımadığı Şi Huan-dini təqlid etmək
istəyirdi. Onun ağılsız idarəçiliyi adamları boğaza yığdığından, 29 yaşında qətlə
yetirilməklə həyatla vidalaşmalı oldu.
Kaliqula yalnız insanlara nifrət edirdi, heyvanları isə olduqca xoş münasibət
bəsləyirdi. Atına mərmərdən tövlə, fil sümüyündən axur tikdirmişdi, öz ölümü mane
olmasaydı atını konsul edəcəkdi (Roma respublikasında seçilən iki konsul dövlətin ən
böyük icra hakimiyyəti idi).
Neron (37-68-ci illər) 17 yaşında imperator səlahiyyətlərinə yiyələndikdən sonra
həyasızlığı, qəddarlığı ilə ad çıxarmağa başladı. Bu onun təbiətindən irəli gəlirdi. O,
kimi istəsə edam etdirirdi, anasını özünü öldürməyə məcbur etmişdi, arvadlarını qətlə
yetirirdi. Müəllimi, böyük filosof Senekanı, özünü intihar etməyə vadar etmişdi. 64-cü
ildə Romanı açıq şəkildə yandırtdı, altı gün davam edən yanğının dəhşətli mənzərəsinə
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imperator tamaşa edib, həzz alırdı. Onu öldürəcəklərindən qorxub, 68-ci ildə
əlacsızlıqdan qılıncı boğazına soxmaqla özünü öldürdü, bu vaxt onun 31 yaşı var idi.
Atasından və qardaşından sonra imperator olan Domitsian (51-96-cı illər) da çox
tezliklə qəddarlığa və tamahkarlığa keçdi. Bir neçə konsulu və çox sayda senatoru
ölümə göndərdi. Ona qarşı artan nifrət sui-qəsdlə nəticələndi və 15 illik
hökmranlığından sonra onu öldürdülər. Bu dövrdə 12 Sezardan 7-si öz ömürlərini təbii
qaydada deyil, zorakılıq nəticəsində başa vurmuşdu.
211-217-cu illərdə imperator olan Karakalla öz əli ilə kiçik qardaşını öldürmüşdü.
Onun özünü də Şərqə yürüş vaxtı öldürdülər. Ümumiyyətlə, Avqustdan sonra və nəcib
imperatorlar istisna olmaqla, bu vəzifəni tutanlar çox tez-tez dəyişirdi, çünki bir qayda
olaraq öldürülürdülər. Bu da imperiyanın zəifləməsinə gətirib çıxarırdı, dövlət
eroziyaya uğrayırdı, parçalanır, tədricən dağılırdı.
III əsrdə yaşamış xristian icmasının yepiskopu, xristianları Nerondan başlayaraq
təqib etməklə məşğul olan imperatordan biri olan Valerian tərəfindən 256-cı ildə edam
edilmiş Kiprian öz biabırçı dövrünü amansızcasına məhkum etməklə təsvir edib,
yazırdı ki : “Hər yerdə müharibədir, hərbi düşərgələrdir, qanlı dəhşətlərdir. Bütün
dünya qarşılılıqlı qaydada tökülən qanlarla suvarılır və insan qətli yalnız ayrı-ayrı
adamlar tərəfindən törədildikdə cinayət hesab olunur, əgər bu açıq şəkildə həyata
keçirilirsə, igidlik adlanır. Xətalara görə cəzasızlıq cinayətin dəhşəti ilə təmin edilir.
Cinayəti nəinki edirlər, həm də onu etməyi öyrədirlər. Cinayət qanunlar qarşısında baş
verir, hüquqlar tapdalanır. Bir insan bədəninə, onun orqanlarının sayından çox cəza
tətbiq edilir. Hakimlər hökmləri ilə alver edirlər. Kim ki, cinayətin qarşısını almalıdır, o,
özü cinayət edir, günahsız müttəhimi məhv etmək üçün hakim özü də günahkara
çevrilir. Qanun qarşısında heç bir qorxu yoxdur. Nə satıla bilirsə, o da qorxu törədir”.
Bu yeni dinin mübariz xadimi vaxtilə, özündən üç əsrdən çox əvvəl Milonun
məhkəməsində müdafiəçi kimi çıxış edəndə “O tempera, o mores!” – “Ar olsun bizim
dövrə və onun qaydalarına!” sözləri ilə hayqıran Tsitseron kimi öz yaşadığı mühiti ifşa
etməklə, onun haqsızlıqlarına elə bil ki, ölüm hökmü oxuyur.
Qəddarlıq sağalmaz, bəlkə də xərçəng kimi ağır bir xəstəlikdir. Əksər hallarda
bu insan təbiətindən irəli gəldiyi halda, itaət etmək və qəddar hökmdara pərəstiş
qaydasındakı kölə münasibəti kimi münbit şərait də onun meydana gəlməsinə və
metastaz qaydada genişlənməsinə səbəb olur. Qay Yuli Sezar Katilina qəsdi müzakirə
edilərkən senatda çıxış etdikdə Afina tarixindən bir ibrətamiz misal gətirmişdi.
Afinalılar üzərində qələbə çaldıqdan sonra makedoniyalılar onların dövlətinin başında
otuz hökmdar qoydular. Onlar əvvəlcə hamının nifrətini qazanmış ən zərərli caniləri
məhkəməsiz edam etdilər, xalq isə bu hadisələrə sevinir və onları bəyənirdi. Sonra
hökmdarlar cəsarətlənib, fərq qoymadan, öz istəklərinə uyğun olaraq adamları
öldürməyə başladılar, başqalarını isə qorxudub vahimədə saxladılar. Beləliklə bütün
xalq köləliyə düçar oldu və özünün səfeh sevincinin belə ağır qaydada altını çəkdi.
Təbabət inkişaf etdikcə bir az əvvəl əlacı mümkün olmayan xəstəlikləri öz
üsulları ilə müalicə etməyə müvəffəq olur. Siyasi və sosial məsələlərdə isə “təbabət”
gücsüz olaraq qalır. Siam əkizlərini, çox mürəkkəb və çətin cərrahiyyə əməliyyatı
vasitəsilə bir-birinə bağlı olan bu iki bədəni ayırmaq, aralamaq, həmin anadangəlmə
patologiyanı nisbətən aradan qaldırmaq mümkün olduğu halda, qəddarlığı onun
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məxsus olduğu xarakterdən uzaqlaşdırmaq mümkün olmur, axı bu “Siam əkizləri” bir
ürəkdən keçən eyni qan dövranı timsalındakı vahid şüura və xarakterə malikdir. Ona
görə də bu patologiyanı müalicə etmək müşkül məsələdir. Qəddarlar islah olunmurlar,
onların bu dözülməz qüsurları yalnız təbiətin hökmü və ya hansısa bir hadisə
nəticəsində fiziki cəsədləri ilə birlikdə dünyanı tərk etməli olur. Axı yırtıcı vəhşi heyvan
da heç vaxt vegetariana çevrilmir. Qəddar şəxslər də fauna üçün deyil, cəmiyyət üçün
təhlükəli yırtıcı rolunu oynayır.
Qəddarlar uğursuzluğa düçar olduqda hökmən paranoyyaya meyl edirlər. Onlar
həzzlərdə çimməkdən də öz qəddarlıq ilhamlarını alırlar. Ona görə də eyş-işrət
qəddarlığı alovlandıran yanacağa çevrilir, odu alovlandıran əlavə oksigen
püskürdülməsi rolunu oynayır.
Qəddarlıq barədə çox sayda misallar gətirmək mümkündür. Lakin həmin faktlar
da onun eybəcər sifətinə nəsə əlavə bir cizgi bəxş etməyəcəkdir. Digər tərəfdən, keçmiş
ölmür, özünün xüsusiyyətlərini gələcək əsrlərə də ötürməyə çalışır.
Əxlaq pozğunluğu cəmiyyətin xəstəliyinə çevrilir
Tarixi araşdırmalarda keçmişin iyrənc izləri arasında əxlaq pozğunluğunun da
ciddi qüsur olduğu aşkara çıxır, ona görə də qəddarlıq nümunələri kimi, o da mövcud
olduğu cəmiyyətə ar, biabırçılıq xüsusiyyətləri bəxş edir. Bəzi qədim xalqlarda
qanqarışdırıcı intim əlaqə yalnız yuxarı sinif arasında davam etsə də, aşağı siniflər
arasında yayılmırdı. Qədim Misirdə faraonlar sülalənin qanının təmizliyini qorumaq
üçün öz doğma bacıları ilə evlənirdilər. Bu təcrübə faraonlar yoxa çıxsa da, b.e.ə. I əsrə
qədər davam etmişdi. Çünki VII Kleopatra (b.e.ə. 69-30-cu illər) Böyük Aleksandrın
ordusunun sərkərdələrindən biri və o, öləndən sonra Misirdə çarlıq edən Ptolomeyin
sülaləsinin davamçısı olsa da, özündən kiçik qardaşının arvadı olmalı idi. Sezarın
müdaxiləsi ilə Kleopatra taxt-taca sahib olduqdan sonra qardaşı da öldürülməklə, bu
məsələ öz “uğurlu” həllini tapmışdı. Kleopatra əvvəlcə Sezarın məşuqəsi, sonra isə
Mark Antoninin arvadı olmuşdu.
Yəqin ki, bu qədim ənənənin təsiri altında Misirdə sevgililər bir-birinə “qardaş”
və “bacı” kimi baxırdılar, baxmayaraq ki, qardaş-bacı nikahı ölkənin çar ailəsi ilə
məhdudlaşırdı. Bibliyanın “Şərqilər şərqisi” kitabında da çar Solomon üzüm bağında
vurulduğu sadə kəndin qızı Sulamitə başqa əzizləyici adlarla yanaşı, “bacı” deyə
müraciət edir. Görünür, bu ənənə Misirin sərhədləri daxilində qapılıb qalmamışdı.
Yunanıstanda əsasən ordudan gələn təsirlər hesabına homoseksual əlaqələr adi
hal sayılırdı, yaşlı döyüşçülərin öz himayələrində olan gənc döyüşçülərlə belə əlaqəyə
girməsi çox geniş yayılmışdı. Böyük Aleksandrın da dostu Hefestionla yaxınlığı sirr
deyildi, Roksanaya evlənəndən sonra da bu əlaqə davam edirdi və bu oğlanın vaxtsız
ölümünə Aleksandr öz şəxsi faciəsi kimi yanaşmışdı. Spartada isə qadınlar intim
yaxınlıq məsələsində tam sərbəst idilər, gənc qızlar isə çılpaq şəkildə öz həmyaşıdları
olan oğlanlarla birlikdə məşq edirdilər.
Qədim Romada b.e.ə. II əsrindən başlayaraq əxlaq pozğunluğu “geniş vüsət”
aldı. Böyük Katon kimi əxlaq təmizliyi uğrunda mübarizə aparan fədailər bu məsələdə
bütün günahları yunanların mənfi təsirində görürdülər. Mədəniyyətcə xeyli yuxarıda
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dayanan yunanlar öz sivilizasiya nemətlərini romalılara ixrac edirdilər və bu
mübadilədə, qəribə də görünsə, əxlaqın möhkəmliyinə xələl gətirən cəhətlər də yer
tutmamış deyildi. Roma respublikasında yüksək vəzifəli xadimlər siyasi ittifaqlar
naminə bir-birinə hətta uyğun gəlməyən qohumluq, izdivac əlaqələrinə girirdilər,
bundan fayda götürürdülər.Siyasətçilər, məsələn, Avqustun özü də bunu etmişdi, hətta
başqasının arvadını boşatdırıb onunla evlənirdilər, ancaq bu əxlaqa zidd qayda nikah
sferasından uzağa getmirdi.
İmperatorların dövründə isə əxlaqsızlıq vakxanaliyası başlandı və getdikcə daha
biabırçı formalar kəsb etməyə başladı. Əvvəlki şəhvət macəralarına baxmayaraq,
əxlaqın keşiyində dayanması ilə öyünən Avqustdan sonra imperator Tiberi qoca
vaxtında Kapri adasında əxlaqsızlıq yuvası quraraq, cavan qızlarla və oğlanlarla kef
edirdi. Kaliqula öz bacıları ilə, Neron öz anası ilə intsest – qanqarışdırıcı əlaqəyə
girmişdi. Onlara qədər qan yaxınlığı əlaqələri və nikah yalnız qullara məxsus idi. Hər
cür məhrumiyyətlərin acığına onlar bunun fərqinə varmırdılar və heç olmazsa bu
sferadakı sərbəstliklərindən təsəlli tapırdılar.
İmperator Klavdinin arvadı Messalina təkcə pozğunluq rəmzi olaraq qalmırdı,
dövlətin qüvvədə olan qaydalarına ağır zərbə vurmaqdan da çəkinmirdi. O, başqa bir
fahişə qadınla bir sutka ərzində pozğunluq marafonunda yarışa girməklə
kifayətlənməyib, imperator əri sağ ola-ola, yalnız şəhərdən kənarda olmağına görə,
nümayişkaranə şəkildə Sili adlı qəşəng kübar oğlana ərə getmişdi. O, yəqin ki, imkan
olsaydı heç qədim yunan mifologiyasındakı Kritə Minotavrı doğub bəxş edən
Pasifayanın da biabırçı hərəkətinin təqlidindən çəkinməzdi. Küt Klavdi isə nə baş
verdiyini anlamırdı, axı o, ağıldan zəif idi. Uşaq vaxtı onu çirkin hesab edən anası
mübaliğəyə yol vermədən demişdi ki, təbiət onu yaratmağa başlasa da, bu işi başa
çatdırmamışdı. Ona görə də səfeh imperator arvadı barədə bu xəbəri eşidəndə qorxuya
düşərək, özünün hələ vəzifədə qalıb-qalmadığını da soruşmuşdu.
Ərinin razılığı olmadan Messalina öldürüldükdən sonra, gənc dul qadın olan
Aqrippina oğlu Neronu hakimiyyətə gətirmək üçün öz doğma əmisi olan həmin
imperatora ərə getməyə nail olmuşdu. Roma qanunları belə izdivacı qadağan etsə də,
Aqrippinanın qurduğu tələ hesabına senatorlar iradəsiz Klavdini belə biabırçı nikaha
girməyə məcbur etmişdilər. Messalinanın açıq fahişəliyinə dözən imperator özü də
cavan qardaşı qızının məlahətindən və saraya gəlib tez-tez onu guya qardaşı qızı kimi
öpməsindən, şirnikləndirməsindən yayına bilmirdi. Sonralar, yəqin ki, öz təzə arvadı
Aqrippinanın iştirakı ilə Klavdi zəhərlənib öldürüldükdə, bu qadının planı baş tutdu və
oğlu yeniyetmə Neron taxt-taca çıxdı.
Neronun qısa ömrü əsl əxlaq pozğunluğu müntəxəbatı hesab oluna bilərdi. O,
qıza evləndiyi kimi, cavan oğlana da ərə getmişdi. Ümumiyyətlə o, zinakarlıqda heç bir
hədd tanımırdı.
Mark Avreli kimi nəcib imperatorun və böyük filosofun oğlu olan Kommod
(161-192-ci illər) taxt-taca çıxdıqdan sona hər cür əllaməliklərlə məşğul olurdu, öz bacısı
ilə intim yaxınlıq edirdi. Qladiator döyüşlərində bilavasitə iştirak edirdi. O qədər
həyasızlaşmışdı ki, Romanın adını dəyişib, şəhərə öz adını vermək istəyirdi.
14 yaşında imperator olan Eloqobal (204-222-ci illər) daha çox öz pozğunluğu ilə
“şöhrət” tapmışdı. Bu səfeh yeniyetmə dövlətin pulunu israf edir, əxlaqsızlıq orgiyaları
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təşkil edirdi. Sələfi Neron kimi qeyri-ənənəvi cinsi oriyentasiyasına görə ən eybəcər
pozğunluqdan həzz alırdı.
Bu həmin Roma idi ki, burada vaxtilə bir kübar qadının çarın oğlu tərəfindən
zorlanmasına görə qiyam qalxmış, xalq qisas naminə təkcə çar Məğrur Tarkvinini və
onun ailəsini şəhərdən qovmaqla kifayətlənməmiş, həm də monarxiyanı bütünlüklə
ləğv etməklə etruskların ağalığına da (son üç Roma çarı etrusk idi) son qoymuşdu. Bu
hadisə b.e.ə. 510-cu ildə baş vermişdi və bu vaxt Romada hakimiyyətin respublika
forması qurulmuşdu. Zorlanan qadın Lukretsiya nə baş verdiyini atasına, ərinə və
onların dostlarına söylədikdən sonra, digər ərli qadınlara qeyri-bakirəlik, namussuzluq
nümunəsi olmaqdansa, özünü intihar etmək yolunu tutmuşdu. Namuslu bir qadın
kimi, ləyaqətini itirmiş olmaqdansa, öz həyatına qəsd etməyi seçən Lukretsiya bir təmiz
və cəsarətli qadın modelinə, simvoluna çevrildi. Əxlaqsızlığa yol verən çar oğlu Sekst
isə atası ölkədən qovulduqdan sonra öz köhnə düşmənləri tərəfindən qətlə yetirildi.
Çarın devrilməsi və yeni quruluşun yaranması ilə Respublika erası meydana gəldi və
onun ömrü beş əsr davam etdi.
Roma respublikasında əxlaqsızlığa aparan xırda şlüzlərin də bağlanmasına fikir
verilirdi, qadına qarşı ehtiras yaradan cəhətlər belə, diqqətdən yayınmırdı.
Qadınların zinətə, dəbdəbəyə marağını zəiflətmək üçün də bir sıra tədbirlər
həyata keçirildi. İkinci Puniya müharibəsi dövründə (b.e.ə. 218-201-ci illər) romalılar
Oppian qanununu qüvvəyə mindirdilər. Bu qanunun prinsiplərindən əsas məqsəd
qadınların malik ola biləcəkləri bəzəklərin sayını məhdudlaşdırmaq və həm də onların
paltarlarının sayını azaltmaq idi. Böyük Katon bu qanunun ləğv edilməsini tələb edən
və ona qarşı çıxan qadınlar barədə kəskin çıxışlar edirdi. O deyirdi ki, “Bizim
əcdadlarımız heç bir qadına, hətta onun şəxsi işində də mühafizəsiz davranmağa icazə
vermirdi. Onlar istəyirdilər ki, bunu da qadınlar atalarının, qardaşlarının, ərlərinin
nəzarəti altında etsinlər”. Kişilərə müraciət edərək deyirdi ki, “Onlar sizinlə bərabər
olmağa başlayanda sizdən üstün olacaqlar”, sonra davam edirdi: “Əgər qanun
arvadının xərclərinə məhdudiyyət qoymağı kəsirsə, sən heç vaxt bunu bərpa edə
bilməyəcəksən”.
İslam dininin beşiyi başında dayanan Məhəmməd peyğəmbər də sadə həyat
tərzinə üstünlük verdiyi kimi, dəbdəbənin əleyhinə idi. Ona görə də İslamın ilk
illərində müsəlmanlar arasında ipək paltar və qızıl bəzək şeylər yasaq sayılırdı.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, antik dövrlərdə insan bədəninə münasibət də az
əhəmiyyət daşımırdı. Yunanların və romalıların çoxuna görə insan bədəni gözəllik,
sevinc və həzz mənbəyi hesab olunurdu. Qədim yunan heykəllərində və rəngkarlığında
qadın və kişi bədəninin mütənasibliyi, hər cinsin özünə məxsus cazibədar cizgiləri
xüsusilə nəzərə çarpdırılırdı. İstər, “Miloşlu Venera”da və ya “Disk atan” heykəlində
bədənin ilham mənbəyi olması aydın surətdə özünü büruzə verir.
Sonralar isə xristian dininin təsiri altında, əlbəttə, Renessansa qədər, bədənə
münasibət xeyli dəyişikliyə məruz qaldı. Xristianların çoxu bədənə, ruhən Allaha
birləşmək yolunda bir maneə kimi baxırdılar. Onlar elə bil ki, məşhur Orfeyin
mahnısındakı “Bədən (soma) ruh üçün qəbirdir (sema-dır)” sözlərinin həyati refren kimi
qəbul etmişdilər. Cinsi yaxınlıqdan imtina isə canın istəkləri üzərində qələbə hesab
olunurdu və beləliklə, müqəddəsliyə yol açılırdı. Qədim yunanlarda isə əksinə, intim
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yaxınlıqdan imtina bir cəza növü hesab olunurdu. Yunan komediyasının atası
Aristofanın (b.e.ə. 445-385-ci illər) “Lisistrata” pyesində Afina qadınları ərlərini
müharibədən çəkindirmək üçün sülh bərpa edilənə qədər onlarla intim yaxınlıqdan
imtina etməyə söz vermişdilər.
Eyş-işrət, əyləncə, kef ən möhkəm adamları da zəiflədir, onların ruhuna xətər
toxundurmamış qalmır. Bu cəhət nəzərə alındıqda, bəlkə də erkən xristianların
mövqeyinə o qədər də tənqidi yanaşmaq istəmirsən. İfrat rahatlığın, həzzlərə uymağın
necə qorxulu olduğuna çoxlu misallar gətirmək olar. Hannibalın başçılığı altında Alp
dağlarının sıldırım qayalarındakı aşırımları sərt iqlim şəraitində keçən Karfagen
ordusunu nə ağır əziyyətlər, nə böyük məhrumiyyətlər, nə də hətta addımbaşı ölüm
təhlükəsi belə əyə bilmədiyi halda, Kann qələbəsindən sonra Kapuyada qışı keçirərkən,
bu dəfə görmədikləri və onlar üçün yad olmaqla, dəbdəbə xarakteri daşıyan həzzlə
dolu günlər, bura qadınların iştirakı ilə olan məclislər də daxil idi, döyüşçülərin
bədənini və ruhunu ciddi zəifləməyə məruz qoydu.
Qədim Romanın tarixi isə göstərdi ki, dövlət özünün qədim nəcib ənənələri,
ləyaqətləri və dəyərləri ilə vidalaşdıqca, ən eybəcər hisslər və ehtiraslar adamların
davranışına, həyat tərzinə hakim kəsilir. Acgözlük, tamahkarlıq, sərvət düşkünlüyü
artıq təkcə adamların deyil, bütövlükdə cəmiyyətin və dövlətin tənəzzülünü
sürətləndirirdi. Romaya öz övladları xəyanət edir, onun respublika adlanan başını
kəsməklə cəsədinə təcavüz etmək istəyirdilər. Katilina adlı kübar, ona xidmət göstərən
qandan, məkrdən, hiylədən istifadə edərək, özünün iyrənc taxt-tacını qurmaq istəyirdi.
O, heç bir mənəvi, əxlaqi hədd tanımırdı, ləyaqəti müdafiə edənlərin hamısını məhv
etməyə hazır idi. Respublika quruluşu məhv edildikdə onun bütün qanunları da toza
dönməli idi. Ölkədə təvazökarlıq, təmkinlilik, mərdlik əvəzinə həyasızlıq, pulla
adamları ələ alma, tamahkarlıq yayılmağa başladı. Respublika quruluşuna qəsd
hazırlayan Katilina həyasızlıqla bəyan edirdi ki, “ətrafımdakı gurlayan alovu mən
xarabalıqlar altında basdıracağam”. Bu vaxt kasıb adamlar mənəvi cəhətdən
pozulduqlarından ümumi xeyir haqqında deyil, öz gözlədikləri şeylər barədə düşünür,
arzu etdikləri xoş gələcəyə ümid bəsləyirdilər. Onların çoxu özlərinə ziyan dəyməmək
naminə hətta bütöv dövlətin dağılmasına üstünlük verirdilər.
Əxlaqın pozulması Romanı taqətdən salırdı, digər amillərlə birlikdə dövləti və
cəmiyyəti məhvə sürükləyirdi. Qədim Romada əxlaq əcdadların adətlərinə, qaydalarına
əsaslanırdı, onları bir etalon kimi qəbul edirdi. Roma dünya dövlətinə çevrildiyindən
onda alçaq ehtiraslar daha qızğınlıqla cövlan etməyə başladı, acgözlük xüsusi miqyasa
yiyələndi. Bu dövrdə iki ehtiras – hakimiyyət hərisliyi və tamahkarlıq çox güclü idi. Bu
iki qüsur bütün bəlaların mənbəyinə çevrildi, ilkin səbəbləri oldu. Cəmiyyət uzun bir
pozulma yolunu keçməli oldu.
Romanı pozan, dağıdan, məhvə sürükləyən hakimiyyət hərisliyi – ambitio və pul
düşkünlüyü – avaritia cəmiyyətə meydan oxuyurdu. Onlardan pul hərisliyi hər cür
cinayətlərin və zorakılığın baş alıb getməsinə səbəb oldu. Bizim eranın I əsrinin və II
əsrin son onilliklərindən Romanın süqutuna qədər olan dövrün tarixi daha çox dəhşətli
cinayətlərin, əxlaq pozğunluqlarının, harınlığın və eyş-işrətin biabırçı təsvirlərinin
almanaxı idi.
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İmperatorlar elə bil ki, quduz şəhvətdə və qəddarlıqda bir-biri ilə yarışa
girmişdilər. Onların pozğunluğu bütün cəmiyyətə pozucu təsir göstərir, sotsiumun
bütün hüceyrələrinə yayılırdı. “Nəcib imperatorlar”ın həyata keçirdiyi tədbirlər bu
xəstəliyin şiddətini zəiflətsə də, onu sağalda bilmədi, sonra gələnlərin isə bir çoxu
əvvəlki yola düşməklə iflas prosesini sürətləndirdilər. Eyş-işrətə qurşanma elə bil ki,
nəsil artırmağı da yaddan çıxartdırmışdı. Romanın əhalisi sürətlə azalırdı, paytaxtı
müdafiə etmək də çətinləşmişdi, onu qorumağa cavanlar da çatmırdı. V əsrdə Roma
əhalisi I əsrə nisbətən yarıbayarı azalmışdı. Ona görə də Romanı işğal etmək barbarlara
elə bir çətinlik törətmədi.
Böyük ingilis şairi lord Corc Bayron Romanı xalqların Niobası adlandırırdı.
Yunan mifologiyasında Fiva çarının arvadı olan Nioba çox övladı olması ilə öyünürdü.
Yalnız iki uşağı olan Leto bunu özünə təhqir kimi qəbul etdi və onun övladları Apollon
və Artemida buna görə oxla Niobanın 12 övladının hamısını öldürdülər. Bu ağır
dərddən Nisoba daşa çevrildi. Roma da fəxr etdiyi hər şeyi, övladlarını, hətta öz
varlığını da itirdi. Roma təkcə öz ərazilərini deyil, həm də özünün qiymətli ideyalarını,
ruhunu itirdi. Müqəddəs Avqustin yaxşı demişdi ki, əgər Allahın yaratdığı məhv
olursa, Romulun da yaratdığı məhv ola bilərdi. Ancaq ruh bədəndən ayrıldığı kimi,
Romanın süqutundan min il sonra onun ruhu Renessans adı altında yenidən həyata
qayıtdı. Antik dövrdən əxz edilməli olan irs isə bu ruhun böyüklüyünə dəlalət edən
humanist ideyalar idi.
Xristianlıq hakim dinə çevrildikdən sonra ailə münasibətlərinin möhkəmliyinə
ciddi fikir verməyə başladı. IV əsrdən başlayaraq tselibat – nikahsızlıq qaydası
keşişlərin üzərinə də yayılırdı. Bundan əvvəl isə rahiblər buna ciddi riayət etmək
nümunəsi göstərirdilər. Onlar qadınların şirnikləndirməsindən, ehtiras alovunun onları
qarsacağından qorxub, səhralara, dağlara çəkilir, cəmiyyətdən uzaqlaşaraq mağaralarda
yaşayır, əsasən asket (guşənişin) həyat tərzi keçirirdilər. Çünki bakirəlik ən yüksək
standart kimi qəbul olunurdu. Müqəddəs Yeromi (375-420-ci illər) deyirdi ki,
“Bakirəlik buğdadırsa, nikah arpadır, zinakarlıq isə inək peyinidir”. O vaxtdan ki, insan
inək peyinini yemir, Yeromi onlara arpa çörəyi yeməyi müsaidə edirdi. Din xadiminin
sözləri ona əsaslanır ki, iki ayaq üstə gəzən insanın qidası heç də heyvanlarınkından
fərqlənmirdi, onlar zülal mənbəyi olan hər şeyi istehlak edirdilər.
Müqəddəs Avqustinin (354-430-cu illər) baxışları da həmçinin cinsi əlaqə
arzularına görə xristian kilsəsinin nəzər-nöqtəsini formalaşdırmaqda mühüm
əhəmiyyətə malik idi. Erkən xristianlardan çoxu tselibata və ya cinsi fəallıqdan tam
uzaqlaşmağa riayət edirdi, bunu müqəddəsliyə çatmaq yolu hesab edirdi. Avqustin
inanırdı ki, xristianlar yəqin ki, cinsi əlaqədən imtina edəcəklər, həmçinin belə bir fikri
də nəzərə alırdı ki, xristianların çoxu buna qadir deyildir. Ona görə də nikah yaxşı
alternativ hesab olunurdu, lakin belə anlamda ki, hətta nikahda da kişi ilə qadın
arasında cinsi əlaqə yalnız bir məqsədə – uşaq dünyaya gətirməyə xidmət etməlidir.
Tselibatın yüksək idealını qoruyub saxlamaq isə din xadimlərinin üzərində qalmalı idi.
Erkən kilsənin ataları qəbul edirdilər ki, tselibat və cinsi yaxınlıqdan imtina ideal
vəziyyət olmaqla, nikahdan da yuxarıda durur. Nəticədə erkən kilsə tədricən din
xadimlərinin tselibatına keçdi, baxmayaraq ki, erkən orta əsrlərdə bunu həyata
keçirməyə məcbur etməyin qeyri-mümkünlüyü də özünü büruzə verirdi.
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Erkən dini atalar həm də bunu vurğulayırdılar ki, tselibata riayət etmək üçün heç
də bütün adamların öz intizamı çatmır. Beləliklə, nikah icazə verilənə çevrildi.
Müqəddəs Pavel özünün korinflilərə ilk məktubunda qeyd etdiyi kimi: “Bu kişi üçün
yaxşıdır ki, qadına toxunmasın. Buna baxmayaraq, zinakarlıqdan uzaqlaşmaq üçün qoy
hər bir kişi öz arvadına malik olsun… Mən ancaq evlənməmişlərə və dul qalanlara
deyirəm ki, onlar üçün yaxşıdır ki, hətta mənim kimi dözsünlər. Lakin əgər onlar bunu
bacarmırlarsa, qoy onlar evlənsinlər; çünki (ehtirasda) yanmaqdansa, evlənmək
yaxşıdır”. Kilsə nikaha iki şərdən nisbətən kiçiyi kimi baxırdı. Bu insanın zəifliyinə
güzəşt olmaqla, cütlük, cinsi əlaqə və uşaqların olması ehtiyacını ödəyirdi. Ümumən
onunla razılaşırdı ki, nikah cinsi yaxınlıq hüququna güzəştə getməkdir. Axı din də
bütün insanları təbiətin qanununa tabe olmaqdan uzaqlaşdıra bilməzdi. Təkcə növün
artması üçün canlıların əksəriyyətinə xas olan cinsi əlaqə vacib şərt olduğundan, belə
ağılsız qadağa bəşəriyyətin inkişafına, çoxalmasına mane olmaqla, onun fiziki cəhətdən
sıradan çıxmasına səbəb ola bilərdi. Beləliklə, cinsi əlaqəyə nikah yolu ilə icazə verilirdi,
lakin o müddətə ki, bu uşaq törətmək, əmələ gətirmək üçün istifadə edilsin, uşaq
yaransın, deməli, həzzə xidmət etməsin.
Kilsənin səylərinə baxmayaraq, bəzi din xadimləri, hətta Roma Papaları da
zinakarlıq subyektlərinə çevrilirdilər. 1492-ci ildə Papa seçilmiş VI Aleksandrın
(dünyəvi adı Rodriqo Borcia idi, 1431-1503-cü illər) dörd uşağı var idi, qızı Lukretsiya
ilə intsest yaxınlıqda olduğu güman edilir. Oğlu Çezare Borcia isə atasından geri
qalmayıb, əxlaq pozğunluğunda və törətdiyi qətllərdə ad çıxarmışdı.
Son dövrlərdə isə istər katolik, istərsə də protestant ya pravoslav kilsəsini
biabır edən cəhət – kilsə xadimlərinin pedofiliya cinayətlərində iştirak etməsi, azyaşlı
qızları və oğlanları əxlaq pozğunluğuna cəlb etməsidir. İnternet də pedofiliyanın,
pornoqrafiyanın təbliğatında və yayılmasında olduqca mənfi rol oynayır. Sosial şəbəkə
beləliklə sosial bəlanın mənbəyi rolunda çıxış etmək kimi biabırçı bir vəzifəni öz
üzərinə götürür.
Elə səhv bir fikir yaranmasın ki, qüsurlar yalnız uzaq keçmişə məxsus idi,
sonrakı dövrlər onlarla vidalaşmağı bacarmışdır. Əsla belə deyildir, hətta bəzi xalqlar
öz fərdi qüsurlarına malikdir. Jan Jak Russo XVIII əsrdə ona məlum olan iki xalq
haqqında yazırdı ki, ingilislərdə məğrurluq xurafatı, fransızlarda isə şöhrət düşkünlüyü
xurafatı vardır. Orta əsrlərdə Rusiyaya səfər edənlər bu xalqdan olanların bədəninin və
sifətinin gözəlliyini heyranlıqla qeyd edirdilər. Bu ölkəyə 921-ci ildə səyahət edən
müsəlman ərəb Volqa çayının sahilində yaşayan ruslar barədə yazırdı ki, “Mən heç vaxt
fiziki cəhətdən belə kamil olan xalq görməmişəm.” Fransız markiz Astolf de Kyustin
özünün ifşa xarakterli “Rusiya 1839-cu ildə”, rusca tərcümədə “Nikolayevskaya
Rossiya” adlanan kitabında həmin cəmiyyətin bütün xüsusiyyətlərini kəskin surətdə
pisləsə də, rus qadınlarının çox gözəl olduğunu qeyd edir. Rus yazıçıları A. S.
Qriboyedov, N. V. Qoqol, F. M. Dostoyevski və A. P. Çexov isə doğma ölkələrində
cəmyyətə və xalqa xas olan qüsurları amansızcasına qamçılayırdılar. M.Y. SaltıkovŞedrin yazırdı ki, “Əgər mən mürgüləsəm və 100 il sonra yuxudan ayılsam və məndən
soruşsalar ki, Rusiyada nə baş verir, mən cavab verəcəyəm: içirlər və oğurlayırlar.”
Təəssüf ki, onun gələcək üçün öncəgörməsi düzgün çıxdı. Yazıçının ölümündən bir əsr
sonra dağılan SSRİ-nin xarabalıqları üzərində Rusiyada rəhbərliyə gələn, daha çox
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sərxoşluğu ilə məşhurlaşan Boris Yeltsin ölkəni oğurluqdan da betər, əsl qarət və
soyğunçuluq məkanına çevirdi. Onun vurduğu ağır yaradan Rusiyanın sağalması çətin
olmaqla uzun çəkdi. Xəstəliyin bəzi təzahürləri hələ də özünü büruzə verir. Bu ölkədə
alkoqolizmə qarşı aparılan mübarizə isə elə bir ciddi nəticə vermir.
Prezident Bladimir Putin Rusiyanı Yeltsin cəhənnəmindən çıxara bildi, ölkə
tənəzzül sferasını tərk etməyə və iqtsadi qüdrətə yiyələnməyə başladı. Lakin ölkə
rəhbərliyinin qonşuları barədəki izahı çətin olan hərəkətləri Rusiyanı ağrılı iqtisadi
sanksiyalara məruz qoydu. Dünya bazarında neftin qiymətinin iki dəfədən də çox aşağı
düşməsi Rusiyanı maliyyə böhranı ilə üzləşdirdi, iqtisadi vəziyyət də xeyli ağırlaşdı.
Telman Orucov
İrqçiliyin eybəcər sifəti
Adamları dərinin rənginə görə deyil, könülün rənginə görə ölçün
Dara-filosof
Adamlar irqlərə bölünmürlər, irqlər adamlara və adam
olmayanlara
bölünürlər
Boris Şapiro-alman fiziki və
şairi
İrqi ayrı-seçkilik kiməsə onun irqinə və etnik mənsubiyyətinə görə xüsusi
qaydada münasibət göstərməkdir. Bu neqativ fenomen daha çox irqçilik adlanır,
beynəlxalq dildə isə rasializm və ya rasizm kimi ifadə olunur. Bu termin adətən tam
ayrı-seçkilik kimi başa düşülür, bu isə digər sosial qruplara nisbətən bir xalqın
nümayəndələrinə ziyan vuran qaydada münasibət bəsləməkdir. İrqi ayrı-seçkilik çox
vaxt adamları yaşayış yeri ilə və işlə təmin etməkdə özünü büruzə verir və bu, müasir
cəmiyyətlərin əksəriyyətində qanunsuz hesab olunur, baxmayaraq ki, qanun
məhkəməsində bunu sübut etməyin özü də bəzi hallarda çətin olur. İrq özü növlərin
başlıca bioloji fərqlərə görə bölünməsidir, bu vaxt irqlər kimi tanınanların arasındakı
fərqlər onların özlərinin içərisindəki müxtəliflikdən guya xeyli çox olur, indi isə elm
bunun əksini sübut edir. Çox saydakı bitkilərin və heyvanların arasında irqin çox vaxt
yarımnövlərə bölünməsinin təsviri faydalı olduğundan, bu nöqsanlar az əhəmiyyətə
malikdir və ya insanın bioloji rəngarəngliyini təsvir etməkdə heç bir mənfi rol oynamır.
Bu ona görədir ki, bəşər müxtəlifliyi nümunəsi barədə söhbət əsasən qrup daxilindəki
fərqlilikdən gedir. Beləliklə, qruplar arasında aydın sərhədlər çəkmək, təsvir etmək
mümkün deyildir.
Bəşər irqləri konsepsiyası uzun vaxt bundan əvvəl müəyyən olunmasına və öz
mövcudluğunu davam etdirməsinə baxmayaraq, bu, heç də aktual kateqoriyalar
təsnifləşdirilməsinə malik deyildir. Qruplar arasındakı bioloji fərqlər, meydana gələn
əhalilərin izolyasiyasının nəticəsidir, lakin bəşər qrupları arasında əlaqələrin
olduğunun şəhadəti ən azı Orta Pleystosen dövründən (0,6 milyon il əvvəldən)
məlumdur. Son 500 il ərzində ticarətin, müstəmləkəçiliyin və sairənin genişlənməsi ilə
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çox dərəcəli kontaktlar xeyli artmışdır. Növ birləşməsi daim birinin digərində
əriməsində getmişdir və əhalilər arasında bioloji fərqlər əhəmiyyətsiz olmaqla, daxili
müxtəlifliyə bənzəməyə başlamışdır. Ənənəvi «irqçi» təsnifatlar adətən dərinin və ya
saçın növü kimi zahiri əlamətləri vurğulayır, lakin digər genetik ayrı-seçkilik qan
qruplarına və ya enzim (ferment) fərqlərə münasibət bəsləməklə, ciddi olmayan, səthi
xüsusiyyətlərə əsaslanan klassik kateqoriyaların yaxın bir yoluna meyl edir.
1995-ci ildə “irq” anlayışı ümumiyyətlə elmi dövriyyədən çıxarıldı. Bu barədə
beynəlxxalq antropoloji konqress qərar verdi və onu amerikan antropoloji cəmiyyəti
bütünlüklə dəstəklədi. Olduqca sadə qaydada izah edidi ki, irq daxilindəki genom
fərqlər müxtəlif genlər arasındakı fərqlərdən daha güclüdür. Beləliklə, irq deyilən şey
əslində yoxdur.
İrqçilik sxemləri isə adətən bunu əsas götürür ki, irqlər reallıqdır, ancaq irq elə
bir konsepsiyadır ki, müxtəliflik nümunələrini cəmləşdirməkdə heç də faydalı olmaya
bilər və irqin tanınmasında istifadə edilən xüsusiyyətlər seçmə qaydada əslində neytral
əhəmiyyət daşıyır, beləliklə bənzərlik və fərqlilik dərəcələri təkamül qaydasındakı
qohumluqda özünü büruzə verir. Bu bir faktdır ki, genetik əlaqələr və mühitin təsiri,
oxşar mühitlər əks halda qohum olmayan qrupların arasında bənzər xüsusiyyətlərin
müstəqil təkamülünü seçə bilər. Əvvəlki təlimlər bunu əsas götürürdü ki, bioloji irqlər
aydın şəkildə ayrıla bilər və irqi qruplar təkcə zahiri xüsusiyyətlərə görə deyil,
həmçinin qabiliyyətdə və şəxsiyyətdə olan xüsusiyyətlərə görə fərqlənirlər. Müvafiq
olaraq bir çox cəhdlərin əksinə, əhalilər arasında qabiliyyət və ya xarakter cəhətlərinə
görə nə bioloji cəhətdən müəyyən edilmiş fərqlərin olmasının, nə də mədəni sistemlərin
və ya institutların bununla hansısa sıx əlaqəsinin mövcudluğunun heç bir sübutu
yoxdur.
Xristofor Kolumbun kəşfindən sonra müstəmləkəçilərin Şimali, Mərkəzi və
Cənubi Amerikalarda yerli aborigen xalqların qırğınını həyata keçirməklə, xüsusən
Mərkəzi və Cənubi Amerikadakı sivilizasiyaları məhv etmişdilər. Şimali Amerikada
əvvəcə hindulara qarşı əsl genosid siyasəti aparılmış, paralel olaraq quldarlıq geniş
yayılmışdı. 1850-ci ildə ABŞ-da qaradərili qulların sayı 4 milyon nəfərdən çox idi.
Amerikanlar təkcə quldarlığa rəvac vermirdilər, milyonlarla zənci uzun müddət
ərzində irqçilikdən də əzab çəkmişdi və bu rudimentlər hələ də özünü biruzə
verməkdədir. ABŞ-da Ku-kukls-klan, Linç mühakimələri, seqreqasiya artıq tarixin
arxivinə verilsə də, irqçilik təzahürləri yenə də baş verir, əsassız şübhəsinə görə polis
qaradərili vətəndaşı çəkinmədən güllə atəşi ilə öldürür.
Müstəmləkəçilər Afrikada da eyni siyasəti həyata keçirərək, qitənin qərb
sahilindəki ölkələrdən qul ticarətinə başlamış, Afrikadan 25 milyon zənci qul kimi
satılmaq üçün çıxarılmışdı. Qul ticarəti dövründə Amerikaya 20 milyon zənci
gətirilmişdi. Əlcəzairin 1962-ci ildə ilk prezidenti seçilmiş Əhməd Ben Bella yazırdı ki,
“1492-ci illə 1800-cü illər arasında 100 milyon afrikalı öldürülmüşdür. Bu vaxt Böyk
Britaniyanın əhalisi 3 milyon, İspaniyanınkı isə 11 milyon nəfər idi.”
Birləşmiş Ştatların əsasını təşkil edən koloniyalar və sonra yeni dövlətin özü,
xüsusən Cənub ştatları çox sayda zəncilər – qara qullar məskunlaşan diyara çevrilmişdi.
Quldarlığın saxlanmasına çalışan cənubluların ölkəni Vətəndaş müharibəsinə cəlb
etməsinin əsas səbəblərindən ən mühümü məhz onların bu mənafeyi olmuşdu.
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Avropanın özündə isə həm də XV əsrdə antisemitizm güclənməyə başlamış, XV əsrdə
yəhudilərin İspaniyada təqibi və ölkədən qovulması geniş miqyas almış, bu işi ingilis
kralı I Eduard ondan iki əsr əvvəl, dəqiq deyilsə 1290-cı ildə öz ölkəsində həyata
keçirərək, bütün ingilisləri İngiltərədən qovmuşdu.
XIX əsrdə Afrikanın müstəmləkəçi dövlətlər arasında bölünməsi gedəndə
avropalıların yerli əhaliyə qarşı irqçilik siyasəti daha böyük səviyyədə həyata
keçirilmiş, qitənin ekvatordan cənubunda bu proses daha eybəcər şəkillər almaqla,
əslində genosid xarakteri daşımışdı. Belçika kralı II Leopoldun Konqoda (indiki Zairdə)
törətdiyi vəhşiliklər bu gün də ən dəhşətli xatirələr oyadır.
İkinci Dünya müharibəsi ərzində almanların və yaponların irqçilik zəminində
törətdikləri cinayətlər tarixin ən eybəcər səhifələrindən biridir. Almanların və
yaponların müharibənin başlanğıcındakı qələbələri onlara imkan vermişdi ki,
Avropada və Asiyada yeni qaydalar yaratsınlar. Hər iki ölkə bu yeni qaydaları ictimai
məqsəd üçün müsbət imic kimi təqdim etsələr də, təcrübədə hər iki dövlət tabe edilmiş
xalqlar üzərində olduqca rəhmsiz siyasət aparırdı. Natsistlər bir millətin digər millət
üzərində rasional üstünlüyü ideyasını irəli sürürdülər.
Hitler 1933-cü ildə hakimiyyətə gəldikdən sonra özünün nifrətdən qidalanan
siyasətinə başladı, bütün müxalifəti əzdi. Narazı olanların hamısı, xüsusən
kommunistlər və sosial-demokratlar Almaniyadakı Daxay həbs düşərgəsinə
göndərilirdi. Burada onlar birbaşa öldürülməsələr də, hər cür işgəncələrə və əzablara
məruz qalırdılar. O, digər əsl almanlara xidmət göstərməyə çalışdığı kimi, düşmən
hesab etdiklərinə, məsələn, yəhudilərə qarşı ardıcıl tədbirlərə başladı. Əvvəlcə onlara
boykot elən edildi. Sonra isə Holokostun elementlərinə start verildi. Hitler öz irqçi
siyasətini adamlara təlqin etməyi də bacarırdı, axı almanlar onu Messiya hesab
edirdilər, o isə özünü Almaniyanın ağası kimi aparırdı. Lakin ilk irqçi addımlar
atılanda, Hitler özünü kənarda qoymağa çalışırdı, yəhudilərə qarşı olan tədbirlər natsist
partiyasının rəhbərliyinin adı ilə elan edilirdi.
1938-ci ilin martında Avstriyanın anşlyusundan və 1938-ci ilin sentyabrındakı
bədnam Münxen sazişi nəticəsində Sudet vilayətinin Çexoslovakiyadan qoparılıb,
Almaniyaya birləşdirməsinə görə almanlar Hitleri “qan axıtmayan general”
adlandırırdılar. Axı bu ilkin işğallara döyüş lazım olmamışdı. Ancaq irqçilik siyasəti
ardıcıl olaraq aparılırdı və Hitler təkcə 6 milyon yəhudinin qırılmasına görə deyil, II
Dünya müharibəsində on milyonlarla insanın məhv edilməsinə, əslində Avropada qan
dənizi yaratdığına görə məsuliyyət daşıyırdı.
Almanların Avropadakı qələbəsindən sonra isə natsist təbliğatçıları bütün
millətlər üçün «bərabər şanslara» əsaslanan yeni Avropa qaydasının və birləşmiş
iqtisadi icmanın parlaq imicini yaratmışdılar. Bu, Yeni Avropa Qaydası heç də birbaşa
Hitler konsepsiyası deyildi. O, özü Avropanın alman ağalığının tabeliyində olmaq üçün
sadə qaydada işğal etdiyini görürdü. O, bir dəfə demişdi ki, yalnız almanlar «real
olaraq Avropanı təşkil edə bilərlər».
Natsist imperiyası qərbdə La-Manş boğazından, şərqdə Moskvanın
ətraflarınadək uzanırdı. Bu imperiya heç bir vəchlə ardıcıl qaydada təşkil olunmamış və
ya səmərəli idarə olunmamışdı. Bəzi ölkələr – İspaniya, Portuqaliya, İsveçrə, İsveç və
Türkiyə neytral və imperiyadan kənarda olaraq qalırdılar. Almaniyanın müttəfiqləri –
182

İtaliya, Rumıniya, Bolqarıstan, Macarıstan və Finlandiya öz müstəqilliklərini
saxlayırdılar, lakin müharibə qızışdıqca özlərinin artan qaydada
məhdudlaşdırıldıqlarını görürdülər. Qalan Avropa isə əsasən bir ya iki yolla təşkil
olunmuşdu. Qərbi Polşa kimi bəzi ərazilər birbaşa Natsist Almaniyasına anneksiya
edilmişdi və alman əyalətləri sırasına daxil olmuşdu. Avropanın əksər işğal olunmuş
əraziləri isə alman hərbi və ya mülki qulluqçuları tərəfindən inzibati qaydada idarə
olunurdu, bu, natsistlərlə əməkdaşlıq edən rejimlərin birbaşa olmayan müxtəlif nəzarət
dərəcələri ilə birləşirdi. İşğal olunmuş Avropadakı müxtəlif idarələrin hakimiyyətinin
rəqabət aparan xətləri alman işğalını qeyri-səmərəli edirdi.
İrqi baxışlar Natsist Yeni Qaydasında işğal edilmiş xalqlara necə münasibət
bəslənməsində mühüm rol oynayırdı. Alman mülki inzibatçılığı Norveçdə,
Danimarkada və Niderlandda qurulmuşdu, çünki natsistlər hesab edirdilər ki, bu
xalqlar aridirlər, irqi cəhətdən almanlara qohumdurlar və ona görə də daha yumşaq
münasibətə layiqdirlər. İşğal edilmiş fransızlar kimi aşağı latın xalqları isə hərbi
inzibatçılığa həvalə edilmişdi. 1943-cü ildən başlayaraq natsistlərin itkiləri artdıqca,
şimali və qərbi Avropanın bütün işğal edilmiş əraziləri Almaniyanın müharibə
ehtiyacları üçün mal və işçi qüvvəsi əldə edilməsindən ötəri rəhmsizcəsinə istismar
edilirdi.
Nasistlər həm də ari irqi üçün planlar cızırdılar. Şərqdə işğal edilmiş torpaqlar
alman ekspansiyası üçün yaşayış məkanı olduğuna və natsistlərin gözündə aşağı
sayılan slavyan xalqları tərəfindən məskunlaşdığına görə, Natsist inzibatçılığı bu
ərazilərdə xeyli dərəcədə daha rəhmsiz idi. Burada gedən müharibə də almanların
Qərbdə apardıqları müharibədən çox fərqlənirdi. Hitler 1941-ci ilin noyabrında
hərbçilərin müşavirəsində demişdi ki, Şərqdə ərazilərin işğalı onların sakinlərinin məhv
edilməsi ilə müşayiət olunmalıdır. Burada qəddarlıq xüsusilə vacibdir. O, bu sərsəm
ideyasını əsaslandırmaq üçün qeyd edirdi ki, biz onları məhv etməsək. kommunistlər
otuz il sonra yenə baş qaldıracaqlar.
Hitlerin irqçi ideyası və ari irqi üçün nəzərdə tutduğu imperiyasından ötəri
planları ondan ötəri elə əhəmiyyətli idi ki, özünün rəhbərliyi altında natsistlər irqçi
proqramlarını Polşa işğal edildikdən sonra tezliklə həyata keçirməyə başladılar. Henrix
Himmler Nasist irqi ideologiyanın möhkəm tərəfdarı və SS lideri olduğundan, onun
üzərinə Şərqdə almanların məskunlaşdırılması planlarını həyata keçirmək vəzifəsi
qoyuldu. Himmlerin vəzifəsi aşağı slavyan xalqlarını özlərinin doğma torpaqlarından
köçürmək və onların yerində almanları yerləşdirmək idi. Bu siyasət əvvəlcə Qərbi
Polşadakı torpaqlarda yaradılan yeni alman əyalətlərində tətbiq olundu. Bir milyon
polyak yurd-yuvalarından məhrum edildi və onlar cənubi Polşada istismar edildilər.
Yüz minlərlə etnik almanlar (xeyli illər əvvəl Almaniyadan Avropanın cənubunun və
şərqinin müxtəlif hissələrin miqrasiya etmiş almanların törəmələri) Polşadan kəsilmiş
ərazilərdə məskunlaşmağa həvəsləndirildilər. 1942-ci ildən 2 milyon alman etnik
mənşəli adam Polşada məskunlaşdı.
Sovet İttifaqına müdaxilənin əhəmiyyəti natsistlərin gözündə şərqdə
məskunlaşma niyyəti ilə şişib böyüyürdü. Hitler özünün yaxın ətrafına müharibədən
sonra baş verəcək sosial dəyişikliklərin nəhəng layihəsindən danışmışdı, bu layihəyə
görə polyaklar, ukraynalılar və digər sovet adamları qul şəklindəki işçi qüvvəsinə
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çevriləcək və alman kəndliləri bu geniş torpaqlarda məskunlaşmaqla, onları da
almanlaşdıracaqdı. Natsistlər belə planlaşmaya bəşər dəyərlərindən agah olduqlarını
daxil edirdilər. Himmler SS zabitlərinin toplaşdığı yığıncaqda demişdi ki, baxmayaraq
ki, Almaniyanın Şərq planı üçün 30 milyon slavyanın məhv edilməsi əsas şərtidir, «bu
millətlərin rifahda və ya ölümcül aclıqda yaşaması mənə yalnız ona görə maraqlıdır ki,
biz onlara öz mədəniyyətimiz üçün qul kimi möhtacıq. Başqa cür isə onlar bizim üçün
heç bir maraq kəsb etmir».
Natsist Yeni Qaydası iqtisadi cəhətdən işğal edilmiş Avropanın resurslarının
rəhmsizcəsinə istismar edilməsi demək idi. Şərqi Avropada iqtisadi istismar birbaşa
olmaqla sərt idi. Almanlar xammalları, maşınları və ərzağı ələ keçirir, yerli xalqları
yalnız öz tabelik səviyyəsini daşımağı saxlamaqla kifayətlənmək vəziyyətində
qoyurdular. Hərbi ehtiyatlar və vacib xammallar açıqca götürülürdü. Natsist siyasəti
ciddi ərzaq, paltar və sığınacaq kasadlığı yaratdığından, çox sayda avropalı dəhşətli
qaydada əzab çəkirdi.
Almaniyada işçi qüvvəsinin çatışmaması bu ölkə üçün əcnəbi zəhmətkeşlərin
rəhmsizcəsinə səfərbər edilməsi siyasətinə aparıb çıxarmışdı. Sovet İttifaqına
müdaxilədən sonra almanlar tərəfindən əsir götürülən 4 milyon sovet əsgəri ağır
əməyin başlıca mənbəyinə çevrildi, onlardan pis istifadə olunduğundan 3 milyon nəfəri
baxımsızlıqdan öldü. 1942-ci ildə alman fermaları və sənaye müəssisələri üçün işçi
qüvvəsi toplamaq məqsədilə xüsusi iradə yaradıldı. 1944-cü ilin yayından 7 milyon
əcnəbi fəhlə Almaniyada işləyirdi və bu, ölkədəki işçi qüvvəsinin 20%-ni təşkil edirdi.
Həmin vaxt digər 7 milyon fəhlə öz ölkələrindəki fermalarda, sənaye müəssisələrində
və hətta hərbi düşərgələrdə işləməyə cəlb edilmişdi. Məcburi əmək çox hallarda qeyriməhsuldar olurdu. Ona görə də işğal edilmiş ölkələrdə iqtisadi xaos yaranırdı və
Almaniyaya kömək etməli ola bilən sənaye məhsullarını dağıdırdı. Alman işçi qüvvəsi
toplamaq siyasətlərinin qəddar xarakteri bəzən hətta almanların özü üçün pis olmaqla,
getdikcə daha çox adamların natsist işğal qüvvələrinə müqavimət göstərməsinə səbəb
olurdu.
Avropanın yəhudi əhalisinin kökünü kəsmək niyyəti Nasist Yeni Qaydasının ən
dəhşətli cəhəti idi. Hitler ideologiyasında irqi mübarizə açar elementi rolunu oynayırdı
və əvəzində ona açıq müxalifət münaqişəsini meydana gətirirdi. Guya bəşər mədəni
inkişafının yaradıcıları olan ariləri məhv etməyə çalışan parazitlər hesab edilən
yəhudilərə qarşı Nasist partiyasının 1922-ci ildəki yığıncağında Hitler bəyan etmişdi ki,
«Burada heç bir kompromiss ola bilməz – yalnız iki mümkün olan cəhət vardır: ya
arilərin qələbəsi və ya arilərin məhv edilməsi və yəhudilərin qələbəsi». Baxmayaraq ki,
Hitler sonralar partiyası parlamentə seçilmək üçün kütlənin seçki səsinin uduşuna
çalışanda öz antisemit mesajının tonunu xeyli aşağı salmışdı, ancaq 1933-cü illə 1939-cu
il arasında yəhudilərə qarşı qanunvericilik aktları dalğası meydana gəldi.
1939-cu ildə Natsist siyasəti diqqəti alman yəhudilərinin «mühacirətinin» inkişaf
etdirilməsinə yönəltdi. Elə bu vaxt Hitler Avropa yəhudiliyi barədə ümumi
xəbərdarlıqlar etdi. 30 yanvar 1939-cu ildə Almaniya Reyxstaqına müraciət etdikdə,
bəyan etdi ki: «Mən bəzən həyatda peyğəmbər oluram və buna ümumən gülürəm.
Hakimiyyət uğrunda mənim mübarizəm ərzində yəhudilər mənim bir gün dövlətin
liderliyini əldə edəcəyim barədəki peyğəmbərliyimi istehzalı gülüşlə qarşıladılar və
184

bütün xalqın köməyi ilə digər çox şeylərin arasında yəhudi problemini də həll etməyə
nail oldum… Bu gün mən yenidən peyğəmbər ola bilərəm: əgər Avropa daxilindəki və
xaricdəki beynəlmiləl yəhudi maliyyəsi bir daha xalqları dünya müharibəsinə salmaqda
uğur qazansa, onda nəticəsi dünyanın bolşevikləşməsi olmamaqla, yəhudiliyin
qələbəsi, yaxud da əksinə, Avropada yəhudi irqinin məhv edilməsi olacaqdır». Bu bir
başa həmin xalqın genosıidinə çağırış idi, baxmayaraq ki, bu ifadənin özü hələ
dövriyyədə deyildi.
“Genosid” (“xalqın qətli”) termini 1943-cü ildə əvvəlcə Polşada, sonra isə ABŞ-da
hüquqşünas işləmiş yəhudi mənşəli Rafael Lemkin tərəfindən icad edilmişdir. Bu
termin bütöv xalqın və ya onun bir hissəsinin məqsədyönlü qaydada məhv edilməsi
mənasını verir. Natsistlərin yəhudilərə qarşı həyata keçirdiyi genosid həqiqətən də bu
xalqı kökündən məhv etmək məqsədini güdürdü və Hitler bunu heç də gizlətmirdi.
Miqyasına görə də yəhudi genosidi- Holokost tarixdəki bu qəbildən olanlarla
müqayisəyə sığmır. Təəssüf ki, həmin termin bəzən düşmənçiliyi qızışdırmaq silahı
kimi istifadə olunur. Bir yüzilliyə bərabər dövr keçdikdən sonra da öz xalqının faciəli
taleyini hökmən genosid kimi qələmə verməyə çalışanlar, bu ifadənin istismarı ilə
bütöv bir xalqı az qala mənəvi çarmıxa çəkmək məqsədindən uzaqlaşmaq istəmirlər.
Mühitin, dövrün nəzərə alınmaması iddianin qum üstündə qurulduğuna dəlalət
etməklə, genosidin vəhşilik təbiətini də devalvasiyaya uğradır.
Hitler bu vəzifəni qoyan dövrdə mühacirət hələ də ən əlverişli siyasət idi. 1939cu ildə müharibə başlayanda yəhudi problemi adlanan məsələ yeni ölçülər aldı. Misal
üçün, Madaqaskar planı müzakirə edilirdi, ona görə yəhudilərin kütləvi qaydada
Afrikanın şərq sahillərindən kənarda yerləşən Madaqaskar adasına göndərilməsi
nəzərdə tutulurdu. Hərbi kontingent bu planı həyata keçirilməyən etsə də, hətta daha
ciddi təsir göstərə bilən siyasət üsulları barədə düşünülürdü.
Henrix Himmler və SS təşkilatı Adolf Hitlerin irqçi ideologiyasına yaxından
şərik idi. Yəhudi probleminin həllində natsistlər Son Həll adlanan işi məhz SS-ə həvalə
etmişdilər. Bu, yəhudi xalqının məhv edilməsi demək idi. Son Həll üçün SS-in mühafizə
xidməti isə inzibati məsuliyyət daşıyırdı. Onun başçısı Raynhard Heydrik əmr etmişdi
ki, yaratdığı xüsusi zərbə dəstələri bütün Polşa yəhudilərini həbs etməklə, onları
müxtəlif polyak şəhərlərində qurulmuş bir çox gettolarda cəmləsinlər.
1941-ci ilin iyununda həmin dəstələr mobil qətl birlikləri kimi yeni səlahiyyət
aldılar. Bu SS ölüm briqadaları Sovet İttifaqının içərilərinə irəliləyən nizami ordunun
arxasınca gedirdi. Onların işi yəhudiləri öz kəndlərində həbs edib, edam etmək və
həmin ölüləri kütləvi qəbirlərdə dəfn etmək idi. Bəzən bu bədbəxt qurbanların cəsədi
güllələnilməmişdən qabaq özlərinin qazdıqları nəhəng çalada basdırılırdı. Bu ölüm
briqadalarının başçılarından biri əməliyyatı necə apardıqlarını belə təsvir edir:
«Bu vəzifə üçün seçilmiş hərbi dəstə kəndə və ya şəhərə girib, mötəbər yəhudi
vətəndaşlarına əmr etməli idilər ki, bütün yəhudiləri guya yeni məskunlaşma
məqsədilə toplasınlar. Onlardan tələb edilirdi ki, özlərinin qiymətli şeylərini bu
dəstələrin başçılarına versinlər və edamdan bir az əvvəl üst paltarlarını soyunsunlar.
Kişilər, qadınlar və uşaqlar çox hallarda güllələnmədən əvvəl tank əleyhinə qazılmış
dərin xəndəyin yanına - qırğın yerinə gətirilirdilər. Sonra onlar diz və ya ayaq üstə
olmaqla güllələnirdilər və cəsədləri xəndəyin içinə atılırdı.”
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Belə müntəzəm qətllər SS cəlladları arasında mənəvi problemlər yaradırdı. Axı
belə dəhşətli faciələr onu bilavasitə icra edənlərin hamısının vicdanını tamamilə
susdura bilməzdi. Alman əsgərləri bütünlüklə vəhşilərə çevrilə bilməzdi. Onların da
arasında bu eybəcərliyi qəbul etməyənlər ola bilərdi. Belələrinin də vicdanını yatırtmaq
lazım gəlirdi. Belorusiyanın paytaxtı Minskə səfəri ərzində SS lideri Himmler mənəvi
canlanmanı əldə etməyə çalışmaqla, bunu qeyd etmişdi ki, «əgər almanlar belə şeyi
sevinclə görsələr, bu onlara xoş gəlməyəcəkdir. Lakin onların vicdanına heç cür xətər
toxunmayacaqdır, çünki onlar əsgərdilər və əmrləri qeyd-şərtsiz yerinə yetirməlidirlər.
O, (alman əsgəri-müəllif) baş verən hər bir şey üçün yalnız Allah və Hitler qarşısında
cavabdehliyə malikdir… və o, bu əməliyyatın zəruriliyini dərindən başa düşməklə
hərəkət etmişdir».
Baxmayaraq ki, həmin ölüm dəstələri tərəfindən sayı 1 milyon olan yəhudi
öldürülmüşdü, lakin yəhudi probleminin həllinə bu yanaşma tezliklə adekvat olmayan
şəkil aldı. Bunun əvəzinə natsistlər Avropanın yəhudi əhalisinin xüsusi tikilmiş ölüm
düşərgələrində ardıcıl olaraq məhv edilməsi yolunu seçdilər. Plan çox sadə idi.
Almaniyanın işğal etdiyi ərazilərdən ( və ya Almaniyaya rəğbət bəsləyən ölkələrdən)
yəhudilər həbs edilməli və qaramal sürüsü kimi yük vaqonlarına doldurulub Polşaya,
buradakı həmin məqsədlə tikilmiş altı qırğın mərkəzinə gətirilməli idi. Onlardan ən
böyüyü və daha çox biabırçı şöhrətə malik olanı Auşvits-Birkenau idi (Sovet və sonrakı
rus ədəbiyyatında bu düşərgə daha çox yerin polyak adı olan Osventsim kimi tanınır).
Bu düşərgələrin tikintisinə T-4 proqramı ekspertləri texniki kömək göstərmişdilər,
həmin təşkilat isə 1938-ci illə 1941-ci il arasında Almaniyada ruhi və fiziki nöqsanlarına
görə irqi cəhətdən yararsız hesab edilən 80 min nəfərin məhv edilməsinin məsuliyyətini
daşıyırdı. Bu təcrübəyə əsaslanaraq tibb texnikləri B siklonunu (bu, hidrogen sianidin
kommersiya üçün olan adıdır) qaz kameralarında böyük sayda adamı sürətlə öldürmək
üçün daha səmərəli olan qaz kimi seçmişdilər. Bu qaz kameraları duş otaqlarına
bənzəyirdi və qurbanların böyük sayda öldürülməsini asanlaşdırırdı. Qaz verildikdən
sonra ölü cəsədləri bu məqsədlə tikilmiş krematoriyalarda yandırılırdı.
Son Həll üçün ümumi tədbirlər barədə natsist partiyasını və dövlət
qulluqçularının məlumatlandırmaq üçün Berlin yaxınlığındakı Vanzayda 20 yanvar
1942-ci ildə keçirilən konfransda Raynhard Heydrix «yəhudi məsələsini həll etmək»
üçün bu vaxt atılacaq yeni addımların konturlarını söyləmişdi. O, bu yolla Avropadakı
Son Həllin praktiki vasitəsinin “yəhudiləri qərbdən şərqədək darayacağı xəttinin» necə
olacağını izah etdi. Onlar « tranzit gettolar adlananlara ən uzaq şərqdən belə, qruplarla
daşınıb” gətirilməlidir.
1942-ci ilin yazından ölüm düşərgələri artıq fəaliyyətdə idi. Əvvəldən prioritetlik
Polşa gettosunun ləğvinə verilməsinə baxmayaraq, yaydan etibarən yəhudilər
Fransadan, Belçikadan və Niderlanddan gətirilirdilər. 1943-cü ildə burada paytaxt
şəhərləri olan Berlindən, Vyanadan və Praqadan, həmçinin Yunanıstandan, cənubi
Fransadan, İtaliyadan və Danimarkadan gətirilən yəhudilər var idi. 1944-cü ildə
Müttəfiqlər xeyli irəliləyiş əldə edəndə də Yunanıstandan və Macarıstandan yəhudilər
hələ də ölüm düşərgələrinə daşınırdı. Böyük hərbi ehtiyaclara baxmayaraq, yəhudiləri
ölüm düşərgələrinə daşımaq üçün dəmir yolu vaqonlarından istifadədə Son Həll
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prioritet əhəmiyyətə malik idi. Hətta yəhudilərdən silah istehsalında istifadə edilməsi
kimi hərbi arqument də, onların kökünün kəsilməsi tələbi sayəsində rədd edilirdi.
Yəhudilər altı ölüm düşərgəsinə gəlib çıxanda onları əzabverici təcrübələr
gözləyirdi. Auşvits-Birkenaunun komendantı Rudolf Hess bunu belə təsvir edir: «Biz
dustaqları daşıyan nəqliyyatın gəlişini yoxlamağa borclu olan iki SS həkiminə malik
idik. Dustaqlar bir-bir həkimlərin qarşısında addımlamalı idilər, gəzişəndə həkimlər
onların eyibləri barədə qərar verməli idilər. İşə yarayanlar düşərgənin içərisinə
göndərilirdi. Digərləri isə birbaşa ölüm fabriklərinə aparılırdı. Yeniyetmə yaşında olan
uşaqlar işləməyə qadir olmamalarına görə fərqinə varmadan məhv edilirdilər.
Auşvitsdə biz qurbanları bu fikrə düşmək üçün aldatmağa başlamışdıq ki, onlar
müəyyən yoxlama prosesindən keçməlidirlər. Əlbəttə, çox vaxt onlar bizim həqiqi
niyyətimizi anlayırdılar və biz həmin faktı yerinə yetirmək üçün bəzən buntlarla və
çətinliklərlə üzləşirdik».
Auşvitsə gələnlərin 30 faizə yaxını əmək düşərgələrinə göndərilirdi, qalanları isə
qaz kameralarına yollanırdı. Onlar qazla boğulub öldürüldükdən sonra, bədənlər
krematoriyada yandırılırdı. Qurbanların malları və hətta onların bədənləri iqtisadi
fayda götürmək üçün istifadə edilirdi. Qadınların saçları qırxılır, yığılıb döşəyə və ya
parçaya çevrilirdi. Bəzi sakinlər həmçinin qəddarcasına və ağrılı «tibbi»
eksperimentlərə məruz qalırdılar. Almanlar 5-6 milyon arasında yəhudi öldürmüşlər,
onların 3 milyondan çoxu ölüm düşərgələrində həyatla vidalaşmışdır. Polşanın, Baltik
ölkələrinin və Almaniyanın yəhudilərinin faktiki olaraq 30 faizi məhv edilmişdi.
Bütövlükdə, Holokost hər üç Avropa yəhudisindən ikisinə yaxınının ölümünə görə
məsuliyyət daşıyır. Ona görə də Holokost dünya tarixində ən dəhşətli hadisələrdən biri
hesab olunur.
Holokostun digər növləri də mövcuddur. Natsistlər gülləməklə, ac qoymaqla və
ya taqətdən salan bir zəhmətə cəlb etməklə ən azı 9-dan 10 milyona qədər adamın
qəsdən ölümünə görə də məsuliyyət daşıyırlar. Çünki natsistlər həmçinin Avropa
qaraçılarını, yəhudilər kimi yad qan daşıyan irq hesab edirdilər, kökləri kəsilmək üçün
onlar ardıcıl olaraq həbs edilirdilər. Avropanın 1 milyon qaraçısından 40 faizə yaxını
ölüm düşərgələrində öldürülmüşdü. «İnsan olmayan» slavyan xalqlarının aparıcı
elementləri – keşişlər, ziyalılar, mülki liderlər, hakimlər, hüquqşünaslar və
kommunistlər həbs edilir və qəsdən öldürülürdülər. Güman edilir ki, üstəlik, 4 milyon
nəfər polyak, ukraynalı və belorus öz həyatlarını natsist Almaniyası üçün qul əməyi
nəticəsində itirmişlər və ən azı 3-dən 4 milyonadək sovet müharibə əsirləri əsirlikdə
öldürülmüşdülər. Nasistlər həmçinin homoseksualistləri təqib etmək üçün seçirdilər.
Onlardan minlərlə adam həmçinin həbs düşərgələrində həyatlarını itirmişdilər.
Natsistlər yəhudilərin Holokostunu həyata keçirməklə tarixdə görünməmiş bir
cinayət, əsl vəhşilik nümayiş etdirmişdilər. Lakin bu, başqalarının da günahını örtbasdır etməməlidir. Bəzi xalqlar da öz mövqeyi və ya laqeydliyi ilə bu cinayətin
törənməsinə əslində kömək etmişlər. Məsələn, polşalılar özlərini Holokostun “lal
şahidləri” hesab edirlər, lakin bu heç də belə deyildir. Holokost baş verən dövrdə yüz
min polyak qarətçilərə çevrilmişdi. Axı Polşada yaşayan üç milyon yəhudinin əmlakı
heç də qeybə çəkilməmişdi, praktiki olaraq bütünlüklə qarət edilmişdi. Bu əmlakın
yalnız kiçik, ən qiymətli hissəsi Almaniyaya çatmışdı, qalan hər şeyi isə polyaklar
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mənimsəmişdilər. Yəhudi dustaqlar cərgə ilə küçədə addımlayanda, onları müşahidə
edən polyak avaralar qışqırırdılar: “ Ayaqqabılarınızı bizə verin, onsuz da sizə lazım
olmayacaqdır.”
Hələ 1939-cu ilin sentyabrında Polşadakı varlı yəhudilər öz mülkiyyətlərinin
müsadirə edilməsindən qorxaraq, daşınmaz əmlaklarını, fabriklərini və dükanlarını
etibar etdikləri polyakların adına keçirirdilər. Bunların hamısı həmin adamlar
tərəfindən qəsb edildi. Yəhudi əmlakının mənimsənilməsi həmçinin, hər şeyin çörəyə
dəyişildiyi qara bazarda gedirdi, boşalan yəhudi məhəllələrində, ləğv edilən gettolarda,
həmçinin ölkənin iki şəhərində törədilən qırğınlarda baş verirdi.
Hər yerdə ölümün, müharibənin və dağıntıların hakim kəsildiyi dövrlər həm də
ciddi mənəvi pozğunluq əmələ gətirirdi. Yəhudilər əleyhinə banditizmin qanuniləşməsi
adamlarda soyğunçuluq yanğısı oyadırdı. Müharibəyə qədərki Polşa, kənd yoxsulluğu
və savadsızlıq diyarı idi. Cəmiyyətin düşkünlüyü və yoxsulluq polyak antisemitizmi
üçün qidalı mühitə çevrilmişdi. Holkostun eybəcər cinayəti isə onun iştirakçılarının
könlünü murdarlamışdı.
Rəhmsiz müharibənin gedişində baş verən milyonlarla insanın genosidi bütün
iştirakşıların və şahidlərin mənəvi orientirlərini dağıdırdı. Bu vəhşilik teatrından heç
kəs təmiz çıxmırdı, heç günahsız çıxan da yox idi.
Sionist hərəkatı da bu qırğının qarşısını almaq naminə elə bir səy göstərmirdi.
Onun rəhbərliyinə Holokost 1942-ci ildən məlum idi. Bu vaxt almanlar Polşadan
Britaniya-Fələstin vətəndaşlığına malik olanların birinci qrupunu Fələstinə buraxmışdı.
İsrailin tanınmış dövlət xadimi Şimon Peres Avropadaki yəhudi diasporasının taleyi
barədə sonralar tam soyuqqanlıqla demişdi: “Biz onların necə yaşadıqları ilə
razılaşmadığımız kimi, onların necə ölməsi ilə də razı deyildik.” Fələstin yəhudiləri öz
məhv edilən qardaşlarından daha çox, gələcəkdə quracaqları müstəqil yəhudi dövləti
barədə düşünürdülər. Holokostdan isə sionistlər 1948 ci- ildə meydana gələn İsrail
dövlətini yaratmaq üçün ən tutarlı və təkzib olunmaz bir arqument kimi istifadə etdilər.
Çünki əsrlərlə dünyaya səpələndikdən sonra Fələstində qədim dövlətlərini bərpa
etməyi, yeni dövlət yaratmağı sionistlər özlərinin müqəddəs vəzifəsi hesab edirdilər.
İkinci Dünya müharibəsinin faciələri bu məqsədi həyata keçirməyə əlverişli şərait
yaratdı. Bəlkə də Hitler, onun törətdiyi Holokost olmasaydı, yəhudilərin qədim
arzularının zəfər çalmasına beynəlxalq qüvvələr belə yaxından kömək göstərməzdi,
yeni İsrail dövləti belə tezliklə qurulmazdı.
Ona görə də Holkostun günahı hamının üzərində qalır, bu heç də alman
qatillərinin misilsiz cinayətini kiçiltmək cəhdi sayılmamalıdır. Onu yaddan çıxarmaq
olmaz ki, ölümə məhkum olanlar əslində tam təklikdə qalmışdılar, bütöv bir xalqın
aqoniyasına hay verən, ən azı mənəvi kömək əli uzadan da yox idi. Bədbəxtlikdən həm
də natsist cinayətkarları ona nail olmuşdular ki, bütün dünya bu cinayətə
səhlənkarcasına və laqeydliklə yanaşsın.
Holkosta görə hamı günahkardır, bir hissə öz əməlinə görə, digər hissə isə
fəaliyyətsizliyinə görə. Qoy günahkarlar özünə haqq qazandırmağa çalışmasın.
Natsistlərin cəlladlığına dolayısı ilə kömək edənlər də var idi. İsveçrə bankları
yəhudilərin qızıl dişlərini amerikan və ingilis valyutalarına dəyişirdilər. Vatikan
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müharibədən sonra Hitler canilərinin Cənubi Amerikaya qaçması üçün “vatikan yolu”
təşkil etmişdi.
Yəhudilərin acı taleyini, natsistlərin bu ağlasığmayan cinayətini anlamaq
vacibdir. Ona görə anlamaq lazımdır ki, bu dəhşət bir daha təkrar olumasın.
Yaponlara gəldikdə, işğal edilmiş Avropadakı alman əsgərləri kimi, yapon hərbi
qüvvələri də özlərinə tabe olan xalqların həyatına bəzən olduqca çox az rəhm
bəsləyirdilər. Çində 1937-ci ildə Nankini işğal etdikdə yapon əsgərləri bir neçə günü
qətllərlə, qadınları zorlamaqla və qarətlə məşğul oldular. İkinci Dünya müharibəsi
illərində demək olar ki, 800 min koreyalı dənizin o tərəfinə göndərildi, onlardan çoxu
Yaponiya üçün məcburi işləməyə cəlb edildi. On minlərlə koreyalı qadın yapon
qoşunları üçün «rahatlıq qadınları» (fahişələr) kimi xidmət etməyə məcbur edilirdi.
Avropada isə işğal edilmiş ərazilərdə qadinlarin, qızlarin alman əsgərləri tərəfindən
zorlanması halları çox idi. Bəzən isə yerli qadınlar əsasən ehtiyacın təzyiqi ilə alman
zabitləri ilə intim yaxınlıq edirdilər. Fransada onları “uzanıqlı kollaboratsionistlər”
adlandırırdılar və Paris azad edildikdən sonra xəyanətlərinə görə bir cəza növü kimi
belə qadınların başlarını qırxırdılar. Beləliklə onların işğalçılara göstərdiyi “xidmətin”
şərəfsizlik əlaməti hələ xeyli müddət özünü biruzə verməkdə davam edirdi.
Müharibənin bədbəxtliklərinin təzahürü isə saysız-hesabsızdır. Müharibə illərində
təkcə torpaq, insanlar əsir düşmür, düşmənin ələ keçirdiyi ərazilərdə qızlar, qadınlar
ismətlərini itrmək məcburiyyətində qalırlar, bundan hansısa bir xilas imkanı tapa
bilmrlər. Bəzi hallarda ölüm dəhşətlərdən, əzablardan, namussuzluqdan son xilas yolu
kimi çıxış edir, şairin ifadəsilə desək ən sədaqətli dost rolunu oynayır.
Yaponlara gəldikdə, onlar öz hərbi cəhdlərinə kömək məqsədilə əsirlərdən, həm
də yerli adamlardan işçi qüvvəsi kimi ekstensiv qaydada istifadə edirdilər. 1943-cü ildə
Birma–Tailand dəmir yolu tikiləndə, misal üçün, yaponlar 61 min avstraliyalı,
britaniyalı və holland əsirlərindən, həmçinin demək olar ki, Birmadan, Malayyadan,
Tailanddan və Holland Şərqi İndiyalarından olan 300 min fəhlədən istifadə etmişdilər.
Dəmir yolun tikintisi başa çatandan sonra Müttəfiq qoşunlarından olan 12 min əsir və
90 min yerli fəhlə adekvat olmayan pəhrizdən və qeyri-sağlam iqlimin dəhşətli
şəraitindən ölmüşdülər.
İrqçiliyin törətdiyi dəhşətli cinayətlərin qısaca tarixçəsi onun gizləndiyi maskanı
yırtaraq, eybəcər sifətinin bütün cəhətlərini nümayiş etdirir. İrqçiliklə mübarizə heç
vaxt kəsilməməlidir, onun ən xırda təzahürünün qığlcımı hələ alovlanmağa macal
tapmamış söndürülməlidir.
İrqçilər təkcə ayrı-ayrı xalqlara deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı ağır cinayətlər
işlədirlər və onlar adekvat cəzaya layiqdirlər. Bu cəzanı isə göylərdən ummaq
ağılsızlıqdır, dünyada insanlığı qoruyub saxlamaq istəyənlər birləşib, öz iradələri və
qüvvələri ilə Hitler natsizminə, yapon militarizminə və ya XX əsrin son rübündə
Cənubi Afrika Respublikasında aparteid siyasəti aparanlarına qarşı olan kimi uğurlu və
qəti cavab verməlidirlər. XX əsrin son rübündə CAR-dakı aparteidə, yerli zənci əhaliyə
qarşı zülmə dünyanın əksər ölkələri öz etiraz səsini qaldırdı. 1994-cü ildə ilk qara
adamın- Nelson Mandelanın prezident seçilməsi ilə bu dəhşətlərə əsasən son qoyuldu,
təkcə ağlar üçün deyil, bütün vətəndaşlar üçün demokratik respublika yaradıldı. Lakin
qara dərili əhaliyə edilən zülm, vəhşiliklər, təqiblər heç də izsiz qalmamışdır. Son
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vaxtlarda Cənubi Afrika Respublikasını avropalılara qarşı ksenofobiya dalğası
bürümüşdür.
Əlbəttə, irqçilik bütünlüklə sıradan çıxmamışdır. İrqçilik kabusu dünyanı
dolaşmaqda davam edir. Antisemitizm təzahürləri də az deyildir. Avropanın bəzi
yerlərində yəhudiləri real təhlükə hədələyir. Bir sıra şəhərlərin küçələri yəhudiləri
ovlama məkanına çevrilmişdir, ona görə də bəzi yəhudilər qorxudan icma təşkilatlarına
və sinaqoqalara getməkdən çəkinir, hətta evindən kənara çıxmaqdan qorxurlar. ABŞ-da
irqçi polis zənciləri uydurma səbəb əsasında öldürür. Öz irqinin üstünlüyü barədə
şişirdilmiş hiss bir qayda olaraq əks tərəfdə cəmiyyətin aşağı təbəqələrinə xüsusilə
güclü nüfuz edir, marginalların və lümpenlərin şüurunda daha acı cücərtilər meydana
gəlir. ABŞ- dakı etiraz nümayişlərində irqçilik zəminindəki reliktlər yenə də özünü
biruzə verir, afro -amerikanlar mübarzə vasitəsi kimi vandalizmə də əl atırlar. Həm də
bəzi adamlarda, təəssüf ki, “fantom irqçilik” qalmaqda davam edir.
İrqçilər hökmən Assuriya çarı Sardanapalın taleyini yaşamalıdırlar. Düşmən
qoşunları tərəfindən mühasirəyə alınan və sağ qalacağına ümidini itirən Sardanapal
əmr etmişdi ki, onun hərəmxanasında olan qadınlar və özünün çox qiymətli atları
onunla birlikdə ölümə yollanmalıdırlar. Gecə mühafizəçilər çarın gözü qarşısında
xəncər zərbəsi ilə hərəmləri və atları öldürdülər. Sardanapal öz iyrənc xarakterinin
şıltaqlığına bu yolla son təsəlli tapmaq istəyirdi, lakin onun qəddarlıqdan və
vəhşilikdən xəbər verən şərti də özünün quduz həyatını qoruyub saxlamağa kömək
edə bilməzdi.
Sardanapalın üz döndərən taleyini, onun həyatının dramatik son anlarını dahi
ingilis şairi lord Corc Qordon Bayron qələmə almış və böyük fransız rəssamı Ejen
Delakrua şairin versiyasına əsaslanaraq özünün məşhur «Sardanapalın ölümü»
tablosunu yaratmışdır. Bu rəsm əsərində çarın gözləri qarşısında mühafizəçi hərəm
qadınlarından birinin kürəyinə xəncər soxmaqla onu öldürür. Digər hərəmlər və atlar
da belə dəhşətli sonluqlarını gözləyirlər. Lakin bu qurbanlar dəstəsi də Sardanapalın
həyatını xilas edə bilmir. Hər bir irqçi də Sardanapalın taleyini yaşayacağını
unutmamalıdır. Tək irqçi liderin özü deyil, onun əlaltıları və bu cinayətlərdə ona
xidmət edənlərin hamısı qanun əsasındakı ədalətli cəzadan yaxa qurtara bilməməlidir.
Əlbəttə bu bəşəriyyətin irqçilik kimi mənfur cinayət üzərində tam qələbəsi olardı. Axı
tarix ərzində bəşəriyyət ona ləkə gətirən çox sayda qüsurları ilə vidalaşmağı
bacarmışdır, irqçilik kimi eybəcərliyə də son qoyula bilər. Bu ümid isə nikbinlik hissləri
oyatmaya bilmir.
SON

Telman Orucov
İmperiyalar və onların süquta sürüklənməsi
Proloq
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İmperiya hansısa bir fövqəl icad deyildir, öz mənşəyini insanların malik olduğu
qüsurlardan götürür, taleyin yuxarı qaldırdığı bəzi adamlar daha çox şeyə sahib olmaq,
başqa ölkələrin torpaqlarını qəsb etmək və var-dövlətini ələ keçirmək kimi eybəcər
ehtirasla hərəkət etməklə onun yaranmasına səbəb olurlar. Bir sıra hökmdarlar öz
hakimiyyətlərini möhkəmləndirməyin yolunu başqa xalqları əsarətə almaqda
görürdülər. İmperiyalar başlanğıcdan haqqı tapdalamaq, başqalarının üzərində ağa
olmaq istəyinin bəhrəsi olduğundan, onun mayasında həmçinin əsarətə salınmış
xalqların qəzəbi də gizlənir və bu nifrət hissi çox hallarda imperiyanı məhvə aparan
mübarizə timsalında çıxış edir.
Bəzən isə imperiyalar həm də öz fəsadlarından ölümə məhkum olurlar. Nəyin
başlanğıcı varsa, onun sonu da olur, barədəki fəlsəfi mülahizə imperiyaların taleyində
də öz əksini tapır. Qanla yaranan imperiya çox vaxt böyük qan axıdılması ilə də öz
finalını yasayır. Bu hərbi, siyasi və sosial fenomen də acı aqibətdən yayına bilmir.
Tarixdəki imperiyaların xeyli hissəsi uzun ömürlüyü ilə seçilir. Lakin fatumun
onlar barədəki hökmü mütləq qüvvəyə minir, mövcudluğu ondan ilhamlananlarda
qürur hissi yaratsa da, yekun adətən faciə səhnəsi ilə bitir.
İmperiyalar tarixin getdiyi yoldan kənarda baş vermir, onun səhifələrində özünü
büruzə verir, baş verən metamorfozların dəhşətli epizodu kimi çıxış edir. Sivilizasiya
ona yara vuran və az qala özünü məhvə sürükləyən alətini, vasitəsini tapır.
Qədim insanlar kəndləri, şəhərləri, dövləti yaratdıqdan sonra onlara qənim
kəsilən müharibələrdən də istifadə etməyə əl atdılar. Təəssüf ki, tarix başlanan
zamandan və məkandan müharibələr və imperiyalar da öz başlanğıcını götürür. İndiki
cənubi İraq və cənubi-qərbi Asiya dünyanın elə bir zonasıdır ki, orada ilk sivilizasiya
yaranmışdı. Qərb sivilizasiyanın də mənşələri məhz Yaxın Şərqə gedib çıxır. Asiyanın
cənubi-qərbindəki və Misirdəki olan xalqlar mütəşəkkil cəmiyyətlərə çevrildilər, yazını
icad etdilər və bu gün sivilizasiya kimi qəbul edilən ideyaları və institutları yaratdılar.
Əvvəllər ovçuluqla və qida toplamaqla məşğul olan insanlar həyatın tələb etdiyi
təkamülə qədəm basdılar, kənd təsərrüfatı icmalarına, nəhayət, şəhərlərə və
sivilizasiyaya çevrildilər.
Təqribən 200 min ilə yaxın bundan əvvəl yaranan Homo sapienc sapienc
(«Zəkalı, zəkalı insan varlığı») Afrikada meydana gəldikdən sonra, onlar sonrakı 70 min
il ərzində Afrikadan ətrafa yayılmağa başladılar. Bizim eradan əvvəlki 10 min ilə çatan
dövrdə Homo sapienc sapienc nümayəndələri artıq dünyanın hər yerində var idi və
onlar salamat qalan yeganə insan məxluqu növü idi. Bugünkü bəşəriyyətin hər bir üzvü
həmin insan varlığının subnövünə məxsusdur.
B.e.ə.10 mininci ilin ətrafında axırıncı buz dövrü başa çatmaqla Neolit inqilabı
baş verdi. Ən böyük dəyişiklik isə ardıcıl aparılan kənd təsərrüfatı vasitəsilə qida
istehsalına keçmək idi. Dənli bitkilər və tərəvəz əkilib becərilməklə müntəzəm qida
ehtiyatına malik olundu. Heyvanların əhliləşdirilməsi ilə isə əlavə qida mənbəyi və
geyim üçün yun meydana gəldi.
Taxıl istehsalının müntəzəm əsaslarda artması daha çox daimi əhalinin, əkinçi
kəndlərinin və ya şəhərlərin əmələ gəlməsinə səbəb oldu. B.e.ə. 4 mininci illərdən əvvəl
metaldan artıq alət və silahlar qayırmaq üçün istifadə olundu. Görünür, bu vaxt silah
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heç də əmək alətlərindən az əhəmiyyət daşımırdı və müharibələrə hazırlıq ən vacib
vəzifələr sırasına keçmişdi.
Cənubi-qərbi Asiyada Dəclə və Fərat çayları arasındakı, yunanların
Mesopotamiya («çayların arası») adlandırdığı vadidə adamlar irriqasiya şəbəkəsi və
drenaj xəndəkləri tikməklə kənd təsərrüfatını xeyli genişləndirdilər. Bu regionda
şumerlər Mesopotamiya sivilizasiyasını yaratdılar və Cənubi Mesopotamiyada Eridu,
Ur, Uruk, Umma və Laqaş kimi şəhərlər meydana gəldi. Onlar böyüyüb ətrafda olan
kənd yerlərinə siyasi və iqtisadi nəzarət etməklə, şəhər-dövlətlər yaratdılar. Bunlar
Şumer sivilizasiyasının mənşə birlikləri idi.
Şumer şəhər-dövlətlərinin sayı artdıqca və suya nəzarət üstündə şəhərdövlətlərin bir-birilə vuruşması nəticəsində yeni münaqişələr yaranırdı. Müxtəlif
şəhərlərin taleyi qalxır və sonrakı əsrlər ərzində enirdi. Daimi müharibələr şəhərləri
yandırır və qarət edirdi, adamları isə ümidsizliyə, əlacsızlığa düçar edirdi. Şumerlərin
«Ur» poemasında yazılan kimi, dağılan bu şəhərin deşikləri qəlibə salınan maye bürünc
kimi qanla dolmuşdu. Günün altında cəsədlər piy kimi əriyirdi. Tüstü şəhərin üstünü
kəfən kimi örtmüşdü.
Şumer şəhər-dövlətləri düzənlik, açıq yerdə yerləşdiklərindən müdaxilə üçün
kövrək idi. Onlardan şimalda akkadlar yaşayırdı. B.e.ə. 2340-cı il ətrafında Akkad lideri
Sarqon Şumer şəhər-dövlətlərini viran qoyub, öz sülalə imperiyasını yaratdı. Bu
tarixdəki ilk imperiya idi və əlbəttə ki, işğal nəticəsində meydana gəlmişdi. Sarqonun
hakimiyyəti hərbi gücə arxalanırdı. Sarqon imperiyası Yaxın Şərqin gələcək liderlərini
həmin yolla getməyə həvəsləndirdi. Axı Sarqon rəqibi və ya bərabəri olmayan bir çar
kimi xarakterizə olunurdu. Onun varisi, nəvəsi olan Naram-Sin Akkad imperiyasının
böyüklüyünü davam etdirmişdi. O da babası kimi çoxlu hərbi yürüşlər etmişdi. Özünü
«Dörd Bucağın (Kainatın) çarı» adlandırmış, allah etmək istəyirdi.
Göründüyü kimi, tarix Şumerdən başladığı kimi, müharibələrin, imperiyaların
da tarixi məhz oradan başlayır.
Müharibələr, onların labüd nəticələrindən biri olan imperiya, heç şübhəsiz, insan
təbiətindən irəli gələn qüsurlardan qidalanırdı. Daha çox var-dövlət, onların mənbəyi
kimi daha geniş torpaqlara sahib olmaq hərisliyi ilk işğalçıdan tutmuş, onun lap
sonuncu oxşar nümayəndəsinə qədər, bütün qəsbkarları hərəkətə gətirmiş, onları , hətta
yırtıcı vəhşi heyvanlara da tanış olmayan həcmdə qan axıtmağa həvəsləndirmişdi. Bu
dəhşətli ehtiras onların şüurunu idarə etmiş, əvəzində isə xalqlar bədbəxtliklər və
dəhşətlər girdabına yuvarlanmışdılar. Müharibə insan əməlidir, imperiya da tarixin
beşiyindən baş qaldıran cəmiyyətin biabırçı icadıdır. Hər bir sərkərdə, hər bir hökmdarimperator öz çiyinlərində ağır günahlar yükünü daşıyır və bunu özgənin üstünə yıxa
bilməz.
Yalnız qədim Yunanıstandakı Olimp allahları insanları müharibəyə təhrik
edirdilər, on il davam edən Troya müharibəsini məhz onlar idarə etmişdilər. Qədim
hind eposu olan «Mahabharata»da isə allahlar insanlarla vuruşurdu. Bunlar yalnız
miflərdir, real həyatda isə konkret tərəflər və onları təmsil edən insanlar müharibəni
başlayıb, onun müsbət və ya mənfi nəticəsinin şahidi olmaqla, özlərini tarixi taxçaya
pərçim edirdilər. Hər bir hökmdar və ya sərkərdə müharibəni qələbə istəyi və ümidi ilə
başlayır. Lakin həm də bəzən məğlubiyyətlə də üzləşməli olur. Lidiya çarı, var-dövləti
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ilə şöhrət tapmış Krez orakulun müharibənin nəticəsinin necə olacağını, bir dövlətin
sıradan çıxacağını düzgün anlamadığına görə qüdrətli rəqib olan Böyük Kir tərəfindən
məğlub olmuşdu. Bəzi müharibəyə başlayanlar da öz bədbəxtliklərini allahın onlardan
üz döndərməsi ilə izah etməyə çalışırdılar. Müharibədə isə Allahın onu müşahidə
etməkdən başqa, yəqin ki, elə bir iştirakı yoxdur. İnsanlar öz şər əməllərinin,
imperiyaları da buna əlavə etmək lazımdır, nəticəsi kimi ondan əzab çəkməli olurlar.
Qədim yunan mifologiyasına görə, Krit adasındakı Minotavr Afinadan onun
gənclərinin həyatı şəklində bac alırdı. Çar oğlu Teseyin igidliyi hesabına Minotavrın
öldürülməsi nəticəsində belə dəhşətli bac verilməsinə son qoyuldu. İmperiyalar da çox
sayda xalqlardan hər cür bədbəxtliklərdən ibarət olan bac alır, yalnız onların Minotavr
kimi məhvi bu dözülməz bacın ödənilməsinə son qoya bilir.
Hitler Almaniyanı öz sələflərindən də iri imperiyaya çevirməyə can atırdı, III
Reyxin min il ömür sürəcəyinə ümid edirdi. O, bu sərsəm ideyasını öz xalqına da təlqin
edə bilmişdi, lakin onun yaratdığı nəhəng qan məkanının ömrü vur-tut altı il çəkdi və
sonra bu tayfunun mərkəzində dayanan Almaniyanın özü darmadağın olmaqla,
qaliblərin himayəsinə sığınan, iki müxtəlif tərəflərə baxan yarımmüstəqil dövlətlərə
çevrildi. Ölkənin ərazisi əcnəbi hərbi qüvvələrin bazaları üçün açılan ağuş rolunu
oynadı. O, 1935-ci ildə almanlara müraciət edərək deyirdi ki, paytaxt Berlini on ildən
sonra tanımaq mümkün olmayacaqdır. O, güman edirdi ki, Berlin çox abad və cözəl
şəhərə çevriləcəkdir. Onun öncəgörməsi yalnız şəhərin tanınmaz olması perspektivinə
görə düzgün çıxdı, 1945-ci ildə Müttəfiqlərin bombardmanlarından və hücumlarından
xarabazara çevrilmiş Berlini tanımaq mümkün deyildi. Əlbəttə, tarixin təkəri altına
hökmən günahsız adamlar düşür, lakin tarix ona meydan oxumaq istəyənləri də
qətiyyən bağışlamır, mütləq cəzalandırır.
Hitler özündən əvvəlki sərsəm fikirlərə düşmüş hökmdarların aqibətini
nəzərdən keçirsəydi, bu avantüraya girişməz və bəşəriyyətin xeyli hissəsini, öz xalqı da
qismən bura daxil olmaqla, belə bəlalara düçar etməzdi. Üçüncü Almaniya imperiyası
ximeradan başqa bir şey olmadı.

I
Qədim imperiyalar
1. Mesopotamiya imperiyaları və digərləri
Qədim imperiyaların da bir çoxunun taleyi Hitler Reyxindən o qədər də
fərqlənmirdi. Mesopotamiyada Sarqonun yaratdığı imperiya o qədər də çox yaşamadı,
190 ildən sonra tarix səhnəsini tərk etməli oldu.
B.e.ə. XVIII əsrdəki Hammurabi imperiyasının yaradıcısı, Köhnə Babilistan çarı
olmaqla, öz əleyhdarlarını parçalamaqla, bir-bir onları özünə tabe edirdi. Bu yolla o,
Şumerə və Akkada nəzarəti ələ keçirmişdi. Hammurabi də özünü «Babilin günəşi,
dünyanın dörd hissəsini özünə tabe edən» adlandırırdı. Qədim imperatorlar özlərinə
qəribə titullar uydurmaqda mahir idilər. Onun bir fərqi onda idi ki, müharibə adamı
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olduğu kimi, həm də sülh adamı idi. O, dövlət işlərinə böyük maraq göstərirdi.
Məbədlər, mühafizə divarları və irriqasiya kanalları tikdirirdi, ticarəti inkişaf etdirirdi,
iqtisadi canlanmaya nail olmuşdu. O, özünü xalqa dinclik gətirən çoban adlandırırdı,
şəhərinin üzərində öz xeyirxah kölgəsinin sərildiyini bildirirdi.
Lakin Hammurabi daha çox öz qanun məcəlləsi ilə xatırlanır. Əsrlər ərzində
onun Kodeksi adamlar arasındakı əlaqələri nizamlamışdı. Hammurabi Kodeksi həmin
cəmiyyəti möhkəm bir ədalətə malik olan sistem kimi nümayiş etdirirdi.
Misir cəmiyyəti b.e.ə. 3100-cü ildən 1650-ci ilə qədər olan Köhnə və Orta
çarlıqları əhatə etməklə, onların başında allah-çar dayanırdı. Firon I Ahmoz ları məğlub
edib, Misirdən qovmaqla, ölkəni yenidən birləşdirdi və yeni imperial dövlət yaratdı.
Yeni Çarlıq b.e.ə. 1550-1070 illərdə mövcud olmaqla III Amenhotepin hökmranlığı
dövründə (b.e.ə. 1412-1375-ci illər) öz inkişafının yüksək nöqtəsinə çatdı. XIII əsrdə
«Dəniz adamları» adlananların yeni müdaxiləsi Misirin Xanaandakı hakimiyyətini
məhv etdi və misirliləri öz köhnə sərhədlərinə qaytardı. Misir imperiyasının da günləri
başa çatdı.
Hettlər b.e.ə. 1600-cü illər dövründə ətrafa yayılmağa başlayıb, XIV əsrdə indiki
qərbi Türkiyədən şimali Suriyaya qədər ərazidə öz nəzarətini qurdu. Mitanni çarlığının
qüdrətini məhv etdi. Hettlər ilk hind-avropa xalqı idi ki, dəmirdən istifadə edirdi, bu,
onları daha güclü silah qayırmağa qadir edirdi.
B.e.ə. 1200-cü illər ətrafında Dəniz adamlarının qərbdən hücumu və təcavüzkar
tayfaların Hett şəhərlərinə yürüşü nəticəsində Hett hakimiyyəti öz sonuna çatdı. Vaxtilə
isə Hett imperiyası qərbi Asiyada ən böyük qüdrət sahibi idi. Onun hökmdarları
«Böyük çar» kimi tanınırdı.
Hettlər Mitanni çarlığını dağıdanda, onların ağalıq etdikləri assuriyalılar
nəhayət müstəqil oldular. Sonrakı 250 il ərzində Assuriya imperiyasının ekspansiyası
və tənəzzülü bir-birini əvəz edirdi. Tədricən Assuriya ən iri orduya malik oldu. B.e.ə.
845-ci ildə III Şammaneser Fərat çayını keçməklə yadda qalan kampaniyasında 120 min
nəfərlik orduya başçılıq etmişdi. Həm də bu ordu müstəsna dərəcədə yaxşı təşkil
olunmuş və intizamlı idi. Şimali-şərqdəki Assuriya imperiyasının hücumundan sonra
b.e.ə. XI əsrin sonunda vaxtilə qüdrətli dövlət olan İsrailin gücü süqut etdi və İsrail
Assuriyaya bac verməyə məcbur edildi. İsraillilərin çoxu Assuriya imperiyasının başqa
hissələrinə köçürüldü.
İşğal edilən ərazilər bir qayda olaraq imperiyaya əyalətlər kimi daxil olurdular.
B.e.ə. 700-ci ildən Assuriya imperiyası öz qüdrətinin yüksək zirvəsinə çatdı və onun
ərazisi Mesopotamiyadan, Kiçik Asiyanın hissələrindən, Suriyadan, Xanaandan və
Fivadan yuxarıda olan Misirdən ibarət idi. Babil şəhəri b.e.ə. 689-cu ildə assuriyalılar
tərəfindən qarət edildikdə, sakinlər güclü Assuriya hökmdarı Aşurbanipala qarşı üsyan
qaldırmışdılar.
Xaldeylər semit dilli xalq olmaqla, b.e.ə. VII əsrdə Babilistanda güclü təsirə nail
oldular və Mesopotamiyada Assuriyanın nəzarətinə başlıca müqavimət təşkil etdilər.
Xaldey çarı Nabunolossar Midiya qüvvələri ilə birləşib b.e.ə. 612-ci ildə Assuriya
paytaxtı Nineyviyanı işğal etdi. II Nabuhadonosor isə (b.e.ə. 605-562-c illər) Assuriya
imperiyasının son məğlubiyyətinə nail oldu. Onun dövründə Babilistan kənd
təsərrüfatı və ticarət hesabına, toxuculuq və metal istehsalına görə xeyli varlandı.
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Nabuhadonosor öz imperiyasının paytaxtı kimi Babili yenidən tikdi və ona qədim
dünyanın böyük şəhərlərindən birinin möhtəşəmliyini verdi. Şəhər qülləli divarlarla
əhatə olunmuşdu, onun ətrafına Fərat çayının suyu ilə doldurulmuş xəndəklər
çəkilmişdi. İştar Qapısı zəfər yolunun başlanğıcı idi. O, həm də dünyanın yeddi
möcüzəsindən biri olan məşhur Asılı bağları saldırmışdı. Bu möcüzəni o, vətənindəki
dağlar üçün darıxan midiyalı arvadına görə həyata keçirmişdi. Lakin dəbdəbəli Yeni
Babilistan imperiyası qısa müddətli oldu. B.e.ə. 539-cu ildə Persiya fatehi Kir Babili işğal
etdi və babillilər onu xilaskar kimi salamladılar.
Həm assuriyalılar, həm də Yeni Babilistan çarları qəddarlıqları ilə fərqlənirdilər.
Assuriyalılar öz düşmənlərini hələ öz qəddarlıqları ilə üzləşməmişdən əvvəl tez
qaydada təslim olmağa inandırırdılar. Onlar terror taktikası ilə məşhurlaşmışdılar, bu
məsələdə onlar heç də digər Yaxın Şərq işğalçılarından fərqlənmirdilər. Şəhərləri qarətə
məruz qoyub, məhv edirdilər, taxıl zəmilərini yandırır, meyvə ağaclarını kəsirdilər.
Onlar öz əsirlərinə qarşı zorakılıqları, amansızlıqları ilə «şöhrət tapmışdılar». Assuriya
çarı Aşurbanipal götürdüyü əsirlərin çoxunu odda yandırırdı. O, lovğalanırdı ki, şəhər
qapısının qarşısında cəsədlərdən təpə düzəltmişdir. Onların dərisini şəhər
divarlarından kənarda sərdirmişdi. İmperiyanın hökmranlığına qarşı qiyam qaldıran öz
ərazilərində isə o, müstəsna vəhşilik nümayiş etdirirdi.
IX əsrin sonunda İsrail Assuriyaya bac verməyə məcbur edildi. Sonrakı əsrdə isə
İsrailin özü dağıdıldı. Assuriyalıllar b.e.ə. 722 və ya 721-ci illərdə İsrail çarlığını viran
qoydular və çox sayda israillini öz imperiyalarının başqa hissələrinə deportasiya etdilər.
Səpələnmiş israillilər («on itirilmiş tayfa») qonşu xalqların arasında meydana çıxıb, öz
xalqlarına mənsubluqlarını itirdilər.
Xaldeylər də çar II Nabuhodonosorun başçılığı altında İudeyanı (əvvəlki çarlığın
digər hissəsini) işğal edib, b.e.ə. 586-cı ildə Yerusəlimi bütünlüklə dağıtdılar. Yuxarı
sinifdən olan adamların çoxu İudeyadan Babilistana deportasiya edildi. Bu sürgünün
acı xatirəsi Bibliyada öz əksini tapdı. Lakin İudeya xalqı üçün bu, son olmadı və Xaldey
çarlığının dağıdılması onların xilasına səbəb oldu.
Persiyalılar hind-avropa dilində danışan xalq olmaqla, midiyalılarla cənubişərqdə yaşamaqla onun təbəəsi idilər. B.e.ə. 559-cu ildə Kir persiyalıların lideri olmaqla,
onları öz hakimiyyəti altında birləşdirdi və 550-ci ildə Midiya üzərində Persiyanın
nəzarətini qurdu. Üç il sonra o, qərbi Kiçik Asiyadakı varlı Lidiya çarlığını məğlub etdi
və onu öz satrapiyasına çevirdi. Kirin qoşunları İon dənizi sahilindəki yunan şəhərdövlətlərini işğal etdi. Sonra o, şərqə tərəf döndü, İran yaylasının şərq hissəsini,
Soqdiyanı və hətta Qərbi Hindistanı özünə tabe etdi. 539-cü ildə Mesopotamiyaya girib,
Babilistanı Persiya əyalətinə çevirdi. O, babilistanlıların hüsn-rəğbətini qazandı. B.e.ə.
VI əsrin əvvəlində Babilə gətirilmiş iudeyalılara Yerusəlimə qayıtmağa, onlara öz
şəhərlərini bərpa etməyə və məbədlərini yenidən tikməyə icazə verdi.
B.e.ə. 530-cu ildə Böyük Kir Soqdiyadan massagetlərin ərazisinə girdikdə
döyüşdə öldürüldü. Öz müasirləri üçün o, həqiqətən də Böyük Kir epitetinə layiq idi.
Persiyalılar onu özlərinə «ata» sayırdılar. Assuriya hökmdarlarına bənzəməyərək,
mərhəmətli çar reputasiyasına malik idi. Midiyalılar, babilistanlılar və yəhudilər onu
özlərinin qanuni hökmdarı hesab edirdilər.
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Persiya çarı I Dara imperiyanı daha da möhkəmləndirdi. O, Misir qanununu
kodifikasiya etdi və Qırmızı dənizlə Aralıq dənizini birləşdirmək üçün kanal tikdirdi.
İmperiyanın Hindistandakı ərazisini İnd çayına qədər genişləndirdi. Avropanın
içərilərinə hərəkət edib, Frakiyanı işğal etdi və Makedoniya çarını vassala döndərdi. O,
Yunanıstana müdaxilə etdikdə, b.e.ə. 490-cı ildəki həmin yürüş Marafon döyüşündə
afinalıların qələbəsi ilə nəticələndi.
Daranın hökmranlığı dövründə persiyalılar dünyada o vaxtadək dünyada
görünməmiş çox iri bir imperiya yaratdılar. Ona Yaxın Şərqdəki köhnə güc mərkəzləri –
Misir, Mesopotamiya və Assuriya daxil idi. İmperiya həm də qərbdə Frakiyaya və Kiçik
Asiyaya, şərqdə isə Hindistanın içərilərinə qədər genişlənmişdi.
O, Persiya imperiyasını öz idarəçiliyi altında saxlayanda, orada
kommunikasiyanın səmərəli sistemi mühüm əhəmiyyət daşıyırdı. Yaxşı saxlanan yollar
hərbi və hökumət adamlarını mənzilə tez çatdırmağa qadir idi.
Çar Yolu kimi tanınan bu yollardan biri xüsusən Kiçik Asiyadakı Lidiyanın
mərkəzi Sardıdan Persiya imperiyasının əsas paytaxtı Suzaya qədər uzanırdı.
Persiyalılar da assuriyalılar kimi çar xəbərçilərini təzə atlarla təmin etmək üçün
dayanacaq postları qurmuşdular.
Persiyalıların b.e.ə. 490-cı ildə Marafon döyüşündə afinalılar tərəfindən
məğlubiyyətindən sonra, xüsusən 479-cü ildə afinalılar yenidən Persiya ordusu
üzərində həlledici qələbə çaldılar. Persiya qoşunlarının qalıqları Asiyaya geri çəkildilər.
Persiyalıların məğlubiyyətindən sora Afina onlara qarşı öz yeni liderliyini təmin
etmək üçün Delos Liqası adlanan konfederasiya yaratdı. Bu liqada başlanğıcda
afinalılar ağalıq edirdi. Liqadakı böyük dövlətlər – Lesbos, Samos və Xios onu gəmilərlə
təmin etdiyi halda, kiçik icmalar pulla maddi yardım göstərirdi. Afinanın başçılığı
altında Delos Liqası Persiya imperiyasına hücum etmək istəyirdi. Faktiki olaraq Egey
dənizi sahilindəki bütün yunan dövlətləri Persiyanın nəzarətindən azad edilmişdi və
b.e.ə. 469-cü ildə Persiya donanması və ordusu Kiçik Asiyanın cənubunda qəti
məğlubiyyətə düçar oldu. Delos Liqası tezliklə Afina imperializminin özəyinə çevrildi.
Həm də Afinadan kənarda iki imperiya – Yunanıstanda quru ərazidəki imperiya və
Egeydə dəniz imperiyası yaratmağa cəhd edildi. Lakin Sparta və onun müttəfiqləri ilə
Birinci Pelloponnes müharibəsi getdi. Afina qurudakı imperiyadan imtina etdi. Sparta
isə öz növbəsində onun dəniz imperiyasının genişlənməsini tanıdı. Yunan dövlətləri
b.e.ə. V əsrin sonunda tənəzzülə uğradı, VI əsrin birinci yarısında Sparta hakimiyyəti
də süqut etdi. Böyük Aleksandrın atası çar II Filippin başçılıq etdiyi Makedoniya inkişaf
etməyə başladı.

2. Böyük Aleksandrın imperiyası
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B.e.ə. 334-cü ildə Böyük Aleksandr Makedoniya və yunan orduları ilə Persiya
imperiyasına hücum etmək üçün qərbi Asiyaya girdi. İllərlə gedən döyüşdə persiyalılar
tam məğlub oldular və b.e.ə. 327-ci ildə Aleksandr və onun qoşunları Hindistanın şərq
tərəfinə soxuldular. Ordu qiyam qaldırdıqda Aleksandr geri qayıtmağa məcbur oldu.
Persiya imperiyasının işğalı yunan mədəniyyətinin bütün qədim Yaxın Şərqə
yayılması üçün qapıları açdı. Yunan sakinlər – bürokratlar, tacirlər, əsgərlər və alimlər
bu torpaqlara axışdı.
Aleksandr, atası qətlə yetirildikdən sonra Makedoniya çarı olanda 20 yaşında idi.
Persiyalılara hücum etmə şansını əldə etmək onun məqsədinə çevrildi. Persiya isə bir
sıra cəhətlərinə görə zəifləsə də, hələ də qüdrətli dövlət idi. B.e.ə. 334-cü ildə Aleksandr
37 minlik ordusu ilə Kiçik Asiyada sahilə çıxdı. Ordunun yarısı makedoniyalılar,
qalanları isə digər müttəfiqlərdən idi. Süvarini isə 5 min atlı təmsil edirdi.
Qranik çayı üzərində ilk döyüş başlıca qələbəylə başa çatdı. Sonrakı ildə isə artıq
Kiçik Asiyanın bütöv qərb yarısı onun əlində idi. İssa döyüşündə isə daha böyük zəfər
qazanıldı. Misir döyüşsüz təslim oldu. B.e.ə. 332-ci ilin qışında Suriya, Palestina və
Misir artıq Aleksandrın hakimiyyəti altında idi.
B.e.ə 331-ci ilin yayında Qavqamela döyüşündə Aleksandrın adamları Persiya
qüvvələrindən xeyli az idi. Çar III Dara döyüşdən qaçdı və qələbədən sonra Aleksandr
Babilə daxil olub çoxlu qızıl və gümüş ələ keçirdi. B.e.ə. 327-ci ilin yayında o,
Hindistana girdi, bu ölkənin çox hissəsini zəbt etmək istəyirdi. Əsgərləri qiyam
qaldırıb, irəli getməkdən imtina etdikdə, Aleksandr onların tələbinə tabe oldu və geri
qayıtmağa razılıq verdi. O, Gedrosiya səhrasından keçməklə qoşunlarını Persiyanın
şimalı ilə geri aparırdı. Qoşunlarının qalığı Suzaya, sonra Babilə yollandı. Burada o yeni
kampanyalar planlaşdırırdı. Lakin b.e.ə 333-cü ilin iyununda o, yaralardan –
döyüşlərdə o, 8 dəfə yaralanmışdı – qızdırmadan, güman ki, həmdə izafi alkoqoldan
zəyifləyib, 32 yaşında həyatdan getdi. Bəzi tarixçilər belə bir fikri irəli sürürlər ki,
Aleksandr kainat bəşəriyyəti idealına inanırdı. Buna sübut kimi, b.e.ə. 324-cü ildə
Suzada 10 min sayda əsgərinin yerli qadınlarla evlənməsini təşkil etməsini göstərirdilər.
O, pers paltarı geyinir, öz administrasiyasında perslərdən istifadə edir və yerli gəncləri
Makedoniya hərbçiliyi qaydasında məşq etdirirdi. O, makedoniyalıların, yunanların və
perslərin qaydalarını hakim sinifin içərisində qarışdırıb, onları özünün geniş
imperiyasına nəzarət etməyə qadir etmək istəyirdi. O, yeni dövr, Ellinistik era
yaratmışdı.
Persiya imperiyasının Aleksandr tərəfindən məhv edilməsi nəhəng ərazi
üzərində yunan-Makedoniya ağalığını genişləndirmişdi. Onun ölümündən sonra
Aleksandr siyasi irsinin xüsusiyyətləri ellinistik monarxiyalarda öz əksini tapmaqla,
Ellinistik dünyanın bir hissəsinə çevrilmişdi. Onun imperiya baxışları, heç şübhəsiz,
gələcək romalıları ilhamlandıracaqdı. Onları, əlbəttə ki, Aleksandr irsinin real varisləri
saymaq olar.
Aleksandr həm də böyük, mədəni irs qoyub getmişdi. Onun işğallarının nəticəsi
kimi yunan dili, incəsənəti, arxitekturası və ədəbiyyatı bütün Yaxın Şərqə yayılmışdı. O,
geniş ərazilərə nəzarət etmək üçün çox sayda şəhərlər və koloniyalar yaratmışdı.
Onların sakinlərinin çoxu yunan muzdluları idi. Beləliklə, Aleksandr irsi, Ellinistik
dünyada meydana gələn fərqləndirici əlamətlərdən biri idi.
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Aleksandrın birləşmiş imperiyası onun işğalları ilə yarandığı kimi, onun ölümü
ilə də parçalandı. Makedoniya hərbi liderlərinin hamısı hakimiyyət uğrunda
mübarizəyə girişdilər. B.e.ə. 301-ci ildə birlik barədəki istənilən ümid artıq ölmüşdü

3. Qədim Roma imperiyası
Respublikanın yarandığı dövrdə Roma şimalda etrusklar, volskilər və ekvililər
daxil olmaqla düşmənlərlə əhatə olunmuşdu. Latsiumu müdafiə etmək üçün Roma
Latın icmaları ilə ittifaq bağladı, öz qonşuları ilə, demək olar ki, xeyli davam edən
müharibələr aparırdı. Latın dövlətlərinin qiyamı baş verdikdə (b.e.ə. 340-cı il) Roma öz
müttəfiqləri üzərində ağalığını artırdı. Bir müddət Mərkəzi Apennindən olan dağ
adamları ilə – samnitlərlə mübarizə apardı. Onlar Romadan cənubda, Kampaniyada
yaşayırdılar. Samnitlər üzərində qələbə ilə İtaliyanın xeyli iri hissəsinə nəzarət edib,
yarımadanın cənubundakı yunan icmaları ilə birbaşa kontakta girdi. Tezliklə bu yunan
şəhərlərindən bəziləri ilə düşmənçiliyə başladılar. Nəticədə onlar Epir çarı Pirrin
köməyindən istifadə etdilər.
Pirr 20 min qoşunla Adriatik dənizini keçəndən sonra romalıları iki dəfə
döyüşdə məğlub etdi. Lakin hər iki döyüşdə ağır itkilər verməli oldu, buradan da
ironiya xarakterli «Pirrin qələbəsi» ifadəsi meydana gəlmişdir. Daha bir vuruşda isə
romalılar onu qəti məğlubiyyətə uğratdılar və İtaliyanın cənubunun da işğalını başa
çatdırdılar.
Romalılar İtaliyada ağalıq edərkən b.e.ə. 338-ci ildə Roma konfederasiyasını icad
etdilər, bəzi xalqlara hətta Roma vətəndaşlığı verdilər. Romalılar təkcə yaxşı əsgərlər
deyildilər, həm də inadkar idilər. Nəticədə onlar praktiki strategiya hissinə malik
oldular. B.e.ə. 264-cü ildən koloniyalar – istehkamlanmış şəhərlər saldılar, yollar
tikməklə onların sakinləri ilə əlaqə yaratdılar və səmərəli olan hərbi və kommunikasiya
şəbəkələrinə yiyələndilər. Öz müharibələri üçün bütün İtaliyanın «top ətini» tam
səfərbərliyə ala bildilər.
İtaliya yarımadasını işğal etdikdən sora romalılar qüdrətli Aralıq dənizi dövləti
olan Karfagenlə üz-üzə gəldilər.
B.e.ə. 800-cü ildə Tirdən olan finikiyalılar tərəfindən salınan Karfagen, dəniz
ticarət yolu üstündəki çox əlverişli bir yerdə yerləşmişdi və mühüm kommersiya
mərkəzinə çevrilmişdi. Karfagen həm də tədricən qüvvətli hərbi dövlətə çevrildi. B.e.ə.
III əsrdən Karfagen imperiyasına şimali Afrika sahili, cənubi İspaniya, Sardiniya,
Korsika və qərbi Siciliya daxil idi. Qərbi Aralıq dənizindəki ticarətə inhisar hüququna
malik olmaqla, Karfagen həmin zonada ən böyük və ən varlı dövlət idi.
Birinci Puniya müharibəsi (b.e.ə. 264-241-ci illər) – Finikiya latın dilində Puniya
adlanırdı, – iki Siciliya şəhəri arasındakı mübarizəyə, romalılar müdaxilə etməyi və ora
ordu göndərməyi qərara alanda başlandı. Karfagenlilər Siciliyanı öz təsir sferası hesab
edirdilər, ona görə də romalıların hərəkətini “Casus belli” – müharibəyə girməkdən
ötəri formal səbəb və müharibə üçün əsl səbəb kimi qiymətləndirdilər. Hər iki tərəf
müharibəyə girməklə Siciliyanı bütünlüklə işğal etmək qərarına gəlmişdi. Romalılar
donanma barədə zəif olduqlarından gəmilər qayırmağa girişdilər. Karfagenlilər isə
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döyüşü davam etdirmək üçün muzdlu əsgər toplamaqda çətinlik çəkirdilər. Hər iki
tərəf uzun mübarizədə döyüşləri uduzsalar da, güclənən Roma donanması Karfagen
hərbi-dəniz qüvvələrini məğlub etdi. Qərbi Siciliyanın şəhərlərinə Karfagenin nəzarət
etməsinə son qoyuldu. B.e.ə. 241-ci ildə Karfagen sülh xahiş etməklə Siciliya barədəki
bütün hüquqlarından imtina etdi və təzminat ödəməli oldu.
İkinci Puniya müharibəsinə qədər olan dövrdə gözlənilmədən Karfagen dirçəldi.
Hərbi xadim Hamilkar Barka Karfagenin İspaniyada sahib olduğu torpaqları
genişləndirdi. Bu ərazilər onu canlı qüvvə ilə təmin edəcəkdi. Yerli ispanlar yaxşı
əsgərlər idi, həm də onlar yaxşı qılınclara malik idilər. Hamilkar və onun varisləri
heybətli piyada ordu qurdular və güman edirdilər ki, Karfagenin Roma ilə ikinci
müharibəsi uğurlu olmaqla, Romanı məhz quruda məğlub etməkdən asılı olacaqdır.
B.e.ə. 221-ci ildə Hamilkarın oğlu Hannibal atasının ölümündən sonra, bu vaxt
onun 25 yaşı var idi, Karfagen siyasətinə istiqamət verən bir şəxsə çevrildi. Üç il sonra
Roma və Karfagen yenidən müharibədə idilər. 218-ci ildə Hannibal Alpı aşıb İtaliyaya
girdikdən sonra döyüşlərdə qələbə çalırdı. B.e.ə. 216-cı ildə isə o, Kannda Roma
ordusunu darmadağın etdi. 40 mindən artıq romalı əsgər öldürüldü. Bir sıra italyan
şəhərləri də Roma ağalığına qarşı qiyam qaldırıb, Hannibala tərəf keçdi.
Lakin romalılar qiyam qaldırmış italyan şəhərlərinin bəzilərini yenidən tutdular.
B.e.ə. 206-cı ildə Roma generali Publi Korneli Stsipion Hannibalın taktikasından istifadə
edərək karfagenliləri İspaniyadan qovdu. Sonra isə müharibə birbaşa Karfagen
ərazisinə keçdi. Karfagenlilər Hannibalı İtaliyadan geri çağırmağa məcbur oldular.
B.e.ə. 202-ci ildəki Zama döyüşündə Stspion Hannibal və Karfagen qoşunları üzərində
qəti qələbə çaldı. Karfagen İspaniyanı itirdi. Roma Aralıq dənizinin qərbində aparıcı
qüvvəyə çevrildi.
Lakin bəzi romalılar daha çox şeyə nail olmaq istəyirdi. Görkəmli siyasətçi
Böyük Katon Karfagenin bütünlüklə məhv edilməsinin tərəfdarı idi və senatdakı hər bir
çıxışını bu sözlərlə bitirirdi: «Və mən düşünürəm ki, Karfagen hökmən dağılmalıdır!»
Karfagen sülh müqaviləsinə əməl etməyəndə Roma müharibə elan etdi. Stspion Emilian
Kiçik Afrikalının başçılıq etdiyi Roma qüvvələri Karfagenlə üçüncü və axırıncı
müharibəyə (b.e.ə. 149-146-cı illər) başladı. Bu vaxt romalılar Karfagenin son məhvi
variantını həyata keçirirdilər. Karfagen ərazisi Afrika adlanmaqla əyalətə çevrildi.
Roma imperiyası üç səhnədə qurulmuşdu: İtaliyanın işğalı, Karfagenlə münaqişə
və qərbi Aralıq dənizindəki ellinistik çarıqların özünə cəlb və tabe edilməsi yolu ilə.
Romalılar imperiya yaratmağın böyük planına malik deyildilər. Həqiqətən də,
romalılar yalnız müdafiə məqsədlərinə görə və ya müttəfiqlərini müdafiə etmək üçün
müharibə elan edirdilər. Lakin Roma kübarlığından bəziləri ərazinin genişlənməsinə
rəğbətlə yanaşır və ondan fayda gözləyirdilər. Bol qul əməyi ehtiyatına malik olurdular,
bu da böyüməkdə olan malikanə torpaqlarını becərtdirməyə imkan verirdi.
Yunanıstanda Korinfin və Afrikanın şimalında Karfagenin dağıdılmasından (hər ikisi
eyni ildə baş vermişdi) Roma imperializmi daha lovğa və zorakı olana çevrilmişdi.
İmperiya artıq Avropada və Asiyada isə Yaxın Şərq əraziləri hesabına xeyli
genişlənmişdi.
Qay Yuli Sezarın b.e.ə. 44-cü ildə qətlə yetirilməsi ilə Romada başqa bir vətəndaş
müharibəsi səhnəsi meydana gəldi və bu, respublikaya ölümcül zərbə vurdu. Roma
199

imperiyası nə qədər geniş olsa da, iki rəqibə – Oktaviana və Antoniyə xırda gəlirdi və
bu düşüncə onları münaqişəyə cəlb etdi. B.e.ə. 31-ci ildə Oktavianın qüvvələri
Yunanıstandakı Aktsi döyüşündə Antoninin və onun məşuqəsi , Misir çariçası
Kleopatranın ordularını və donanmalarını darmadağın etdi. Onların hər ikisi Misirə
qaçdı və başqa çıxış yolu görmədiklərindən, bir-birinin ardınca özlərini intihar etmək
qərarına gəldilər.
Nəhayət, Roma dünyasına – Pax Pomana-ya sülh gəldi. Son iki yüz ildəki ən
möhkəm stabillik məhz Oktavian dövründə hökm sürdü. Romalılar antik dövrün ən
böyük imperiyasında sülh yarada bildilər.
Avqust Yuli-Klavdi sülaləsini yaratmışdı, sonrakı dörd hökmdar onun özünün
və ya arvadının nəsli ilə qohum idi. Bu sülalənin hökmdarları qabiliyyətlərinə görə birbirindən xeyli fərqlənirdi. Tiberi səriştəli general və bacarıqlı inzibatçı idi. Tiberinin
nəvəsi və Avqustun nəticəsi olan Kaliqula tiran davranışı nümayiş etdirirdi. Klavdi
arvadının iyrənc davranışından əziyyət çəkirdi, özü isə savadlı və səriştəli hökmdar idi.
Neron dövlət işlərinə, xüsusən hərbi məsələlərə laqeyd idi. Sülalənin yıxılması
Neronun hökmranlığı dövrünə təsadüf etdi. Neron ilk illərdə filosof Senenakın
məsləhəti ilə yaxşı işləsə də, tezliklə öz vəzifəsini yerinə yetirməkdən yoruldu və özünü
digər maraqlara – səslə oxumağa, aktyorluğa, at çapışına və cinsi eybəcərliklərə tabe
etdi.
İlk dəfə Flavi sülaləsindən olanlar, xüsusilə Domitsian printseps sözündən
imtina edib imperator titulundan istifadə etməyə başladı. İmperator tezliklə mütləq
monarxa çevrildi.
196-180-ci illərdə beş nəcib imperator hakimiyyətdə oldu. Nerva, Trayan, Adrian,
Piy, Mark Avreli imperiyanı möhkəmləndirməklə yanaşı, bacarıqlı adamlar kimi
dövlətin yaxşı qaydada idarə edilməsinə çalışırdılar. Onların dövründə çox sayda
akveduk, körpü, yollar və limanlar tikilmişdi, ictimai işlər bütün əyalətlərdə və
Romanın özündə aparılırdı. Trayan Romada yeni forum tikdirmişdi, orada onun
qələbələrinə həsr olunmuş qüllə var idi. Adrianın Panteonu «bütün allahların məbədi»
olmaqla, Romada indiyədək salamat qalan ən böyük antik tikililərdən biridir.
II əsrdə Roma imperiyasının ərazisi 3,5 milyon kv.mil idi və Han Çininə bənzər
qaydada onun əhalisi 50 milyon nəfər idi. Bu geniş ərazinin idarə edilməsi daim qayğı
və diqqət tələb edirdi.
Avqustdan sonra da bəzi imperatorlar öz məsuliyyətlərinə ciddi yanaşırdılar.
Məsələn, Adrian imperiyanın bütün əyalətlərinə b.e. 121-132-ci illərində səfər etmişdi.
Nəhəng imperiyanın mərkəzində qədim şəhər Roma dururdu. Həqiqətən
paytaxt şəhəri olmaqla Roma imperiyadakı bütün şəhərlərdən daha çox sayda olan
əhaliyə malik idi. Avqustun dövründə onun əhalisinin sayı bir milyona qədər idi. Çox
sayda xalqları özünə maqnit kimi cəlb edən Roma həm də müstəsna dərəcədə
kosmopolit şəhər idi. İmperiyanın hər yerindən olan millətlər burada məskunlaşırdı,
yunanlar və suriyalılar kimi xüsusi qruplar bütövlükdə bir-birinə qonşu idilər. Burada
gün ərzində arabaların hərəkəti qadağan olunmuşdu. Gecələr nəqliyyatın səsi çox vaxt
adamların yatmağını çətinləşdirirdi. Axşamlar piyada gəzinti təhlükəli idi, adamlar
öldürülə, qarət edilə və ya binaların yuxarı mərtəbələrindən atılan çirkli su ilə islana
bilərdi.
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Roma şəhərində varlılarla kasıblar arasında dərin uçurum var idi. Baş verən
yanğını söndürmək çox çətin olurdu. Ədalətsiz olaraq Neron tərəfindən başlanıldığı
güman edilən 64-cü ilin məşhur böyük yanğınında şəhərin yaxşı hissəsi xarabalığa
çevrilmişdi. Yaşayış şəraiti çox qeyri-rahat olduğundan kasıb romalılar vaxtlarının
çoxunu evdən kənarda, küçədə keçirirdilər.
Böyük imperiyanın mərkəzi olsa da, Roma həmçinin böyük parazit idi. Avqust
dövründən başlayaraq şəhər əhalisini qida ilə təchiz etmək məqsədilə 200 min nəfərə
qədər adam pulsuz taxıl alırdı. Hətta pulsuz taxıl da kasıbların pis həyat şəraitini
yüngülləşdirə bilmirdi. Şəhər uşaqları içərisində raxit xəstəliyi geniş yayılmışdı.
Adamları, şair Yuvenalın yazdığı kimi, yalnız çörək və sirk (tamaşa) düşündürürdü.
İmperator və digər dövlət vəzifəliləri dövlətin böyük bayramlarının bir hissəsi
kimi ictimai tamaşalar təşkil edirdilər. İlin yüz günündən də çoxunda belə ictimai
bayramlar təşkil edilirdi. Buna üç növ əsas əyləncə daxil idi: Böyük Sirkdə at və döyüş
arabası qaçışı yüz minlərlə adamı cəlb edirdi. Bu vaxt teatrlarda isə dram və ya digər
tamaşalar göstərilirdi. Qladiator tamaşası Roma cəmiyyətinin tərkib hissəsi idi. Onlar
amfiteatrda keçirilirdi. Ən məşhur olan, indiyədək qalmış Flavi amfiteatrında, bu,
«Kolizey» adlanırdı, 50 min nəfərlik tamaşaçı yeri var idi. Qladiator oyunları dan yeri
söküləndən qaranlıq düşənə qədər davam edirdi. Bu qan axıdılması tamaşaları Roma
xalqı arasında müstəsna dərəcədə populyar idi. Bu təkcə ictimai əyləncə deyildi, həm
də siyasi və sosial bir vəzifə daşıyırdı. İmperator Trayanın dediyi kimi, “o, başa
düşürdü ki, əgər taxıl və pul paylanması fərdi məmnunluğa səbəb olursa, tamaşalar isə
kütlənin məmnun olması üçün vacibdir».
Roma imperiyasında xristianlar IV əsrin əvvəllərinə qədər təqib olunur,
öldürülürdü. 180-ci ildə Afrikada, Karfagen yaxınlığında kişilərdən və qadınlardan
ibarət kiçik xristian qrupu “xristian dininə müvafiq qaydada yaşadıqlarını etiraf
etdiyinə görə» mühakimə olunmuş və ölümə məhkum edilmişdi. Onlar qılınc zərbəsi
ilə edam ediləcəklərini bildikdə demişdilər: «Biz Allaha minnətdarıq». Xristianların
çoxu üçün şəhid olmaq İisusun nümunəsini təkrar etmək qaydasında xilasa nail olmaq
mənasını verirdi. Onlar bunu «Allahın mərhəmətinin sübutu» hesab edirdilər.
Şəhidlərin qanı «kilsənin toxumu» kimi qiymətləndirilirdi.
Lakin bu yeni din – xristianlıq böyüməkdə davam edirdi. İmperatorlar
Diokletian və Konstantin bir sıra islahatlar həyata keçirdilər ki, bu, sonrakı imperiyaya
yeni dövlət dini vermək prosesinin başlanğıcı oldu. Burada yeni dövlət dini – xristianlıq
meydana gəldi.
Əyalətlərdə çoxlu tikililər inşa edildiyinə görə Roma artıq sadəcə simvolik
paytaxta çevrilmişdi. 324-cü illə 330-cu il arasında Konstantin özünün böyük layihəsinə,
şərqdə, yunan şəhəri Bizantiumun yaxınlığında, Bosforun sahilində yeni paytaxt şəhəri
tikdirməyə başladı. «Konstantinin şəhəri» və ya Konstantinopol adlanmaqla bu yaşayış
məkanı müdafiə məqsədləri üçün yaradılırdı, çünki olduqca böyük strateji əhəmiyyətə
malik olan bir yerdə yerləşirdi. 330-cu ildə və sonrakı illərdə «Allahın göstərişi ilə»
orada çox sayda xristian kilsələri tikildi.
IV əsrdə xristianlıq əvvəllər heç vaxt olmadığı kimi çiçəklənməyə başladı və
imperator Konstantin bu dinin yeni statusunun meydana gəlməsində mühüm rol
oynadı. O, xristianlığı 312-ci ildən dəstəkləməyə başladı, bu vaxt o, Tibr çayı üzərindəki
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Milviya körpüsü üstündə həlledici döyüşdə Maksentinin qüvvələrinə qalib gəlmişdi.
Döyüşdən əvvəl o, «Bu əlamətdə son qalib gələcəksən» sözləri yazılmış xristian xaçının
təzahür etdiyini görmüşdü. Döyüşü udan Konstantin xristian Allahının qüvvəsinə
inanaraq, 313-cü ildə məşhur Milan ediktini dərc etmişdi. Bu sənədə görə xristianlığın
mövcudluğuna rəsmi qaydada tolerant yanaşılması irəli sürülürdü. I Böyük Teodosinin
hökmranlığı (379-395-ci illər) altında isə xristianlıq Roma imperiyasının rəsmi dini oldu.
Xristianlıq zəfər çaldı.
Vestqotların lideri olan Alarix 395-ci illə 401-ci il arasında Balkanlarda hərəkət
edib, Roma vəzifəlilərindən ərzaq və pul alırdı. 408-ci ildə Roma şəhəri onun bu
tələbindən imtina etdikdə o, şəhərin qapısı qarşısında dayandı. Roma böyük məbləğdə
qızıl və gümüş pul verdi ki, o, şəhərdən geri çəkilsin. İki il sonra Alarix üç gün ərzində
qoşunları ilə Romanı qarət etdi.
476-cı ildə alman mənşəli vandal əsgərlərinin yeni ağası Odoakr Roma
imperatorunu devirdi və özünü alman çarı elan etdi. Bundan 12 il əvvəl vandallar
müdafiəsiz olan Roma şəhərini qarət etmişdilər. Beləliklə, qərbdə Romanın imperial
hakimiyyəti başa çatdı. Sonrakı Roma imperiyası yeni alman çarlıqlarında yaşamaqda
davam etdi.
Roma imperiyasının məhvə məhkumluğu artıq görünürdü. Bunun bir neçə
səbəbi var idi. Onlardan biri Romanın almanlarla yüz ildən artıq davam edən arası
kəsilməyən müharibələr aparması idi. İmperiya hərbi dövlətə çevrilmişdi, ağır hərbi
xərclər bir vaxtlar onun çiçəklənən kəndlərini və şəhərlərini viran qoymuşdu. Bununla
yanaşı, Roma ordusunda alman muzdluları artıq çoxluq təşkil edirdi. Muzdlular
məsələsində Roma özünün əzdiyi məşhur düşməni Karfagenə bənzəyirdi. Roma
vətəndaşlığı alan almanlar hətta hərbi xadimlərə və yüksək vəzifəli məmurlara
çevrilmişdilər. Ona görə də Roma imperiyasına xaricdən olan alman təhlükəsi ilə
yanaşı, daxildən də bu imperiya almanlaşmışdı. Müqəddəs Avqustin yaxşı demişdi ki,
Romulun yaratdığı Yer şəhəri olan dövlət niyə də dağılmasın.
Hələ IV əsrdə Roma imperiyasının qərb və şərq hissələri arasında bölünməsi baş
vermişdi. Almanlar imperiyanın qərbinə girəndə, oradan V əsrdə müxtəlif çarlıqlar
yaradanda şərqdə Roma imperiyası, mərkəzi Konstantinopol olmaqla möhkmələnir və
inkişaf edirdi. VI əsrdə ən bacarıqlı hökmdarlardan biri olan Yustinian bütün Aralıq
dənizi dünyasında Roma imperiyasını yenidən qurmağa cəhd etdi və 533-cü ildə qərb
ərazisini yenidən tutmağa başladı. Şimali Afrikada iki döyüşdə vandallar sürətlə məhv
edildi. Sonra Apennindəki ostqotlar məğlub edildi. Bu mübarizə İtaliyanı viran qoydu,
barbar müdaxilələrinə nisbətən ölkə Yustinianın qələbələrindən daha çox ziyan çəkdi.
O, ölümündən əvvəl Aralıq dənizi dünyasını bərpa etməyə müvəffəq oldu. Bu
imperiyaya Şimali Afrika, Kiçik Asiya, Palestina və Suriya daxil idi.
VII və VIII əsrlərdə Bizans imperiyası, (Şərqi Roma imperiyası əsasən belə
adlanırdı), ərazisinin çoxunu, onların slavyanların, bolqarların və müsəlmanların əlinə
keçməsi nəticəsində itirdi. 750-ci ildən imperiya yalnız Kiçik Asiyadan, Balkanların bəzi
torpaqlarından və İtaliyanın cənub sahillərindən ibarət idi. Bolqarlar yeni hücumlar
edir, ərəblər imperiyanı narahat etməkdə davam edirdi. IX-XI əsrlərdə Bizans
imperiyasında makedoniyalılar adlanan yeni sülalə meydana gəldi, sülalənin
hökmdarları xarici düşmənlərə qarsı müqavimət göstərir, ölkə daxilində qayda
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yaradırdılar. Onlar bir sıra mühüm nailiyyətləri ilə öyünürdülər. Azad fermerlərin
mövqelərini möhkməmləndirdilər, onlar da imperiyanın hərbi gücünü canlı qüvvə ilə
təmin edirdilər. Bu vaxt Qərbi Avropa ilə genişlənən ticarət nəticəsində iqtisadi inkişaf
sıçrayışı əmələ gəlmişdi. İnkişaf hesabına Konstantinopol şəhəri də çiçəklənmişdi.
Bolqarlar məğlub edilmiş, Bolqarıstanın şərq və qərb hissələri imperiyaya
anneksiya edilmişdi. 1025-ci ildə Bizans imperiyası yarandığı VII əsrin başlanğıcından
daha böyük olmuşdu.

4. Hindistanda Maurya imperiyası
B.e.ə. 500-cü ilə yaxın Qanq çayının üzərində yeni siyasi və mərkəzi kimi
Maqadxa meydana gəldi. Buddizmin banisi Sidhartha Qautama - Budda (Sanskrit
dilində hərfi mənada «işıqlanmağa çatmış, işıqlanmış» deməkdir) öz təlimi ilə brəhmən
kahinlərinin dinini sıxışdırdı.
Budda öz təlimi ilə Maurya sülaləsi hökmranlığının əsasını qoydu. Bu dövlət
Makedoniyalı Aleksandrın Hindistana yürüşündən (b.e.ə. 327-325-ci illər) sonrakı
dövrdə fəaliyyətə başlamışdı və b.e.ə. II əsrə qədər Hindistanın şimalında və şimaliqərbində davam etmişdi. Maurya dövlətinin b.e.ə. 321-ci ildə çar Çandraqupta
yaratmışdı. B.e.ə. III əsrin əvvəlində çar Aşokanın hökmranlığı dövründə bu dövlət
şimali və mərkəzi Hindistanı birləşdirib, böyük tərəqqiyə çatmışdı.
Aşoka da əvvəllər işğal siyasəti aparırdı, lakin bir yürüşü çox qan axıdılmasına
səbəb olduqda, bu ona olduqca güclü təsir göstərdi. Müharibənin dəhşətindən qorxuya
düşən Aşoka hökmranlığının sonrakı dövrlərində dövlətini humanist prinsiplər
əsasında təşkil etdi, zorakılığa deyil, ictimai xeyirə və sülhə can atdı. Bunlar
təbəələrinin davranışını nizamlayan çox saylı ediktlərdə öz əksini tapdı. Onları ölkənin
hər yerindəki daş dirəklərdə və qayalarda nəqş etmişdilər və bu, Aşoka yazıları
adlanırdı. Həm də bu yazılar sanskritdə deyil, orta hind dilində yazılmışdı.
Ediktlərinin birində Aşoka həkimlərə adamları və vəhşi heyvanları necə müalicə
etmək barədə məsləhətlərini verirdi. Digərlərində o, tələb edirdi ki, hər bir kəs atasına
və anasına qulaq assın. Onun qərarları yeni hüquqi normaları müəyyən edirdi, hətta
çarın öz vəzifələrini də nizamlayırdı. Çar təbəələrinə öz uşaqları kimi baxmalı idi və
onun hökmranlığı dövründə bu dinin sferası Hindistanda daim genişlənirdi. Lakin
Aşoka həm də digər dinlərə dözümlülük nümayiş etdirirdi.
B.e.ə. 273-cü ildə ellinist Baktriyası tərəfindən Hindistan subkontinentinin şimalşərq hissəsinin işğal edilməsi ilə Aşokanın Maurya dövləti parçalandı. Onun yerində
müstəqil dövlətlər yarandı. Hindistanda yunan-hindli ağalığı adlanan dövr meydana
gəldi, onu isə saklar dağıtdı.

5. İlk Çin imperiyası
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B.e.ə. 221-ci ildə Tsin çarlığının çarı Çjen qonşu torpaqladı tutub, mərkəzləşmiş
Çin dövləti yaratdı. O, bütün ayrı-ayrı dövlətləri öz hakimiyyəti altında birləşdirib,
özünü birinci Çin imperatoru – Tsin Şi Huandi elan etdi.
Yeni dövlət idarə etmədə və iqtisadiyyatda ciddi mərkəzləşmə apararaq, nəhəng
orduya arxalanırdı. İmperator müasir Siamdan uzaq olmayan bir yerdə öz dəfn yerini
müəyyən etməklə şöhrət tapmışdı. Onun sərdabəsini 790 mindən artıq kölə tikmişdi.
Ölümündən sonra da hərbi gücə bel bağlamaqla imperator əmr etdi ki. Öz 7 mindən
artıq döyüşçüsünün və arabaların təbii ölçüdə terrakotadan heykəllərini yaratsınlar.
İmperator b.e.ə. 210-cu ildə öləndə, bütün heykəllər onunla birlikdə dəfn edildi və son
dövrlərdəki arxeoloji qazıntılar onları aşkara çıxardı. Döyüşçülərin antropoloji
xüsusiyyətləri və geyimləri imperiyanın çox saydakı xalqlarına aid olduqlarını göstərir
və heç bir heykəl başqasına bənzəmir. Heykəllər orduda olan rəngarəngliyi bütünlüklə
əks etdirir.
Tsin Şi Huandi tarixi xronikaların və Konfutsi kitablarının mərkəzləşmiş
hökumət üçün təhlükəli olduğunu əsas gətirərək, onları yandırmağı əmr etdi.
O, şimali-qərb sərhədlərini hunlardan müdafiə etmək üçün b.e.ə. 214-cü ildən
başlayaraq mövcud tökmə torpaq təpələri gil istehkamlarla möhkəmləndirdi. Beləliklə,
Böyük Çin Səddi meydana gəldi. Ölkənin ərazisini 36 iri inzibati mahallara böldü,
onların başında mülki və hərbi valilər dururdu. Yazı dəqiqləşdirildi, vahid pul, vahid
ölçü və çəki sistemi tətbiq edildi və yol sistemi islahata uğradı.
İmperator həm də uğurlu sərkərdə idi və öz imperiyasını cənubda Annama
(Vyetnama) qədər genişləndirdi. Lakin ordunu saxlamaq xərcləri ağır yük kimi ölkə
iqtisadiyyatının üzərinə düşdü.
Dövlətin islahat siyasəti savadlı təbəqələrin müqaviməti ilə üzləşdi. Onlar yeni
tətbiq olunanlara qarşı etiraz edir, köhnə əsərlərin, xüsusən filosof Konfutsinin
ideyalarına əsaslanırdılar. Müxalifəti arqumentlərdən məhrum etmək üçün imperator
göstəriş verdi ki, şəxsi mülkiyyətdə olan kitablar onların sahiblərindən alınsın və
yandırılsın. Yalnız Tsin dövlətinin tarixi xronikaları, təbabət üzrə traktatlar,
öncənigörmə sənəti barədə və kənd təsərrüfatına aid kitablar məhv olunmaqdan yayına
bildi. Kim köhnə əsərləri yaymaqda davam edirdisə, onlar edam edilir və ya şimaliqərb sərhədlərinə sürgün edilirdi ki, orada Böyük Səddin tikintisində işləsin.
Çinin ilk imperatoru Tsin Şi Huandi öldükdən sonra hakimiyyəti üsyançıların
başçısı Lyu Ban tutdu. B.e.ə. 206-cı ildə Han sülaləsini yaradıb, imperator Qao- tszu
titulunu qəbul etdi. Buna qədər isə Şi Huandidən sonra azad olmuş taxt-tacı
şöhrətpərəst yevnux (hərəm ağası) Çao Kao tutmuşdu, o, imperatorun qardaşını
öldürüb, qanuni varisləri kənarlaşdırmışdı. Lakin onun hakimiyyəti uzun çəkmədi,
imperiyada yüksək vergilərlə əzilən kənd əhalisinin üsyanı başlandı. Üsyançıların
başında Lyu Ban dururdu, onun qoşunları imperator sarayını tutub, yevnux Çao Kaonu
öldürdü.
Lyu Ban Çinin şərqindəki kəndli ailəsindən idi, lakin kiçik məmur səviyyəsinə
yüksələ bilmişdi. Hakim rejimin əleyhdarı olmaqla, o, tədricən rəqiblərini üsyan
hərəkatının rəhbərliyindən sıxışdırıb çıxardı. Yeni hökmdar Han sülaləsini yaratdı, bu
sülalə 400 il hakimiyyətdə oldu. O, paytaxtı Huan Ho çayının üstündəki Çanyana
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köçürtü, sonra Böyük Səddi tikdi. Öz qüdrəti və böyüklüyü ilə Çin bu dövrdə Roma
imperiyasını ötüb keçmişdi.
Lyu Ban dövlət hakimiyyətini möhkəmləndirdi, kəndliləri əmək
mükəlləfiyyətindən azad etdi, vergiləri aşağı saldı və borclu olan qullara azadlıq verdi.
Bu yolla o, geniş dayaq qazandı. O, mərkəzi icra aparatını bərpa etdi, lakin bəzi
əyalətlərdə yerli çarcıqlar – vanlar hökmranlıqlarını davam etdirirdilər. B.e.ə. 195-ci ildə
imperator öldükdən sonra taxt-taca onun zəif iradəli olan oğlu çıxdı və onun dövründə
ölkədə separatizm dalğası mühüm yer tutdu.

6. Hunlar
Avropadakı xalqların hunlarla tanışlığı IV əsrə təsadüf edir. 375-ci ildə qotlar
Orta Asiya çöllərindən hərəkət edən hun ordularının qabaqdakı atlı dəstələri ilə
qarşılaşmışdılar. Hunlar ostqotları darmadağın etmiş, tabe olmayan vestqotları isə geri,
qərbə doğru sıxışdırmışdılar. Roma imperiyasının hakim dairələri vestqotlara Dunayın
aşağı sahillərində məskunlaşmağa icazə vermişdi.
Attila 434-cü ildən hunlara başçılıq edirdi. 443-cü, 447-448-cci illərdə Şərqi Roma
imperiyasına, 451-ci ildə Qalliyaya, 452-ci ildə Şimali İtaliyaya viran qoyucu yürüşlər
etmişdi. Buna görə Attilanı Avropa üçün «bəla» adlandırırdılar. Attilanın dövründə
hunların ittifaqı özünün ən böyük qüdrətinə çatmışdı.
Hunları yalnız 451-ci ildə Katalaun çölündə (müasir Fransadakı Şampan vilayəti)
alman dəstələrinin iştirakı ilə romalıların birləşmiş qüvvələri dayandırmağa müvəffəq
oldu. 453-cü ildə hunların rəhbəri Attila şərqi Roma imperiyasına yürüş hazırlayanda
öldü. Hətta almanların «Nibelunqlar haqqında nəğmə» dastanında xalqların Böyük
köçündən bəhs edildikdə, hadisələrin təsvirinin mərkəzində Burqundiya krallığının
hun sərkərdəsi Attilanın qoşunları tərəfindən məhv edilməsindən söhbət açılır. Attilla
öldükdən sonra onun işğal etdiyi nəhəng ərazilər parçalanmağa başladı. Onu da qeyd
etmək lazımdır ki, alman tayfalarının eksponsiyasını nə hunlar, nə də romalılar
dayandıra bilmirdi.

II. Orta əsrlər imperiyaları
1.İslam xilafəti imperiyası
Erkən ərəblər politeist olmalarına baxmayaraq, burada «Allah» adlanan ali bir
allah da var idi, o, bütün allahları idarə edirdi. Burada heç bir din xadimliyi yox idi.
Tayfanın bütün üzvləri inanc praktikasına cəlb olunmuşdu. Allah müqəddəs daşda
rəmzlənirdi və hər bir tayfa öz daşına malik idi. Bütün tayfalar, ancaq iri qara meteorit
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olan Qara daşa sitayiş edirdi, o, Məkkə şəhərindəki Kəbə adlanan mərkəzi məsciddə
qoyulmuşdu.
V və VI əsrlərdə Ərəbistan yarımadası yeni bir əhəmiyyət daşımağa başladı.
Mesopotamiyadakı və Misirdəki siyasi qarışıqlığın nəticəsi kimi regiondakı adətən
istifadə olunan ticarət yolu dəyişdirilməyə başladı. Aralıq dənizindən Məkkədən
keçməklə Yəmənə gedən və sonra gəmilər vasitəsilə Ərəb dənizindən və Hind
okeanından keçən yeni ticarət yolu daha populyar olana çevrildi. Ərəbistan
yarımadasının bu hissəsindəki Məkkə kimi icmalar həmin karvan ticarətindən
varlanmağa başladı. Nəticədə səhradakı bədəvilərlə şəhərlərdə daha çox varlanan tacir
sinifləri arasında da gərginlik artdı. Bu gərgin dünyaya Məhəmməd peyğəmbər gəldi.
Məhəmməd (570-632-ci illər) tacir ailəsində anadan olmuşdu, beş yaşı olarkən
yetim qalmışdı. O, karvan başçısı kimi böyümüşdü və varlı dul qadın olan Xədicənin
işçisi olmaqla ona evlənmişdi. Orta yaşlarında ona vəhylər gəlməyə başladı və bunu
Allahın ilhamlandırdığına inam gətirdi. Allah artıq Moisey və İisus vasitəsilə vəhy
etmişdi, onun sonuncu vəhyləri isə bu vaxt Məhəmmədə verildi. Bu vəhylər sonralar
yığılıb Qurana çevrildi. Onda olan göstərişlər əsasında Allaha sitayiş edənlər yaşamalı
idilər. Məhəmmədin öyrətdikləri vəhylər İslam kimi adlanan yeni dinin əsasını təşkil
etdi, bu söz «Allahın iradəsinə tabe olmaq» mənasını verirdi. Əgər insanlar əbədi
həyata nail olmaq istəyirlərsə, özlərini Allaha tabe etməlidirlər.
Məhəmməd 622-ci ildə öz yaxın ardıcılları ilə birlikdə Məkkəni tərk edib,
şimaldakı rəqib şəhər olan Mədinəyə köçdü, sonralar bu şəhər Mədinə («Peyğəmbərin
şəhəri» adını qəbul etdi. Mədinəyə səfər tarixdə «hicrə» («yola düşmək») kimi tanınır və
İslamın rəsmi təqviminin birinci ili oldu. Məhəmməd burada tezliklə həm dini, həm də
siyasi liderə çevrildi. Onun siyasi və hərbi istedadı 630-cu ildə Məkkəyə dönəndə onu
yararlı hərbi gücə malik olmağa qadir etdi. Məkkədən isə Məhəmmədin ideyaları
tezliklə bütün Ərəbistan yarımadasına yayıldı və nisbətən qısa müddət ərzində Ərəb
cəmiyyətinin dini və siyasi cəhətdən birləşməsi ilə nəticələndi.
Məhəmmədin ölümündən sonra onun ardıcılları dilemma qarşısında qaldılar.
Məhəmmədin ilahi olmaq adını götürməməsinə baxmayaraq, müsəlmanlar dini və
siyasi hakimiyyət arasında elə bir fərq görmürdülər. Allahın iradəsinə tabe olmaq
Peyğəmbərə, Məhəmmədə tabe olmaq kimi bir şey idi – çünki Qurana görə, «Kim
Rəsuluna tabe olursa, Allaha tabe olur». Məhəmmədin ölümündən az sonra varlı tacir
və Məhəmmədin qayınatası Əbu Bəkr İslam cəmiyyətinin xəlifəsi və ya dünyəvi lideri
oldu. Ərəblər Əbü Bəkrin başçılığı altında birləşdikdən sonra öz enerjilərini qonşu
xalqlara qarşı istiqamətləndirdilər. Bizanslılar və persiyalılar birləşmiş ərəblərin gücünü
ilk hiss edənlər oldu. Bizans ordusu məğlub edildikdən sonra 640-cı ildə ərəblər Suriya
əyalətinə sahib oldular. Şərqdə isə ərəblər 637-ci ildə Persiya qüvvələrini məğlub etmiş,
650-ci ildə bütün Persiya imperiyasını işğal etmişdilər.
VIII əsrin əvvəlində Aralıq dənizinin qərb və şərq qurtaracaqlarına yeni
hücumlar edildi. Şimali Afrikanı tutduqdan sonra müsəlmanlar Gibraltar boğazını
keçib, 710-cu ildə İspaniyanın içərilərinə girdilər. On beş il sonra İspaniyanın əksər
ərazisi mərkəzi Kordoba şəhəri olan müsəlman dövlətinə çevrildi. Lakin müsəlman
ordusunun Fransaya hücumu 732-ci ildə Puatye yaxınlığındakı döyüşdəki
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məğlubiyyətdən sonra dayandı və müsəlmanların Avropadakı ekspansiyası fasilə
verdi.
Əməvi sülaləsi Dəməşqdən nəhəng imperiyanı idarə edirdi. Yeni ərəb imperiyası
Bizans və Persiya sivilizasiyaları ilə kontaktda olmaqla, yunan mədəniyyətinin və
qədim Yaxın Şərqin köhnə sivilizasiyalarının təsirinə məruz qalmışdı. İşğalçıların
övladları yeni qaydada təhsil alır və intellektual cəhətdən Qərbi Avropaya labüd
qaydada təsir göstərən parlaq mədəniyyət yaradırdılar.
Əməvi sülaləsi VII və VIII əsrlərdə ərəb ekspansiyası vasitəsilə İslam
imperiyasını qurdular. Lakin Əməvi sülaləsinin korrupsiyası ona nifrət oyadırdı və
onun mövcudluğunu sona çatdırdı. Nəticədə 750-ci ildə Məhəmmədin əmisinin
nəslindən olan Əbu əl- Abbas Abbasid sülaləsini qurdu və bu sülalə 1258-ci ildə baş
verən monqol istilasına qədər ömür sürdü.
762-ci ildə Abbasidlər yeni paytaxt şəhəri olan Bağdadı Dəclə çayının üstündə
tikdilər. Yeni paytaxt çox yaxşı yerdə, Aralıq dənizindən Mərkəzi Asiyaya edən karvan
yolunun üstündə idi. Abbasidlərin hökmranlığı dövründə ölkədəki hakimlərə, tacirlərə
və hökumət məmurlarına döyüşçülərdən daha yüksək olmaqla, ideal vətəndaşlar kimi
baxırdılar. Xəlifə Harun ər-Rəşidin dövrü daha çox məşhurdur, çünki onun
hökmranlığı erası çox vaxt Abbasid xilafətinin qızıl əsri kimi təsvir edilir. Onun oğlu əlMamun isə təhsilin böyük himayəçisi idi. O, astronomiya rəsədxanasının əsasını
qoymuş və klassik yunan əsərlərinin tərcümə edilməsinin bünövrəsini yaratmışdı.
Bu dövrdə iqtisadi inkişaf da böyüyürdü. Ərəblər Roma imperiyasının ən varlı
əyalətlərini işğal etmişdilər və Şərqə gedən ticarət yollarına nəzarət edirdilər. Bağdad
Avropaya, Asiyaya və Afrikaya genişlənən nəhəng ticarət imperiyasının mərkəzinə
çevrilmişdi, İslam dünyasının var-dövlətinə sanballı əlavələr etmişdi.
İnkişafına baxmayaraq, Abbasidlər imperiyasında hər şey o qədər də yaxşı
deyildi. Xəlifəliyə vəliəhdlik üstündə gedən mübarizə əsas bir problem idi. Harun ərRəşid öləndə onun iki oğlunun varislik uğrunda apardıqları mübarizə az qala Bağdad
şəhərini məhv etmişdi. Evlər dağıdılmış, abidələr uçurulmuş, qiymətlər göyə qalxmışdı.
Qardaş qardaşa, oğul ataya qarşı qılınc qaldırırdı, bir hissə bir qardaş, digər hissə isə o
biri qardaş uğrunda vuruşurdu. Evləri və sarayları alov bürümüşdü, mülkiyyət
soyğunçuluğa məruz qalmışdı.
Həm də böyük var-dövlət maliyyə korrupsiyasının qalxmasına şərait yaratmışdı.
Abbasid xəlifələri tezliklə marionetlərə çevrildilər. Əyalət hökmdarları xəlifənin
nəzarətindən uzaqlaşıb, özlərinin müstəqil sülalələrini yaradırdılar. Hətta erkən, VIII
əsrdə Əməvi sülaləsindən ora qaçmış Əbd ər-Rəhman İspaniyada mərkəzi Kordoba
olan ayrıca xilafət yaratmışdı. III Əbd ər-Rəhman (912-961-ci illər) 929-cu ildə özünü
xəlifə elan etmişdi. Əl-Əndəlus hökmdarları unikal bir cəmiyyət yaratmışdılar, burada
dini tolerantlıq hökm sürürdü. Saray yazıçıları və rəssamları dəstəkləyirdi, onlar parlaq
və çiçəklənən bir mədəniyyət yaratmışdılar.
İslam imperiyasının parçalanması X əsrdə daha da artdı. 973-cü ildə Misirdə
Fatimid sülaləsi xilafət qurdu və müstəqil sülalə kimi Şimali Afrikada fəaliyyət
göstərirdi. Siyasi parçalanmaya baxmayaraq, İslam dünyası yenə də iki ümumi bağlılıq
– Quran və ərəb dili üzərində qurulmaqla, bu əsasa söykənən İslam sivilizasiyası
yaşamaqda davam edirdi.
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Müsəlmanlar parlaq səhər mədəniyyəti yaratmışdılar, həmin vaxt Qərbi
Avropaya isə başlıca olaraq əkinçilik kəndlərindən ibarət olan kənd dünyası xas idi.
Buna yeni şəhərlər olan Bağdad və Qahirə, həmçinin İspaniyadakı xilafətin paytaxtı
Kordoba misal ola bilər. 100 min nəfər əhalisi olan Kordoba Konstantinopoldan sonra
Avropanın ən iri şəhəri idi. Bu şəhərdə 70 ictimai kitabxana var idi, xəlifənin özəl
kitabxanasında isə əl yazılarının sayı 400 min ədəd idi. Xəlifə əl-Hakim (961-976-cı
illərdə xəlifə olmuşdu) dünyanın hər tərəfindən kitabları yığır, onları ərəb və latın
dillərinə tərcümə etdirirdi. Buradakı coğrafiya elminə aid əsərlər sonralar Qərb
dənizçiləri və tacirləri tərəfindən istifadə edilmişdir. Məktəblər yaradılır, Kordobadakı
Böyük Məscid (indi Meskida adlanır) bütün İslam dünyasından olan alimlərin
mərkəzinə çevrilmişdi. Çox sayda qadınlar Kordobada müəllimə və kitabxanaçı
işləyirdilər.
İslam şəhərləri müəyyən arxitektura cəhətlərindən istifadə etdiyindən fərqli
fiziki görünüşə malik idilər. Binalarda rənglənmiş alaqapılardan və bəzəkli, naxış
vuruşmuş pəncərələrdən istifadə olunurdu. Xüsusi növ tikililər ucaldılırdı. Axırıncılara
fəvvarələr və ayrıca həyətləri olan saraylar və ictimai binalar, ibadət üçün məscidlər,
ictimai hamamlar, bazarlar və bazar yerləri daxil idi. Müsəlmanlar öz tikililərini unikal
dekorasiya sənəti ilə bəzəyirdilər, çünki din, yaşayan varlıqları təsvir etməyi onlara
qadağan edirdi. Bağdadın 30 kitabxanası var idi və Qahirə kitabxanasında isə 1,1
milyon əl yazısı var idi.
Ərəb imperiyasının ilk bir neçə əsri ərzində məhz İslam dünyası qədim
sivilizasiyaların elmi və fəlsəfi əsərlərini xilas etmiş və yaymışdı. Həmin vaxt qədim
yunan filosofları əsas etibarilə Avropada tanınmırdı, Platonun və Aristotelin əsas
əsərləri ərəb dilinə tərcümə edilmişdi. Onlar Bağdaddakı əl-Hikmə - Müdriklik evi
adlanan kitabxanaya qoyulmuşdu, burada müsəlman alimləri tərəfindən oxunur və
öyrənilirdi. Kitabxanada həmçinin Hindistandan gətirilmiş matematika mətnləri var
idi. Kağızdan istifadə qədim mətnləri qoruyub saxlamağa kömək edirdi. Kağızı istehsal
etmək isə VIII əsrdə Çindən götürülmüşdü, Bağdadda kağız fabriki qurulmuşdu. Sonra
kitab satanlar və kitabxanalar meydana çıxdı. Avropa universitetləri bu alimlərdən
öyrənirdilər, onların əsərləri ərəbcədən latın dilinə tərcümə olunurdu.
İslam alimləri elmə böyük töhfə verirdilər. Onların təkcə matematikadakı və
astronomiyadakı nailiyyətlərinin siyahısı təəccüb doğurmaya bilməz. Müsəlmanlar
rəqəm sistemini Hindistandan götürərək, tətbiq etməyə başlamışdılar, bu sistemdə ilk
dəfə sıfırdan da istifadə olunurdu. IX əsrdə Persiya matematiki əl- Xarəzminin yaratdığı
cəbr elmi Avropada Ərəb sistemi kimi tanındı. Müsəlman astronomlar əl-Mamunun
Bağdadda qurduğu rəsədxanadan ulduzların mövqeyini öyrənirdilər. Onlar Yerin
dəyirmi olduğunu və ulduzların çoxunun adını bilirdilər. Onlar həmçinin bucaq ölçən
alət kimi astrolyabiyanı dəqiqləşdirmişdilər. Dənizçilər onun vasitəsilə səma cisimlərini
müşahidə etməklə öz olduqları yeri müəyyən edirdilər. Sonralar astrolobiya
avropalıların Amerikaya üzməyini mümkün etmişdi.
Müsəlman alimləri kimyada xeyli yeni kəşflər etdilər və təbabəti bir elm sahəsi
kimi inkişaf etdirdilər. Xüsusən Avropada Avitsenna kimi tanınan İbn Sina (980-1037-ci
illər) məşhur idi. O, tibb ensiklopediyası yazmış, bir sıra xəstəliklərin yoluxma təbiətini
vurğulamışdı, onların içməli su ilə yayıldığını göstərmişdi. Latın dilinə tərcümə
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olunduqdan sonra onun əsəri Avropanın universitet tələbələri üçün başlıca stolüstü
kitaba çevrilmişdi. Avitsenna çox saydakı müsəlman alimlərindən biri idi ki, onun əsəri
latın dilinə tərcümə edilmiş, XII və XIII əsrlərdə Avropada intellektual həyatın
inkişafına xeyli kömək göstərmişdi.
Avropa mübarizə aparanda Bizans və İslam dünyaları inkişaf etməkdə və
çiçəklənməkdə davam edirdi. X əsr Bizans sivilizasiyası üçün qızıl dövr idi. Əməvi
xəlifələri sülaləsi VII və VIII əsrlərdə ərəb ekspansiyaları ilə İslam imperiyasının
mərkəzi olan Dəməşqi qurdular, Abbasid sülaləsi isə paytaxtı Bağdada köçürdükdə,
ona Persiyanın təsiri daha da gücləndi. Yunan və Persiyanın elmi və fəlsəfi əsərləri ərəb
dilinə tərcümə olundu. Müsəlmanlar həm də parlaq şəhər mədəniyyəti yaratdılar.
Bizans imperiyasındakı və İslam dünyasındakı əla şəhər mədəniyyətləri
Avropadakı inkişaf etməmiş kənd dünyası ilə kəskin kontrast nümayiş etdirirdi. 1000-ci
ildən isə ancaq kənd dünyası nəinki sağaldı, həm də əvvəlki nəsillərin hətta arzu belə
edə bilmədiyi yollarla genişlənməyə başladı. Avropa nəhəng sıçrayış etmək pozasında
dayanmışdı.

3. Karolinq imperiyası
768-ci ildə atası Pipin öldükdən sonra frankların çarlığının taxt-tacına Böyük Karl
və ya Şarleman çıxdı. O, qətiyyətli, bacarıqlı və inadkar bir adam idi. Fərasətli döyüşçü
olmaqla yanaşı, həm də savadlı dövlət xadimlərinin müdrik bir ağası idi. O, özünün
uzun hökmranlığı dövründə Karolinq imperiyasının ərazisini xeyli genişləndirmişdi.
773-cü ildə o, öz ordusunu İtaliya ərazisinə gətirdi, lombardları tarmar etdi və
Lombardiya dövlətini öz nəzarətinə götürdü. Oğlu İtaliyanın kralı kimi tanınsa da,
hökmdarlığı onun özü edirdi. İtaliyanı tabe etdikdən dörd il sonra İspaniyanın şimalına
doğru irəlilədi. Lakin bu kampaniya onun ümidlərini doğrultmadı, vətənə dönəndə
Pireneyi keçərkən basklar onun ordusunun aryerqardını tələyə salıb, məhv etdilər.
Şarleman Almaniyanın şərqində saksonlarla vuruşurdu, onları xristianlığa
çevirməyə cəhd edirdi. Nəhayət, 804cü ildə on bir kampaniyadan sora Saksoniya
sakitləşdi və Karolinq əraziləri üzərinə əlavə edildi.
Şarlemanın imperiyası qərbi və mərkəzi Avropanın əksər ərazisini tuturdu, XIX
əsrdə Napoleona qədər Avropada heç bir imperiya bu ölçünü görməmişdi. Onun gücü
böyüdükcə, bir ən qüdrətli xristian hökmdarı kimi nüfuzu da artırdı. Bir rahib onun
imperiyasının «Avropa səltənəti» adlandırmışdı. Şarleman 800-cü ildə romalıların
imperatoru kimi yeni titulu qəbul etdi və həmin ili Papa Leo tacı Şarlemanın başına
qoyub, onu romalıların imperatoru adlandırdı. Bu hadisə üç yüz il sonra da Roma
imperiyasının konsepsiyasının dözə bilən möhkəmliyini nümayiş etdirirdi. Ən
əhəmiyyətlisi isə o idi ki, bu roman xristian və alman elementlərinin qarışığını
rəmzləndirirdi. Bu, Avropa sivilizasiyasının bünövrəsini təşkil edirdi.
Şarleman şimalda Şimal dənizindən cənubda İtaliyaya qədər və Avropanın
qərbində Fransadan mərkəzi Avropada Vyanaya qədər uzanırdı. Bu imperiya Aralıq
dənizi dünyasını əhatə edən Roma imperiyasından da əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirdi.
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Yeni sivilizasiya meydana çıxmışdı və Şarlemanın sonrakı bioqrafiyasını yazanlardan
birinin adlandırdığı kimi o, «Avropanın atası» kimi görünürdü.
Şarlemanın 814-cü ildəki ölümündən sonra tezliklə Karolinq imperiyasının
parçalanması başlandı. Oğlu Mömin Lui ona varislik etmişdi. Güclü hökmdar
olmadığından onun özünün dörd oğlu daim bir-birilə vuruşurdu.
Atalarının 843-cü ildəki ölümündən sonra sağ qalan üç oğul Verden
müqaviləsini imzaladılar. Bu saziş Karolinq imperiyasını üç başlıca bölməyə parçaladı.
Qərbi Frank torpaqları sonra Fransa krallığının özəyini təşkil etdi. Şərqi ərazilər
Almaniyaya çevrildi, «Kiçik çarlıq» isə Şimal dənizindən Aralıq dənizinə qədər
uzanmaqla Niderlandı, Reynlandı və Şimali İtaliyanı əhatə edirdi.

3. Müqəddəs Roma imperiyası
Sakson kralları alman krallıqları üzərində öz ağalıqlarını möhkəmləndirib,
Şarleman imperiyasını diriltdilər. Sali kralları adlanan yeni sülalə 1024-cü ildən
başlayaraq, iki əsrə yaxın müddətdə güclü alman monarxiyası və qüdrətli imperiya
yaradıb, ordularını İtaliyaya soxdular. İtaliya müdaxilə üçün olan bir zonaya oxşayırdı,
çünki onun mərkəzi siyasi hakimiyyəti yox idi. Mühüm kübarlar şimali İtaliyanı
özlərinə tabe etmək üçün mübarizə aparanda, mərkəzi İtaliya Papalıq dövlətlərinin
nəzarətində qaldı. Cənubi İtaliyada Lombard Hersoqları, müsəlmanlar və bizanslılar elə
bil ki, daimi bir münaqişədə idilər.
Qviskarın («Hiyləgər») başçılığı altında bir qrup norman macəra axtaranları
İtaliyanın şimalını işğal etdi. Onun qardaşı Rocer 1091-ci ildə müsəlman Siciliyasını
özünə tabe etdi, oğlu isə Siciliya kralı kimi taclandı. XII əsrin sonundan Norman krallığı
Avropada ən qüdrətli dövlətlərdən biri idi, xristian, yəhudi və müsəlman
mədəniyyətlərinin içində qarışdığı bir qazan olmaqla, dövlət öz rəsmi sənədlərini latın,
yunan və ərəb dillərində dərc edirdi. Norman krallığı İtaliyanın cənubunda olmaqla,
həm də alman krallarının iddialarından uzaqda idi. Lakin alman kralları heç vaxt
bütünlüklə imperiyanı bərpa etmək barədəki istəklərindən imtina etmirdilər. Yalnız
Hohenştaufen sülaləsi bunu reallığa çevirdi.
Barbarossa kimi tanınan Fridrix yeni növ imperiyanın (1152-1190-cı illər)
bünövrəsini yaratmağa cəhd etdi. Hohenştaufen sülaləsindən olmaqla o, kral seçildi.
Müqəddəs Roma imperiyası adlandırdığı «müqəddəs imperiyanın» başlıca gəlirini
mərkəz kimi İtaliyadan götürməyi planlaşdırırdı. Lakin İtaliyanın şimalını işğal etmək
cəhdi çətinliklərə səbəb oldu. Papalıq dövlətini də ona birləşdirmək istəyinə görə Papa
bu plana qarşı çıxdı və imperator Fridrixin qüvvələrini 1176-cı ildə məğlub etdi.
Fridrixin ölümündən sonra VI Henri Almaniyaya, şimali və cənubi İtaliyalara
nəzarət etməklə Şarlemandan sonra ən güclü Avropa hökmdarına çevrildi. Lakin
Henrinin imperiyası tezliklə süqut etdi.
Onun oğlu II Fridrix imperator kimi taclanana qədər vaxtının çoxunu
Almaniyada keçirirdi. Onun başlıca vəzifəsi Şimali İtaliyaya nəzarəti əldə etmək idi. Bu,
Mərkəzi İtaliyada Papalıq dünyəvi dövlətinin sonu olmalı idi. Şimali İtaliyanın azad
şəhərləri də öz azadlıqlarını itirmək istəmirdilər. II Fridrix İtaliyada imperiya yaratmaq
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üçün 1273-cü ildə Almaniyanı qarışıqlıq və xaos vəziyyətində tərk etdi. Alman kralı
olan Müqəddəs Roma imperatoru nə Almaniyada, nə də İtaliyada heç bir real
hakimiyyətə malik deyildi.
Fransa və İngiltərədən fərqli olaraq, nə Almaniya, nə də İtaliya orta əsrlərdə
birləşmiş milli monarxiya yarada bilmədilər. Onların hər ikisi yüzlərlə kiçik müstəqil
dövlətlərin kral və ya imperatorun yayğın idarəçiliyi ilə sərbəst konfederasiyası kimi bir
coğrafi məna kəsb etdi. Bu bir faktdır ki, nə Almaniya, nə də İtaliya XIX əsrə qədər
birləşmiş dövlətə çevrilə bilmədi.
II Fridrixin ölümündən sonra isə İtaliya siyasi qarışıqlıq mühitinə düşdü.

4. Çingiz xanın monqol imperiyası
Monqollar Asiyada qəribə bir sürətlə hakimiyyətə qalxdılar. Müasir
Monqolustan regionundakı çoban xalq klanlarda və tayfalarda sərbəst qaydada təşkil
olunmuşdular və çox vaxt bir-birilə müharibələr aparırdılar. Liderlərdən biri Temuçin
Monqol tayfalarını birləşdirəndə və 1206-cı ildə Çingiz xan (1162-1227-ci illər) titulunu,
bu, «Kainat hökmdarı» mənasını verirdi, qəbul edəndə həmin vəziyyət dəyişdi. O
vaxtdan etibarən Çingiz xan güclü hərbi qüvvə yaratdı və özünü döyüşlərə, yürüşlərə
həsr etdi. Çingiz xan qeyd edirdi ki, «İnsanın ən yüksək sevinci qələbədədir: öz
düşmənlərini məğlub etməkdə, onları təqib etməkdə, mülkiyyətlərindən məhrum
etməkdə, əzizlərini ağlatmaqda, atlarını çapmaqda, arvadlarını və qızlarını
qucaqlamaqdadır». Çingiz xan öldükdən sonra onu bərabər qaydada səriştəli olan
oğlanları və nəvələri əvəz etdi.
Monqollar XIII əsrdə səhnəyə qasırğa kimi çıxdılar, onlar şərqə tərəf irəliləyib,
Çini və Koreyanı işğal etdilər. Çingiz xanın nəvələrindən biri Xubilay xan Çində işğalı
başa çatdırıb, hökmdarları Yuan kimi tanınan yeni Çin sülaləsini yaratdı. 1279-cu ildə
Xubilay xan Çinin paytaxtını Xanbalığa («Xanın şəhərinə») köçürdü, sonralar bu şəhər
Pekin kimi Çin adı ilə tanındı.
Monqollar həmçinin qərbə tərəf, İslam imperiyasına qarşı hərəkət etdilər. Persiya
1233-cü ildə təslim oldu, 1258-ci ildə isə onlar Bağdadı işğal edib, Abbasid xilafətini
məhv etdilər. 1230-cu illərin əvvəllərindən Avropanın içərilərinə hərəkət etdilər. Onlar
Rusiyanı işğal edib, Polşaya və Macarıstanın içərilərinə irəlilədilər və 1241-ci ildə
polyak qüvvələrini və Tevton cəngavərlərini Sileziyada darmadağın etdilər. Elə bil ki,
Avropaya bir xoşbəxtlik bəxs olundu. Monqol orduları daxili vuruşmalara görə geri
döndülər. Qərbi və cənubi Avropa beləliklə monqolların qəzəbindən yayınmalı oldu.
Bütövlükdə, monqollar Avropada kiçik təsirə malik oldular, baxmayaraq ki, onlar
tərəfindən Rusiyanın işğalı müəyyən qədər saxlanıb, qalmaqda davam edən effektlərə
malik oldu.

5. Rusiya dövlətinin yaranması
211

987-ci ildə rəsmi qaydada xristianlığı qəbul edən Kiyev Rus dövləti sonralar xeyli
inkişaf etdi. XI əsrin birinci yarısında bu inkişafın yüksək nöqtəsinə çatdı. Kiyev
cəmiyyətində boyarlar adlanan torpaq sahiblərindən ibarət olan kübarlar ağalıq edirdi.
Kiyev tacirləri şimali-qərbdə Skandinaviya ilə, cənubda isə İslam və Bizans dünyaları
ilə daim ticarət əlaqəsi saxlayırdılar. Dağıdıcı vətəndaş müharibələri və Asiya
nomadlarının (köçəri xalqlarının) yeni müdaxilələri Kiyev knyazlığının bir neçə
hissələrə parçalanmasına səbəb oldu. Gələcək geniş Rusiya imperiyasının bünövrəsi –
məkanı sayılan bu ərazi uzun müddət hücumlara və işğallara məruz qaldı. Şimali
Rusiya hökmdarları tərəfindən Kiyevin qarət edilməsi ilk Rusiya dövlətini biabırçı
sonluğa gətirib çıxardı.
Erkən Rusiyada əsas sivilizasiyalanma və birləşmə gücü kimi xristian kilsəsi çıxış
edirdi. Rusiya kilsəsi ibadətlərini və təşkilatlanmasını Bizans imperiyasından
götürmüşdü, onun Şərqi Ortodoks (ruslar bunu Pravoslav adlandırmışdı) keşişləri X
əsrin sonunda Kiyev rusunu xristianlığa çevirdilər. Rusiya kilsəsi özünün sərt dini
ortodoksiyaya çevrilməsi ilə tanındı. Baxmayaraq ki, xristianlıq Rusiya və Avropa
sivilizasiyası arasında ümumi bənd kimi çıxış edirdi, Rusiyanın dini inkişafı hətta
Rusiya və Bizans sivilizasiyaları arasındakı yaxın oxşarlığa təminat verirdi.
XIII əsrdə monqollar Rusiyanı işğal edib, onu Qərbi Avropadan hətta daha çox
qaydada ayırdılar. Monqollar sayca o qədər çox deyildilər ki, geniş Rusiya torpaqlarını
məskunlaşdıra bilsinlər. Lakin aşağı Volqa, Xəzər və Qara dənizlərin şimalını Kiyevə
qədər birbaşa idarə etməyə başladılar, birbaşa olmayan ağalıqlarını isə hər yerdə həyata
keçirirdilər. Axırıncılarda Rusiya hökmdarlarından öz monqol ağalarına bac vermək
tələb olunurdu.
Rusiya hökmdarlarından biri tezliklə digərlərindən daha güclü oldu. Aleksandr
Nevski (1220-1263-cü illər) Novqorod hökmdarı olmaqla, 1242-ci ildə Buz gölü
döyüşündə müdaxilə edən alman ordusunu məğlub etdi. Onun monqollarla birgə
əlaqəsi, bura öz qardaşını məhkum etməsi və yerli vergi qiyamçılarını darmadağın
etməsi də həmçinin daxildir, ona monqolların rəğbətini qazandımışdı. Monqol
imperiyasının qərb hissəsinin tanınmış lideri olan xan, Aleksandr Nevskini böyük
hökmdar titulu ilə mükafatlandırmışdı, bu isə onun varislərinə Moskvanın və bütün
Rusiyanın hökmdarlarına çevrilmək hüququ verirdi.
1380-ci ildəki Kulikovo döyüşündən sonra monqol zülmü nominal xarakter
daşımağa başladı, yüz il sonra isə monqol ağalığının bütün cəhətlərinə son qoyuldu.
XV əsrdə yeni rus dövləti – Moskva knyazlığı əmələ gəldi. Böyük Moskva knyazı
III İvan Vasilyeviç Yaroslavlı, Novqorodu, Tveri və başqalarını birləşdirdi, onun
dövründə tatar-monqol boyunduruğuna tamamilə son qoyuldu. Rusiya dövlətinin
beynəlxalq nüfuzu yüksəldi. XVI əsrdə isə birinci rus çarı IV İvan Vasilyeviç (o, Qroznı
adını daşıyırdı) Qazan və Həştərxan xanlıqlarını işğal etdi. Onun hökmranlığı
dövründə İngiltərə ilə ticarət əlaqəsi yarandı və Sibirin birləşdirilməsinə başlandı.
XVIII əsrin başlanğıcında Rusiya daha da böyüdü. Daimi islahatlar keçirməkdə
Böyük Pyotrun məqsədi Rusiyanı böyük dövlətə çevirmək və onu hərbi qüdrətə
yiyələndirmək idi. Onun başlıca məqsədi «Avropaya pəncərə açmaq» olmaqla, bu
qitəyə asan çıxmağa imkan verən liman yaratmaq idi. Buna isə yalnız Baltik dənizində
nail olmaq olardı, lakin həmin vaxt onun sahillərinə şimali Avropada ən mühüm qüvvə
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olan isveçlər nəzarət edirdi. İsveçin gənc kralı XII Karl 1700-cü ildəki Narva döyüşündə
8 minlik qoşunu ilə rusların 40 min nəfərlik ordusunu məğlub etdi. Lakin Pyotr 1709-cu
ildəki Poltava döyüşündə Karlın ordusu üzərində həlledici qələbə çaldı.
İsveç ikinci dərəcəli dövlətə çevrildi, Rusiya isə Pyotrun istədiyi kimi bu vaxt
böyük Avropa dövləti oldu. Pyotr yeni şəhər olan Sankt-Peterburqu saldı, onun Qərbə
baxan pəncərəsi Rusiyanın qərbə tərəf, Avropaya baxmasının simvolu idi. Şəhərin
tikintisi Pyotrun sağlığında başa çatdı və 1917-ci ilə kimi Rusiyanın paytaxtı oldu.
Pyotr modernləşdirdiyi və qərbləşdirdiyi Rusiya 1725-ci ildə Pyotr ölərkən
Avropa dövlət sisteminin mühüm üzvünə çevrildi. Ancaq qərbləşmə əslində xəyal idi,
çünki Qərb mədəniyyəti yalnız yuxarı siniflərə gəlib çatmışdı. Güclü orduya malik
olmaq isə Rusiya xalq kütləsi üzərində olan yükü daha da ağırlaşdırmışdı.

6. Habsburqlar imperiyası

1438-ci ildən sonra Müqəddəs Roma imperiyası Habsburq sülaləsinin əlinə keçdi.
Habsburq sülaləsi Dunay ətrafında, kollektiv şəkildə Avstriya adlanmaqla tədricən bir
sıra torpaqlara sahib oldu və imperiyanın ən varlı torpaq sahiblərindən birinə çevrildi.
XV əsrin ortalarından imperiya Avropa işlərində mühüm rol oynamağa başladı.
Habsburqların XV əsrdəki uğurunun çoxu, heç də hərbi gücünə deyil, yaxşı
həyata keçirilən sülalə nikahları siyasətinə borclu idi. Köhnə Habsburq devizində
deyilirdi: «Müharibə başlamağı başqalarının öhdəsinə burax! Lakin sən xoşbəxt
Avstriya, evlən (ərə get), çünki Marsla (müharibə allahı ilə) olan səltənət üçün mükafat
başqalarına çatır, Venera (məhəbbət ilahəsi) ilə olan isə sənə çatır». Sülalə oğul və
qızlarını başqa hökmdar ailələrinin üzvləri ilə evləndirirdi. Bu ərazilərin əlavə olunması
sülaləni beynəlxalq gücə çevrilmişdi və onu Fransa monarxiyasının əleyhdarı etmişdi.
Fransa hökmdarları onları əhatə edə bilən Habsburqlardan qorxurdu.

7. Osmanlı imperiyasının meydana gəlməsi
Şərqi Avropa Osmanlı türklərinin ardıcıl olaraq irəliləməsindən artan dərəcədə
təhlükə hiss edirdi. Əlbəttə. Bizans imperiyası müsəlman Orta Şərqi ilə Latın Qərbi
arasında əsrlərlə bufer rolunu oynamışdı, lakin 1204-cü ildə Konstantinopolun
Venetsiya doju Dandolonun başçılığı altında səlibçilər tərəfindən qarət olunması və
işğal olunması ilə Bizans ciddi şəkildə zəifləmişdi. Latın imperiyası devrildikdən sonra
Bizans öz qüvvəsini bərpa etməyə cəhd etdi, lakin türklər tərəfindən olan təhlükə
nəticədə uzun ömür sürən imperiyanı məhvə sürüklədi.
1300-cü ilə yaxın I Osman Fateh (1282-ci ilə yaxın – 1326-cı illər) öz hakimiyyəti
altında müstəqil dövlətin yaranmasını elan etdi və 1922-ci ilə qədər davam edən
sülaləni yaratdı. 1288-ci ildə I Osman səlcuqların vassalı kimi onların dövlətinin,
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Anatoliyanın şimal-qərbində Bizans torpaqlarının xeyli hissəsini tutan monqolların
təzyiqi altında parçalanmış sərhəd vilayətlərindən birinin ərazisinə girdi. Və o, burada
gələcək Osmanlı imperiyasının əsasını qoydu. 1326-cı ildən Osmanlıların paytaxtı Bursa
(yunanca Brusa) oldu.
Kiçik Asiyanın şimal-şərqində XIII əsrdə başlanğıcını götürən Osmanlı türkləri
Səlcuq türklərinin və Bizans imperiyasının torpaqlarını tutaraq, sürətlə yayılmağa
başladı.
Onlar 1345-ci ildə Konstantinopoldan yan keçib, Balkanların içərilərinə hərəkət
etdilər. Sultan I Muradın başçılığı altında Osmanlı qüvvələri Bolqarıstandan keçib,
serblərin torpaqlarına daxil oldular. 1389-cu ildəki Kosovo döyüşündə Osmanlı
qüvvələri serbləri məğlub etdilər. Döyüşdə həm serb kralı Lazar, həm sultan Murad
həlak oldu.
Lakin 1402-ci ildə XIV əsrdə Mərkəzi Asiyada meydana gəlmiş böyük sərkərdə
Teymur Osmanlılara hücum edib, Kosovo döyüşünün iştirakçısı olan atasını əvəz edən
sultan Bəyazidi məğlub edib, onu dəmir qəfəsə saldırdı.
Teymur Çingiz xanın nəslindən olduğunu iddia edirdi. O, Çingiz xan
imperiyasından ayrı düşmüş və itirilmiş torpaqları bir yerə yığmağa çalışdı. 1390-cı ildə
Səmərqəndi tutub, özünü əmir elan etmiş və işğal yürüşlərinə başlamışdı. Teymur
bütün Orta Asiyanı, İranı və Zaqafqaziyanı fəth etdi. Qızıl Ordanı darmadağın etdi.
Teymurun qoşunları Kiçik Asiyaya və Hindistana basqınlar etdi. 1404-1405-cii illərin
qışında Çinə müdaxilə etməyə hazırlaşarkən 1405-ci ildə öldü. Onun nəhəng dövləti
çox torpaqlarını itirdi.
XV əsrdə Qızıl Orda da müxtəlif xanlıqlara parçalandı və onun məhv edilməsi
1480-ci ildə Rusa imkan verdi ki, qəti olaraq tatar-monqol zülmünü öz üstündən atsın.
Teymur Osmanlı sultanını məğlub etsə də, onun bu qələbəsindən bir əsər-əlamət
qalmadı. Osmanlı hökmdarları əvvəlcə Avropada, sonra isə Asiyada iri miqyaslı
yürüşlərini davam etdirib, imperiyanın ərazilərini işğallar hesabına genişləndirməkdə
davam etdilər və onların Teymura məğlubiyyəti elə böyük təsiri olmayan tarixi
epizoddan başqa bir şey olmadı.
1480-c i ilə qədər Bosniya, Albaniya və Serbiyanın qalan hissəsi Balkanlarda
Osmanlı imperiyasına əlavə olundu.
1453-cü ildə osmanlılar Bizans imperiyasının məhvini tamamladılar. Sultan II
Mehmet 80 min nəfərlik qoşunları ilə yalnız 7 min müdafiəçisi olan Konstantinopolu
mühasirəyə aldı. Şəhərə hücumda türklər ağır toplardan istifadə etdilər, onların
mərmilərinin hər biri 1200 funt ağırlığında idi. Nəticədə divarlarda deşik əmələ gəldi,
Bizans imperatoru son döyüşdə həlak oldu. II Mehmet imperatorun sarayı qarşısında
dayanıb, bəşər şərəfinin təbiətinin ötüb keçən olduğunu ifadə etmək üçün sakitcə bu
mənzərəni seyr etdi.
Konstantinopolu işğal edəndən sonra Osmanlı türkləri Balkanlarda öz işğallarını
başa çatdırmağa cəhd etdilər, bu əraziyə isə onlar XIV əsrdən gəlmişdilər. Baxmayaraq
ki, 1470-ci ildə onlar Rumıniya ərazisi olan Valaxiyanı götürməkdə uğurlu olmuşdular,
macarlar müqavimət göstərib türklərin Dunay vadisi ilə irəliləməsinə imkan
verməmişdilər. XV əsrin sonuna qədər türklərin daxili problemləri onları Avropadakı
sonrakı hücumlardan yayındırmışdı. XVI əsrin başlanğıcında isə Osmanlılar Qərbə
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qarşı öz hücumlarını təzələdilər. Macarıstanı, Avstriyanı, Bohemiya və Polşanı
hədələməklə, Aralıq dənizini türk gölünə çevirmək istəyirdilər.

III. Yeni Tarix dövrü
1. Yeni Dünyanın kəşfi
İspan tədqiqatları tarixində Xristofor Kolumb (1451-1506-cı illər), o, əslən italyan
olmaqla, Genuyadan idi, mühüm şəxsiyyət hesab olunur. Elmlə tanış olan avropalılar
bilirdilər ki, dünya dairəvidir və hətta ona dövrə vurmaqla Asiya qitəsinə gedib çıxmaq
olar. Kolumb hiss edirdi ki, Afrikanın ətrafı əvəzinə qərbə tərəf üzməklə Asiyaya
çatmaq olar. O, kraliça İzabellanı da tədqiqat ekspedisiyasını maliyyələşdirməyə
inandıra idi.
Üç gəmi və 90 adamlıq komanda ilə o, 3 avqust 1492-ci ildə üzməyə başladı və 12
oktyabrda Baham adamlarına gəlib çıxdı. Sonra o, Kuba və İspanyola (indiki Haiti)
sahillərinə yollandı. Kolumb inanmışdı ki, o, Asiyaya gəlib çıxmışdır, İspaniyaya
dönəndə kral Ferdinandı və kraliça İzabellanı öz raportları ilə əmin edirdi ki, o, hökmən
qızıl tapacaqdır. Həm də o, yerli sakinləri hindlilər adlandırmaqla (indi bir sıra dillərdə,
həmçinin Azərbaycan dilində «hindular» deyilir), güman edirdi ki, onları xristianlığa
döndərmək üçün qızıl bir imkana malikdir. Dörd səfəri ərzində Karib dənizinin bütün
başlıca adalarında və Mərkəzi Amerikanın qitə hissəsində sahilə çıxdı və hələ də
inanırdı ki, o, Asiyadakı Hindistana gəlib çıxmışdır.
Venetsiya dənizçisi Con Kabat İngiltərə kralı VII Henrinin lisenziyası ilə
Amerikanın sahil xəttindəki Yeni İngiltərəni tədqiq etmişdi. Portuqaliya dəniz kapitanı
Pedru Kabpal təsadüfən 1500-cü ildə Cənubi Amerikanı kəşf etmişdi, Florensiyalı
Ameriqo Vesspuççi bir neçə səfərə qoşularaq, məktublarında həmin torpaqları Yeni
Dünya coğrafiyası kimi təsvir etmişdi. Bu məktublar nəşr edildikdə, həmin torpaqların
adı üçün «Amerika» («Ameriqo”dan sonra) sözü işlənmişdir.
XVI əsrin ilk iki onilliyi Şimali və Cənubi Amerikaların şərq sahillərini tədqiq
edən okean səfərlərinin şahidi oldu.
Ferdinand Magellan (1480-1521-ci illər) 1519-cu ildə Dünya ətrafına səyahətə
çıxdı. O, Cənubi Amerikanın qurtaracağındakı, sonra öz adı ilə adlanacaq boğazdan
üzüb keçib, Sakit okeana çıxdı. Okeanla uzun müddət üzdükdən sonra indiki Filippin
adalarına gəlib çıxdı. Burada o, yerli adamlar tərəfindən öldürüldü. Magellan dünya
ətrafına ilk səyahət edən dənizçi oldu.
Avropalılar Yeni Dünyada bu vaxt kəşf edilən torpaqlara üstünlük verdilər.
Burada milyonlarla sivilizasiyalanmış əhali yaşayırdı. Lakin Amerikalar həqiqətən də
avropalılar üçün yeni idi. Onlar orada çox tez qaydada işğal və istifadə imkanlarını
gördülər. 1494-cu il Tordesilyas müqaviləsinə görə yeni kəşf edilən dünya Portuqaliya
və İspaniya təsir sferaları kimi iki yerə bölündü və bu sənəd əsasında Cənubi
Amerikanın əksər hissəsi İspan sferasına daxil olurdu. Şərqə tərəf, Xoş Ümid Burnu
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ətrafında dövrə vurmaq yolu isə Portuqaliyaya qaldı, ancaq Atlantik okeanınıdan keçən
yol isə ispanlara məxsus idi.

2. Portuqaliyalıların yeni torpaq axtarışları
Portuqaliyalılar hələ çoxdan Afrika sahillərini tədqiq etmək sahəsində Avropada
əslində aparıcı mövqeyə malik idi. 1441-ci ildə Portuqaliya gəmiləri Keyp Verdedən bir
qədər şimalda olan Seneqal çayına çatdılar və vətənə qara afrikalılardan ibarət olan
yüklə qayıtdılar. Onların çoxu sonra qul kimi Avropanın hər tərəfindəki varlı alıcılara
satıldı. Bir neçə il ərzində ildə bir minə qədər qul həmin zonadan Lissabona daşınırdı.
1471-ci ildə portuqaliyalılar Qərbi Afrikada qızıl mənbəyi tapdılar (bu zona
avropalılar üçün həmin vaxtdan Qızıl sahil kimi tanınır). Bir neçə il sonra onlar Mərkəzi
Afrikada Zair (Konqo) çayının mənsəbinə çatdılar. Qızıl, fil sümüyü və qul ticarətinə
yiyələnmək üçün portuqaliyalılar yerli hökmdarlardan torpağı icarəyə götürüb, orada
sahil boyunca daş istehkamlar tikdilər. 1498-ci ildə Vasko da Qama on il ondan əvvəl
Bartolomey Diasın kəşf etdiyi Xoş Ümid Burnunu dolanıb keçərək, cənubi-qərbi
Hindistan sahilindəki limana (Kelikat) gəlib çıxdı. O, burada «xristianları və
ədviyyatları» axtarmağa gəlmişdi, lakin heç bir xristian tapmadı, axtardığı ədviyyatları
isə tapdı. Salamat qalan gəmilərini ədviyyatla doldurub, geri qayıtdı, buna sərmayə
qoyanlar bir neçə min faizlə ölçülən mənfəətə sahib oldular.
Portuqaliya donanması hər il bu zonaya yollanır, ərəb gəmilərinin yükünü ələ
keçirmək və ədviyyat ticarətində öz inhisarını qurmaq istəyirdi. 1509-cu ildə
Portuqaliya armadası birgə türk və hind gəmilərindən ibarət donanmanı Hindistan
sahilində məğlub etdi və Qırmızı dənizin girişinə blokada qoydu. Bu vaxt onlar
ədviyyat ticarəti üçün daha geniş axtarışlara başladılar, 1511-ci ildə Malay
yarımadasındakı Malakka limanına gəlib çıxdılar. Molukkalara, indi ora Ədviyyat
adaları kimi tanınır, yol üzərində stansiya qurdular. Qanlı döyüşdə portuqaliyalılar
şəhəri tutub, yerli ərəb əhalisini qırdılar, bu, iki xalq arasında qəzəbli mübarizənin
başlanmasına səbəb oldu. Portuqaliya imperiyası Hindistanın və Çinin sahillərində
postlar yaratdılar, onlar Asiya regionunu müstəmləkəyə çevirməyi arzu edirdilər. Bu
istəyin reallaşmasında onların uğuru toplarına və fərasətli dənizçilərinə əsaslanırdı.

3. İspan imperiyası
İspaniya kralı II Filipp taxt-taca (1556-1598-ci illər) gələndə artıq imperiya
mövcud idi, onun vəzifəsi ata V Karldan (I Karlosdan) qalmış torpaqları qoruyub
saxlamaq və konsolidasiya etmək idi. Bu torpaqlara İspaniya, Niderland, İtaliyadakı
ərazilər və Yeni Dünypa daxil idi. Filipp elə bir hökumət quruluşunu miras kimi
götürmüşdü ki, müxtəlif dövlətlərin və İmperiya ərazilərinin hər biri kralla fərdi
əlaqədə idi. O, bütöv bir hökumətin mərkəzində dayanmağa çalışırdı, bütün
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məsələlərə, ən kiçik detallara da nüfuz edirdi. Hakimiyyəti bölüşdürməyə hazır
olmadığından, o, bəzi məsələlərdə uğursuzluğa düçar olurdu. Bir ispan məmuru
istehza ilə demişdi ki, «əgər Allah mənə ölüm hökmünü çatdırmaq üçün Eksorialdan
(Filippin daimi işlədiyi kral sarayı- müəllif) istifadə etsəydi, mən əbədi yaşayana
çevrilərdim». Çünki kral həftələrlə dövlət sənədləri ilə məşğul olurdu.
Filippin məqsədlərindən biri İspaniyanı Avropada aparıcı bir dövlət etmək idi.
İspaniyanın iqtisadiyyatının inkişafı Yeni Dünyadakı torpaqlardan daşınıb gətirilən
qızıl və gümüşdən asılı idi. Oranın kənd təsərrüfatı, kommersiyası, sənətkarlığı,
xüsusən toxuculuq məhsulu istehsalı, ipəyi və dəri malları da yaxşı gəlir mənbəyi idi.
Lakin xüsusən 1580-ci ildən sonra müharibə xərcləri artaraq, İspaniya
iqtisadiyyatını viran qoyurdu. Amerikanın qızıl və gümüşü heç vaxt kral gəlirlərinin 20
faizindən çoxunu təşkil etmirdi, ona görə də hökumət daha çox birbaşa və dolayı yolla
vergilər qoyurdu. Hətta hökumət borc götürməyə məcbur olurdu. Filipp bu borcların
həcmini yeddi dəfə artırmışdı.
II Filipp imperiyasının ən varlı hissələrindən biri olan İspan Niderlandı ən
katolik kral üçün, ilahi qüvvə tərəfindən özünü seçilmiş xalq hesab edən ispanlar
xristianlığı protestant yeretiklərindən xilas etdiyinə görə onu belə adlandırmışdılar,
böyük əhəmiyyət daşıyırdı. O, bütün Avropada katolisizmin əsl müdafiəçisinə
çevrilmişdi. Niderland 17 əyalətdən (müasir Niderland, Belçika və Lüksemburq) ibarət
idi. II Filipp ayrı-ayrı əyalətlərin ənənəvi imtiyazlarına məhəl qoymayaraq,
Niderlandda öz nəzarətini möhkəmləndirmək istəyirdi. Lakin kübarlar, kiçik şəhərlər
və əyalət hökumətləri buna müqavimət göstərirdilər. Filippə qarşı nifrət, Niderland
sakinləri üçün vergilər qaldırılanda daha da yüksəldi.
Filipp kalvinizmi məhv etmək istəyirdi, nəticədə din, üsyan üçün başlıca
katalizator rolunu oynadı. 1566-cı ildə kalvinistlər, xüsusən kübarlar katolik
kilsələrindəki heykəlləri dağıtmağa və vitraj pəncərələrini qırmağa başladılar. Filipp
hersoq Albanın başçılığı altında bu üsyanı yatırtmaq üçün 10 min nəfərlik ispan
veteranlarını və italyan qoşunlarını göndərdi. Sonra onu hersoq Parma əvəz etdi.
Niderland bu vaxt dini, coğrafi və siyasi xətlər üzrə iki düşmən cəbhəyə bölündü.
Mübarizə 1609-cu ilə qədər davam etdi və faktiki olaraq şimal əyalətlərinin müstəqilliyi
tanındı. Bu “Birləşmiş əyalətlər” tezliklə Holland respublikası kimi meydana çıxdı. Ön
cənub əyaləti isə İspaniyanın tabeliyində qaldı.
Bu vaxt ingilis Frensis Dreyk Yeni Dünyadan qızıl daşıyan ispan gəmilərini qarət
edirdi. Tədricən İngiltərə kraliçası I Elizabet Niderlandın işlərinə daha fəal qarışmağa
başladı. Bu İspaniya ilə İngiltərə arasında narazılığı artırdı. Nəticədə II Filipp öz ətrafı
tərəfindən inandırıldı ki, İngiltərəyə müdaxilə edilsə, ispanların gəldiyini görən xalq
kraliçaya qarşı mübarizəyə qalxacaqdır. Həm də kral başa düşürdü ki, nə qədər ki,
İngiltərə kömək göstərməkdə davam edir, Niderlandda qiyam heç vaxt sona
çatmayacaqdır. İngiltərəyə müdaxilə La-Manş boğazını keçməklə başlanacaqdı. İspan
Məğlubedilməz Armadası həmin ölkəyə bədbəxtlik gətirməli idi. İspan donanması
hədəfə doğru üzməyə başladı. Onlar ingilis hərbi-dəniz qüvvələrini darmadağın
etməyə ümid bəsləyirdilər. Lakin bu möcüzə baş vermədi. İspan donanması ingilislərlə
bir neçə toqquşmada məğlub oldu və vətənə geri qayıtmaq üçün şimala, Şotlandiya və
İrlandiya sahillərinə üzdü, bu vaxt indi də donanmanı tufan darmadağın etdi. İspan
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Armadasının məğlubiyyəti İngiltərənin protestant ölkəsi olaraq qalmasına təminat
verdi. Məğlubiyyət həm də ispanlar üçün psixoloji zərbə xarakteri daşıdı.
İspaniya Yeni Dünyada öz imperiyasını yaradırdı. Lakin başlanğıcda İspan
işğalçıları burada koknistadorlar kimi tanınmaqla, heç də hökumət tərəfindən bu işə
cəlb edilməmişdilər, məhz özəl qaydada həmin macəraya girişmişdilər. Yaxşı silahları,
təşkilatçılıq bacarığı və qətiyyətlilikləri onlara uğur gətirirdi. Onlar həmçinin yerli
xalqlar arasında olan rəqabətdən fayda götürürdülər və yerli sakinlər Avropa
xəstəliklərindən ağır itkiyə məruz qalmaqla, detsimasiya olunurdular.
İspanlar Yeni Dünyaya gəlib çıxmamışdan əvvəl Mesoamerika (müasir Meksika
və mərkəzi Amerika) artıq bir sıra çiçəklənən sivilizasiyalara sahib idi. B.e.300-cü ilinə
yaxın Yukatan yarımadasında məskunlaşmağa başlayan xalq mayya kimi tanınmaqla
Amerikalarda ən irəli çıxmış sivilizasiyalardan birini qurmuşdu. Mayyalar uca
məbədlər və piramidalar tikmişdi, yüksək istedadlı sənətkarlara malik idi və çox ağıllı
təqvim düzəltmişdilər. Bu təqvim həmin dövrün dünyasının istənilən mövcudluğunda
dəqiqliyi ilə seçilirdi. Mayyalar aqrar xalq idi, sıx yağış maneələrini təmizləyir,
əkinçiliyi inkişaf etdirir və «qurama yorğan» şəklindəki şəhər-dövlətləri tikirdilər.
Mayya sivilizasiyası Mərkəzi Amerikanı və Cənubi Meksikanı əhatə edirdi. Məlum
olmayan səbəblərə görə, Mayya sivilizasiyası 800-cü illər ətrafında tənəzzülə uğradı və
bir əsrdən də az olmayan müddətdə süqut etdi.
Erkən XII əsr ərzində atsteklər kimi tanınan xalq uzun miqrasiyadan sonra
Meksika vadisinə gəlib çıxdı. Teksoko gölünün ortasındakı adada (indi Mexiko
şəhərinin yerləşdiyi yer) öz paytaxtları olan Tenoçtitlanı tikdilər.
Sonrakı yüzilliklərdə atsteklər digər şəhərlərini yaratdılar, məbədlər, digər
ictimai binalar, evlər, Teksoko gölündən şimala, cənuba və qərbə gedən və bir çox
adalarla qitəni birləşdirən daş dambalar inşa etdilər. XV əsrin başlanğıcında onlar 4 mil
məsafədəki bulaqdan təzə içməli suyu gətirmək üçün avseduk tikmişdilər. Atsteklər
yaxşı döyüşçülər idilər, onlar öz paytaxt şəhərini tikən vaxt, ətrafdakı zonanı da öz
nəzarətlərinə aldılar. XV əsrdən başlayaraq bura göl regionunda aparıcı şəhər-dövlətə
çevrildi. Həmin əsrin qalan dövründə atsteklər öz hakimiyyətləri altında olan ərazini
indiki Meksika ilə yanaşı, Atlantik okeanından Sakit okeana qədər genişləndirdilər.
Onun sərhədləri cənubda Qvatemalaya qədər uzanırdı. Yeni çarlıq mərkəzləşmiş dövlət
olmayıb, yerli ağaların idarə etdiyi yarımmüstəqil ərazilərin kolleksiyasından ibarət idi.
Onlar Atstek hökmdarına bac verirdilər. Bu sərbəst siyasi təşkilatlanma sonralar Atstek
imperiyasının yıxılmasına şərait yaratdı.
1519-cu ildə Ernan Kortesin (1485-1547-ci illər) komandanlığı altında ispan
ekspedisiyası Meksika körfəzindəki Verakrusda sahilə çıxdı. O, 550 əsgərdən və 12
atdan ibarət kiçik qoşunun başında Tenoçtitlana yürüş etdi. Bura yollanmamışdan
əvvəl o, atsteklərin zülmkar ağalığından cana doyan şəhər-dövlətlərlə ittifaq
bağlamışdı. Noyabrdı Kortes Tenoçtitlana gəldi və Atstek monarxı Montesuma
tərəfindən dostcasına qarşılandı. Əvvəlcə, Montesuma inanmışdı ki, qonaq, öz vətənini
bir neçə əsr əvvəl tərk etmiş və qayıdacağını vəd etmiş öz ali allahlarıdır. Montesuma
əcnəbilərə qızıl hədiyyələr və şəhərdə olduqları müddət üçün yaşamaqdan ötəri saray
verdi.
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Lakin ispanlar tezliklə onların qonaqpərvərliyinə düşmənçiliklə cavab verdilər,
Montesumanı əsir götürdülər və şəhəri soyğunçuluğa məruz qoydular. 1530-ci ilin
payızında Kortesin buraya gəlməsindən bir il sonra yerli əhali qiyam qaldırdı və
müdaxiləçiləri şəhərdən qovdu. İspanlardan çoxu öldürüldü, lakin atsteklər tezliklə
yeni bədbəxtliklərlə üzlədilər. Bir atstekin nağıl etdiyi kimi, «ispanlar Meksikadan
qaçan vaxt bura böyük xəstəliklər və çiçək xəstəliyi gəldi». Avropalıların xəstəliklərinə
təbii immunitetləri olmayan atsteklərin çoxu xəstələndi və öldü. Bu vaxt Kortes yeni
yerli müttəfiqlərindən təzə əsgərlər aldı. Təkcə bir Tlakskala dövləti ona 50 min
döyüşçü vermişdi. Dörd aydan sonra şəhər təslim oldu.
Kortes və əsgərləri şəhərə daxil olduqda burada əsl qırğın başlandı. Kortesi
müşayiət edən bir ispanın yazdığı kimi, küçədə ölmüş hinduların cəsədlərini və
başlarını tapdalamadan gəzmək mümkün deyildi. Tenoçtitlanda ölənlər
Nabuhadonosorun Yerusəlimi işğal edərkən qırılan yəhudilərdən daha çox idi.
Atsteklər də yəhudilər kimi buna ağı deməli idilər. Quru torpaq üzərində və
çəpərlərdə cəsədlərdən topa düzəldilmişdi. Üfunət dözülməz idi, hətta Kortesin özü də
bu yayılan pis iydən xəstələnmişdi.
İspanlar sonra yeni viran qoymaq dalğasına başladılar. Piramidalar, məbədlər və
saraylar uçuruldu, yerlə yeksan edildi və onların daşları ispan idarəetmə binalarının və
kilsələrin tikilməsi üçün istifadə edildi. Çaylar və kanallar doldurulub, qurudulmuşdu.
Qüdrətli Atstek imperiyası Meksikanın qitə torpağında artıq yox idi. 1531-ci illə 1550-ci
illər arasında ispanlar şimali Meksikaya nəzarəti əldə etdilər.
XIV əsrdə İnka Perunun cənubundakı dağlarda 10 min funt hündürlüyündə
yerləşən şəhər kimi Kusko zonasındakı kiçik icma idi. 1440-cı illərdə onların güclü
hökmdarı Paçakutinin başçılığı altında İnka bütöv regionu öz nəzarətinə almaq üçün
işğal kampaniyasına başladı. Paçakuti yüksək dərəcədə mərkəzləşmiş dövlət yaratdı.
Paytaxt Kusko palçıqdan tikilən evlərdən olmağını dəyişib, daşdan olan bir şəhərə
çevrildi. Sonralar İnka imperiyasının sərhədləri Ekvadora, mərkəzi Çiliyə və Amazonka
hövzəsinin hüdudlarına qədər uzanırdı. İmperiyada təqribən 12 milyon əhali yaşayırdı.
İnka böyük inşaatçı idi. Onun ən böyük layihəsi uzunluğu 24.800 mil olan yollar
şəbəkəsini yaratmaq idi. Onlar bugünkü Kolumbiyanın sərhədindən Çilidəki indiki
Santyaqonun cənub nöqtəsinə qədər uzanırdı. İki başlıca yol şimal-cənub istiqamətində
idi, biri And dağlarından keçirdi, digəri isə onların arasındakı yolları birləşdirməklə
sahil boyu uzanırdı. Yol boyu bir günlük piyada yol getmək üçün olan məsafədə
istirahət evləri, anbar binaları tikilmişdi. Müxtəlif tipli körpülər, xüsusən dərin
dərələrin və çayların üstündən müasir növlərə bənzəyən asma körpülər qurulmuşdu.
İlk ispan ekspedisiyaları bu zonaya gələnə qədər İnka imperiyası 1530-cu ilin
dekabrında Fransisko Pisarrro 180 nəfərlik dəstəsi ilə Cənubi Amerikanın Sakit okean
sahilinə çıxdı. O da Kortes kimi polad silahlara, barıta və atlara malik idi. Bunların heç
biri yerli adamlara tanış deyildi. Pisarronun da xoşbəxtliyi onda idi ki, İnka
imperiyasında da bu vaxt çiçək xəstəliyi epidemiyası yayılmışdı. Atsteklər kimi İnka da
avropalıların xəstəliklərinə qarşı immunitetə malik deyildi və göründüyü kimi, çiçək
xəstəliyi tezliklə bütün kəndləri viran qoydu. Pisarronun yaxşı taleyi bir də onda idi ki,
hətta İnka imperatoru da xəstəliyin qurbanı oldu. İmperatorun vəfatından sonra onun
iki oğlu taxt-taca iddia etdi və bu, vətəndaş müharibəsi ilə nəticələndi. Pisarro bu
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vəziyyətdən fayda götürüb, öz qardaşını məğlub ebən Ataualpanı əsir götürdü. Yalnız
daşlarla, oxlarla və yüngül nizələrlə silahlanmış İnka əsgərləri İspan atlıları ilə, həm də
onların tüfəngləri və topları ilə bacara bilməzdilər. Ataualpanı edam etdikdən sonra
Pisarro və onun əsgərləri öz İnka müttəfiqlərinin köməyi ilə Kuskoya girib, İnka
paytaxtını işğal etdilər. 1535-ci ildən Pisarro öz paytaxtını ispan imperiyasının yeni
koloniyası kimi Limada qurdu.
Yeni Dünyanın hindularına qarşı ispan siyasəti qarışıqlığın, pis rəhbərlikdən irəli
gələn paternalizmin və qəddar istismarın kombinasiyasından ibarət idi. Konkistadolar
öz maraqlarından çıxış etsələr də, mərhum kraliça İzabella tuzemləri Kastiliyanın
təbəələri elan etmişdi. Onun qoyduğu qaydaya görə işğalçı ispanlar təkcə bac yığmalı
deyildilər, həm də hindulara himayə göstərməli idilər. İspaniyadan üç min mil aralı
olan ispan sakinləri hökumətin siyasətinə, əsasən məhəl qoymurdular və zorakılıqla
hinduları öz iqtisadi mənafeləri üçün istifadə edirdilər. Hindular plantasiyalarda, çox
gəlirli qızıl və gümüş mədənlərində işlədilirdilər. İstismar qaydasındakı zəhmət, aclıq
və xüsusi xəstəlik hinduların həyatından qorxulu rüsum alırdı. Güman edilir ki, yerli
əhalinin 80 faizdən 40 faizə qədəri öldü.
Kolumb 1493-cü ildə İspaniyaya gələndə burada 100 min tuzem yaşayırdı, 1570ci ildə yalnız 300 hindu sağ qalmışdı. Mərkəzi Meksikanın əhalisi 1519-cu ildə təqribən
11 milyon olduğu halda, 1540-cı ildə 6,5 milyona, XVI əsrin sonunda isə 2,5 milyona
düşmüşdü.
İspan imperiyası hinduların sümükləri üzərində ucalmışdısa, ancaq özünün vardövlət sahibi olması ilə «öyünə bilərdi». Görən ispanlar hansı hüquqla onları
öldürürdülər? Axı onlar Allah adamları olmaqla günahsız idilər. Onlar ispanlara qədər
bu torpaqda, öz vətənlərində dinc yaşamışdılar. Onlar ispanlarla heç bir zərər
toxundurmadıqları halda, bu bədbəxtlər ağaları tərəfindən toplum qaydada
öldürülürdülər.
Yeni Dünyada ispan inzibati sistemi vitse-krallara əsaslanırdı. İspan torpaqları
əvvəldən iki hissəyə bölünmüşdü: paytaxtı Mexiko şəhəri olmaqla Yeni İspaniya (bura
Meksika, Mərkəzi Amerika və Karib dənizi adaları daxil idi) və Limadan vitse-kral
tərəfindən idarə edilən Peru (Cənubi Amerikanın qərbi). Hər iki vitse-kral İspaniya
kralının baş mülki və hərbi qulluqçusu kimi xidmət edirdi .
Papa sazişinə görə İspaniyanın katolik monarxlarına Yeni Dünyadakı dini işlər
üzrə müstəsna hüquqlar verilmişdi. Onlar yepiskopları və din xadimlərini təyin edə,
kilsələr tikə, ödənişləri toplaya, bütpərəstləri xristianlığa döndərmək üçün müxtəlif dini
qaydalara nəzarət edə bilərdilər.

4. Afrika qul ticarəti
Afrika ətrafında üzəndə portuqaliyalıların ilk məqsədi Ədviyyat adalarına dəniz
yolunu tapmaq olsa da, onlar tezliklə Afrikanın özündən mənfəət götürmək imkanını
da kəşf etdilər. Digər avropalılar da bu işi görməyə başladılar.
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Portuqaliyalılar Afrikalının hər iki – qərb və şərq sahillərində hər şeydən əvvəl
qızıl ticarətinə ağalıq etmək üçün fortlar tikdilər. Ancaq XVII əsrin ortalarında
hollandlar Qərbi Afrika sahillərindəki bir neçə fortu tutdular və elə həmin vaxt Hind
okeanından keçən Portuqaliya qızıl ticarətinin çoxunu öz nəzarətləri altına aldılar.
1602-ci ildə yaranan ticarət koloniyası olan Holland Şərqi İndiya Kompaniyası
hökumətin sponsorluğu ilə həmçinin Cənubi Afrikada, Xoş Ümid Burnu yaxınlığında
məskən saldı. Bu Ədviyyat adaları yolundakı Holland gəmilərini qida və digər
ehtiyatlarla təmin etmək üçün bir baza olacaqdı. Həqiqətən də bu, daimi koloniyaya
çevrildi, burlar kimi tanınan holland fermerləri burada Keyptaun şəhərinin ətrafında
məskunlaşmağa başladılar. Mülayim iqlimi ilə yanaşı, tropik xəstəliklərdən azad olan
bu zona məskunlaşmaq üçün avropalıların diqqətini cəlb etdi.
Afrika sahil xəttinin avropalılar tərəfindən tədqiq edilməsi qitənin içərilərində
yaşayan afrikalıların çoxuna toxunmurdu, lakin sahilə yaxın yaşayan adamlara onun
təsiri böyük idi. XVII və XVIII əsrlərdə qul ticarəti böyüdükcə minlərlə, sonra isə
milyonlarla afrikalı öz vətənindən köçürülüb, zorla Yeni Dünyanın plantasiyalarına
daşınırdı.
Qul ticarəti yolu heç də yeni deyildi. Dünyanın digər zonalarında olduğu kimi,
qədim zamanlardan Afrikada da quldarlıq mövcud idi. Afrika qullarının ilkin bazarı
Orta Şərq idi, orada onların çoxu ev nökərləri kimi istifadə olunurdu. Bir çox Avropa
ölkələrində də həmçinin quldarlıq var idi, ora qullar Afrikadan və ya müharibə əsirləri
kimi Qara dənizin şimal regionlarından gətirilirdi, ev işlərinə kömək etməkdə və ya
kənd təsərrüfatı işçiləri kimi istifadə edilirdi.
İlk başlanğıcda portuqaliyalılar sadəcə avropalı qulları afrikalılarla əvəz etdilər.
XV əsrin ikinci yarısı ərzində hər il bir minə yaxın qul Portuqaliyaya gətirilirdi. 1490-cı
illərdə Amerikaların kəşfi ilə cənubi Amerikada və Karib adalarında şəkər qamışının
becərilməsi situasiyanı kəskin surətdə dəyişdi.
Şəkər qamışı Avropaya ilk dövrlərdə Orta Şərqdən səlibçilər vasitəsilə
gətirilmişdi. XV əsp ərzində isə şəkər qamışı plantasiyaları Braziliyanın şərq sahilində
və Karib dənizinin bir neçə adasında yaradıldı. Qamışdan olan şəkərə tələbat
böyüdükcə, daha çox işçi qüvvəsi tələb etməyə başladı və bu tələbat Yeni Dünyada
xəstəliklərdən xeyli azalmış amerikan hindu əhalisi ilə ödənə bilməzdi. Qərbi
Afrikanın çox hissəsinin iqlimi və torpağı şəkər qamışı becərilməsinə yararlı
olmadığından, Afrika qulları Braziliyaya və Karib adalarına daşınmağa başlandı ki,
orada plantasiyalarda işləsinlər. 1518-ci ildə ilk ispan gəmisi afrikalı qulları Afrikadan
birbaşa Yeni Dünyaya gətirmişdi.
Sonrakı iki əsr ərzində qul ticarəti xeyli artdı və Avropa, Afrika və Amerika
qitələrini birləşdirən «üçbucaq ticarətin» bir hissəsinə çevrildi. Bu, yeni Atlantika
iqtisadiyyatını xarakterizə edirdi. Avropalı tacir gəmiləri (əsasın İngiltərə, Fransa,
İspaniya, Portuqaliya və Holland respublikasına məxsus olanlar) tüfəng, cin (spirtli
içki) və parça kimi Avropa manufaktura mallarını Afrikaya daşıyırdı, oradan isə qul
yükü ilə qayıdırdı. Qullar Amerikalara göndərilib, satılırdı. Avropa tacirləri sonra
tütün, patka, şəkər, rom, kofe və xam pambığı alıb, onları Avropa bazarlarında satmaq
üçün həmin qitəyə göndərirdilər.
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XVI əsr ərzində təqribən 275 min afrikalı qul edilərək, başqa ölkələrə
göndərilmişdi, onlardan hər il 2 mini təkcə Amerikaya gəlirdi. XVII əsrdə qulların sayı
1 milyondan artığa qalxdı, XVIII əsrdə isə ticarət Qərbi və Mərkəzi Afrikadan Şərqi
Afrikaya yayılanda 6 milyon nəfərə çatdı. XIX əsrdə Böyük Britaniya və digər Avropa
ölkələri qul ticarətinə son qoymağa cəhd etdikdə, hətta bu vaxt Afrikadan 2 milyon qul
ixrac edilmişdi. Bütövlükdə XVI və XIX əsrlər arasında 10 milyona qədər afrikalı qul
Amerikalara göndərilmişdi. Onun yarısına qədəri Britaniya gəmilərində daşınmışdı,
qalanları fransız, holland, Portuqaliya, Danimarka və sonralar isə Amerika gəmilərində
daşınmanın payına düşürdü.
Qulların təəccüb doğuran sayının bir səbəbi də ölüm dərəcəsinin yüksək olması
idi. Afrikadan Amerikalara qulların səfəri Orta Keçid kimi məşhurdur, bu, üçbucaq
ticarət yolunun orta ayağı idi. Afrika qulları bir gəmidə 300-dən 450-yədək adam
olmaqla, yük gəmilərinə yüklənirdilər, orada ayağa qalxmaq üçün heç bir yararlı otaq
olmurdu və ya qullar sanitar qaydalara riayət edilmədən zəncirdə saxlanırdılar.
Onların Amerikaya səfəri vaxtı belə vəziyyətdə ən azı 100 gün qalırdılar. Ölüm
dərəcəsi orta hesabla 10 faiz idi. Tufan və ya əks tərəfə əsən külək nəticəsində əmələ
gələn daha uzun səfərlərdə ölüm dərəcəsi xeyli yüksək olurdu. Yeni Dünyada doğulan
və böyüyən qulların arasında ölüm dərəcəsi aşağı olurdu, yeni nəsil çox sayda ölümcül
xəstəliklərə qarşı immunitet qazanırdı. Qul sahiblərinin çoxu, xüsusən Qərbi İndiyada
olanlar inanırdılar ki, yeni qulu satın almaq, uşağı doğulandan yeniyetməlikdə işləyənə
qədər böyütməkdən daha az xərcə başa gəlir.
Qul ticarətinin effekti zonadan zonaya fərqli idi. Əlbəttə, bu qulların və onların
ailələrinin həyatlarına faciəli təsir göstərirdi. Qul ticarəti həm də bir sıra zonaların
əhalisinin azalmasına və çox sayda Afrika icmalarını, özünün gənc və bədəncə möhkəm
üzvlərindən məhrum edirdi. Qul ticarətinin siyasi effektləri də viranedici idi. Daimi qul
ehtiyatını saxlamaq ehtiyacı da Afrika qəbilə başçıları arasında müharibələri və
zorakılığı artırırdı.
Avropa intellektualları tərəfindən humanitar hissiyyat xorunun qalxmasının
əksinə, qara qullardan istifadə Qərb cəmiyyəti üçün uzun müddət ərzində xeyli
dərəcədə yararlı olaraq qalırdı.

5. Qərblilər Cənubi-Şərqi Asiyada
Portuqaliyalıların sayı və var-dövləti çatmırdı ki, cənubi-şərqi Asiyada yerli
müqaviməti üstələsin və Asiya regionunu məskunlaşdırsın. Portuqaliya imperiyası
sadəcə olaraq, çox böyük olsa da, Portuqaliya özü bu imperiyanı saxlamaq üçün çox
kiçik idi. Onun başqa ölkələrə gedən gənc adamlarının çoxu geri qayıtmırdı. XVI əsrin
sonundan yeni Avropalı rəqiblər savaşa girişdilər. Onlardan biri İspaniya idi. İspanlar
Filippində özlərini qurmuşdular və bu ölkə Sakit okeandan keçən ticarət üçün baş ispan
bazası oldu. İspan gəmiləri ipəyi və digər zinət mallarını Meksikaya daşıyır, əvəzində
oradakı mədənlərdən öz ölkəsinə gümüş gətirirdi.
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Lakin Cənubi-şərqi Asyadakı Portuqaliya imperiyasına, hollandların və
ingilislərin bura gəlməsi ilə ilkin təhlükə meydana çıxdı. Onlar portuqaliyalılara
nisbətən daha yaxşı maliyyələşirdilər. XVII əsrin əlli ili ərzində hollandlar Hind
okeanından keçən ticari yolu boyundakı Portuqaliya sahil fortlarının əksəriyyətini
Seylon da daxil olmaqla işğal etdilər. Makakkanı isə 1641-ci ildə tutdular. Təcavüzkar
hollandlar ingilis tacirlərini ədviyyat bazarından qovmaqla yanaşı, ingilisləri yalnız
Sumatranın cənub sahilindəki kiçik limana qədər məhdudlaşdırdılar. Hollandlar
həmçinin öz siyasi və hərbi nəzarətlərini bütün zonaya yaydılar.
Portuqaliya donanması 1498-ci ildə Kəlküttəyə gələndə Hindistan subkontinenti
bir sıra hindli və müsəlman çarlıqlarına bölünmüşdü. Moğol adlanan yeni əcnəbi
sülalənin gəlməsi ilə birləşmənin yeni erası meydana çıxdı.
Moğol imperiyasının əsasını qoyanlar Hindistanın yerli adamları olmayıb, Qanq
çayı vadisinin şimalındakı dağlıq regiondan gəlmişdilər. Sülalənin banisi Babur məşhur
mənşəyə malik idi. Onun atası böyük Asiya fatehi Teymurləngin nəslindən idi, anası isə
Monqol fatehi Çingiz xanın nəslinə gedib çıxırdı. Baburun nəvəsi Əkbər (1556-1605-ci
illər) moğol idarəçiliyini Hindistanın əksər ərazisinə yaydı. O, iki min ilə yaxın əvvəl
mövcud olmuş Maurya sülaləsindən sonra böyük Hindistan imperiyası yaratmışdı.
Hindistana ilk dəfə gələn avropalılar portuqaliyalılar idi. Əvvəlcə Portuqaliya
Hind okeanındakı regional ticarətdə ağalıq edirdi. Lakin XVI ingilislər və hollandlar
səhnəyə çıxdılar. Tezliklə hər iki dövlət Portuqaliya ilə rəqabət apardı ki, regionda
ticarət imtiyazlarına sahib olsun.
XVII əsrin birinci yarısında ingilisləri Hindistanda təmsil olunması xeyli
gücləndi. 1650-ci ildən ingilis ticarət postları şimali-qərbi Hindistan sahillərindəki
Suratda, indi böyük şəhər Kəlküttəyə çevrilən Uilyam fortu Benqal körfəzinin
yaxınlığında və Madras (indi Çenkay) cənubi-şərq sahilində qoyuldu. Madrasdan
ingilis gəmiləri Hindistanda istehsal edilən pambıq malları Şərqi Hindistana daşıyırdı,
burada onların dəyişdirildiyi ədviyyat geri, İngiltərəyə daşınmaq üçün gəmilərə
yüklənirdi.
Britaniyalılar Robert Kleyvin hərbi istedadına görə xilas oldular, bu aqressiv
Britaniya imperiyası qurucusu həmin vaxt Şərqi İndiya Kompaniyasının Hindistandakı
baş təmsilçisi oldu. Şərqi İndiya Kompaniyası isə britaniyalılar tərəfindən 1600-cü ildə
yaradılmışdı. Britaniyalıların cəhdləri ilə fransızlar yalnız Pondiçerri fortu ilə və cənubişərqi sahilindəki bir ovuc kiçik ərazilərlə kifayətlənməli oldular.
Bu vaxt Klyev Benqalda britaniyalıların nəzarətini konsolidasiya etməyə başladı.
Burada yeni hökmdar Uilyam fortuna hücum edib, yeni britaniyalı əhalini «Kəlküttə
qara deşiyi» adlanan zindanda dustaq etdi. Dustaqlar yeraltı həbsxanada
saxlandıqlarından, onların çoxu əsirlikdə öldü. 1757-ci ildə kiçik Britaniya qüvvəsi 3
min nəfərə yaxın olmaqla, sayda ondan on dəfə böyük olan Moğolun başçılıq etdiyi
ordunu Plessi döyüşündə məğlub etdi. Bu qələbənin qəniməti kimi Britaniya Şərqi
İndiya Kompaniyası bu vaxt kiçildilmiş Moğol sarayından Kəlküttəni əhatə edən
zonadakı torpaqlardan vergiləri toplamaq səlahiyyətini aldı. Yeddiillik müharibə (17561763-cü illər) ərzində britaniyalılar fransızları məcbur etdi ki, Hindistandan bütünlüklə
geri çəkilsinlər.
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Şərqi İndiya Kompaniyasının qulluqçularına, subkontinentin içərilərində öz
hakimiyyətlərini genişləndirməsi sadəcə bir iqtisadi iş kimi görünürdü. Onlar
Hindistanda böyük xərc tələb edən hərbi əməliyyatları aparmaq üçün müntəzəm gəlir
mənbəyi axtarırdılar. Tarixçilərdən ötəri bütün Hindistan subkontinentinin Britaniya
Şərqi İndiya Kompaniyasının ağalığına tədricən keçməsi üçün bu, başlıca addımın
əlaməti hesab olunur. Kompaniya əslində Britaniya imperiyasının Hindistana sahib
olmasına möhkəm zəmin yaratdı və baş nazir Bencamin Dizraelinin təklifi ilə 1876-cı
ildə Britaniya kraliçası Viktoriyanın Hindistan imperatriçəsi elan olunması ilə bu
məsələ öz rəsmi həllini tapdı. Hindistan Milli Azadlıq Hərəkatının böyük lideri
Mahatma Qandi isə bu məqsədlə öz xalqını günahlandırırdı və deyirdi ki, vur-tut 100
min ingilis 300 milyonluq hindlini əsarət altında saxlayır. İmperiyalar kəmiyyətə deyil,
hərbi və iqtisadi gücün keyfiyyətinə ciddi fikir verdiklərindən başqa xalqlar üzərində
öz ağalıqlarını qurub və davam etdirə bilirlər.
Uinston Çörçill isə Britaniya imperializminə haqq qazandırmaq üçün demişdi:
«Hindistan ölkə deyildir, ərazidir». Deməli, Britaniya əraziyə sahib çıxmışdı.
1564-cü ildə portuqaliyalılar Çin sahilində lövbər saldılar. Bu, çinlilərin
imperiyası ilə Avropa arasında Marko Polonun iki yüz il əvvəlki səyahətindən sonra
baş tutan birbaşa əlaqə idi. Həmin vaxt çinlilər buna elə bir əhəmiyyət vermədilər. Çin
öz qüdrətinin zirvəsində idi və Yer üzündəki ən parlaq sivilizasiyaya malik idi. Onların
imperiyası Mərkəzi Asiya çöllərindən Çin dənizinə qədər, Qobi səhrasından tropik
yağış meşələri olan cənubi-şərqi Asiyaya qədər uzanırdı. Pekindəki imperial taxt-tacın
özündən razı şəklindəki nəzərində avropalılar ancaq barbarların qeyri-adi bir forması
kimi görünə bilərdi. Çin hökmdarları üçün bütün digər ölkələrin liderləri sadəcə Çin
imperatorunun kiçik qardaşları idi, o, özü isə Göyün oğlu kimi qiymətləndirilirdi.
Portuqaliyalıların donanması Çin sahilinə gəlib çıxanda, 1369-cu ildən 1644-cü
ilədək hökmranlıq edən Min sülaləsi artıq Çin tarixinin böyüklüyünün yeni erasına
başlamışdı. Bir sıra qüvvətli hökmdarların başçılığı altında Çin öz hakimiyyətini
Monqolustanın içərilərinə və Mərkəzi Asiyaya genişləndirmişdi. Min hətta qısa
müddətə də olsa, Vyetnamı da yenidən işğal etmişdi. Şimal sərhədi boyunca onlar
Böyük Səddi möhkəmləndirmiş və əsrlər ərzində Çini narahat edən nomad tayfa
adamları ilə sülhü bərqərar etmişdilər.
Min sülaləsinin günləri artıq başa çatırdı. 1630-cu illərdə ağır epidemiya xeyli
ərazilərdə əhalinin qırılmasına səbəb olmuşdu. Epidemiyadan əzab çəkənlər 1644-cü
ildə kəndli üsyanı qığılcımına kömək etdilər. Üsyançılar Pekini tutdular. Sonuncu Min
imperatoru sarayın bağındakı ağacdan özünü asmaqla intihar etdi.
Min sülaləsinin devrilməsi mancurlar üçün şərait yaratdı, onlar əkinçi və ovçu
xalq idi, bu gün Mancuriya kimi tanınmaqla, Çinin şimali-şərq zonasında yaşayırdılar.
Mancurlar Pekini işğal etdilər. Qalib mancurlar Tsin («təmiz») titulunun hökmranlığı
ilə yeni sülalənin yaranmasını elan etdilər.
Tsin bir sıra güclü hökmdarları ilə şöhrət tapdı. Onlar ölkəni sakitləşdirdilər, bir
sıra ciddi sosial və iqtisadi xəstəliklərin əksəriyyətini qaydaya saldılar. İki Tsin monarxı
Çində XVII əsrin ortasından XVIII əsrin sonunadək bir əsrdən çox hökmranlıq edib,
Mancu Çininin böyüklüyünə öz töhfələrin verdilər.
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Əhalinin artması hesabına torpağa olan yükün çoxalması çox sayda kəndlilər
üçün iqtisadi çətinlik və nəticə kimi hətta üsyan törətdi. Çinin bədbəxtliyndən Tsin
sülaləsinin tənəzzülü Avropanın ticarət üçün təzyiqinin daha çox artması ilə bir vaxta
düşdü. İlk münaqişə şimaldan gəldi, orada Rusiya tacirləri dəri və xəz axtarırdılar.
Çinlə Rusiya arasında rəsmi diplomatik əlaqələr 1689-cu ildə quruldu və iki ölkə
arasında müntəzəm ticarət gedirdi.
Dəniz yolu ilə gələn əcnəbilərlə iş görmək daha çətin idi. XVII əsrin sonundan
Avropa ticarətində ingilislər aparıcı qüvvə kimi portuqaliyalıların yerin tutdular. Şərqi
İndiya Kompaniyası vasitəsilə, bu şirkət həm ticarət birliyi kimi, həm də Asiyada ingilis
ərazilərinin inzibatçısı kimi çıxış edirdi. Əməliyyat apararaq ingilislər 1699-cu ildə
Kantonda özlərinin ticarət postunu qurdular. Sonrakı onilliklərdə Çinlə ticarət, xüsusən
İngiltərəyə çay və ipək ixracı sürətlə böyüdü.
Şərqi İndiya Kompaniyası xeyli mənfəət götürürdü. Lakin ingilislər Çinin
sahilləri ilə kifayətlənməyib, digər şəhərlərə çıxmağı tələb edirdilər. Lakin imperator
Britaniya məhsullarına heç bir maraq göstərmirdi. İngilis missiyasının başçısı Lord
Makartni Çin imperiyasını «qoca, səfeh, pozulmuş müharibə adamı» ilə müqayisə
etmişdi.
XV əsrin sonunda Yaponiya anarxiyaya yaxın vəziyyətdə idi, bir neçə qüdrətli
şəxs Yaponiyanın birləşdirilməsinə nail oldu. Onlardan biri Tokuqava İenyasu (15431616-cı illər) 1603-cü ildə Syoqun («general») titulunu qəbul etdi; bu aktla Yaponiyanın
bütün syoqunlarından daha qüdrətlisi və uzun ömür sürəni öz erasına başladı.
Tokuqava hökmdarları mərkəzi hakimiyyətin bərpasını tamamlamaqla, 1868-ci ilə kimi
hakimiyyətdə oldular.
Portuqaliya tacirləri Yaponiya adalarına 1543-cü ildə gəlib çıxdılar və bir neçə
ilin içərisində Portuqaliya gəmiləri yapon limanlarında öz müntəzəm postları kimi
dayanırdılar ki, Yponiya, Çin və Cənubi-şərqi Asiya arasındakı regional ticarətdə iştirak
etsin.
İlk İezuit missioneri, ordenin başçısı İqnatus Loyolanın müavini Fransisko
Ksavyer 1549-cu ildə bura gəlib, yerli əhalini xristianlığa çevirməkdə bəzi uğurlar
qazanmışdı. Əvvəlcə bu qonaqlar salamlanırdı. Hər şeyə maraq göstərən yaponlar
tütünə, saatlara, eynəyə və digər Avropa mallarına valeh olmuşdular və yerli kübarlar
bütün növlərdən olan Avropa silahlarını və sursatlarını satın almaqda maraqlı idilər.
Yapon hökmdarları xüsusən öz düşmənlərində qorunmaqda və adaları birləşdirməkdə
kömək edəcək yeni odlu silahlara rast gəlmişdilər. Yapon hərbi arxitekturasına təsir
xüsusən güclü idi, çünki yerli ağalar Avropa üslubunda daşdan qəsrlər tikdirirdilər.
Katolik missionerlərin uğurlu, lakin qərblilərin ölkədə olmasına qarşı kəskin
reaksiya yaratdı. Missionerlər yerli siyasətə müdaxilə edəndə, Tokuqava bütün
missionerləri ölkədən qovdu. Yapon xristianları bu vaxt təqib olunurdular. Xristian
kəndlilər qrupu 1637-ci ildə qiyam qaldırdılar, bu qiyam qan tökülməsi ilə yatırıldı.
Avropa tacirləri də missionerlərin ardınca qovuldular. Hökumət Hirado
adasında və Naqasakidə iki əcnəbi ticarət postunu bağladı. Yalnız Naqasakidəki kiçik
holland icmasına Yaponiyada qalmağa icazə verildi, çünki onlar ispanlar və
portuqaliyalılar kimi missionerlərə onların mənafelərinə fəal müdaxilə etməyə icazə
vermirdilər. Lakin qalmaq üçün də şəraitlər çətinləşirdi. Hökumət gəmilərinə Naqasaki
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liman dokuna ildə yalnız bir dəfə girməyə icazə verilirdi və onlar həm də ən çoxu iki,
ya üç aylığa burada qala bilərdilər.

6. Amerikalardakı imperiyalar
XVI əsrdə İspaniya və Portuqaliya Amerikalarda iri müstəmləkə imperiyaları
yaratdılar. Portuqaliya Braziliyadakı imperiyasından fayda götürməkdə davam edirdi.
İspanlar həmçinin nəhəng Cənubi Amerika imperiyasını saxlayırdılar, lakin XVIII əsrdə
ispanların əhəmiyyəti kommersial dövlət kimi gümüş mədənlərində istehsalın aşağı
düşməsi və İspaniya monarxiyasının yoxsullaşması ilə sürətlə tənəzzülə uğradı. XVIII
əsrin başlanğıcından Portuqaliya və İspaniyanın hər ikisi hollandlar, ingilislər və
fransızlar tərəfindən öz Amerika imperiyalarına yeni bir meydan oxumanın şahidi
oldular, onlar da Yeni Dünyada artan dərəcədə öz müstəmləkə imperiyalarını
yaratmağa çalışırdılar. Fransız və ingilis müstəmləkə imperiyaları Yeni Dünyada Qərbi
İndiyaların böyük hissəsini əhatə edirdi. İngilislər Barbadosa, Yamaykaya, Bermudaya
sahib idilər, fransızlara isə Santo-Dominqo, Martinika və Qvadelupa məxsus idi. Bu
tropik adalarda onlar Afrika qullarının işlədikləri plantasiya iqtisadiyyatını inkişaf
etdirirdilər. Plantasiyalar tütün, pambıq, kofe, şəkər, Avropada yüksək tələbata malik
olan digər bütün məhsulları istehsal edirdilər.
Kariblərdəki şəkər plantasiyaları «şəkər fabrikləri» adlanmaqla, xüsusilə mühüm
rol oynayırdı. XVI əsrin son iki onilliyindən Yamaykadakı Britaniya müstəmləkəsi ildə
50 min ton şəkər istehsal edirdi, orada 200 min qara adamın qul əməyindən istifadə
olunurdu. Santo-Dominqodakı (sonralar Haiti) fransız müstəmləkəsində eyni vaxtda 3
min plantasiyada 500 min qul işləyirdi. Müstəmləkə ildə 100 min ton şəkər istehsal
edirdi. Lakin burada qullarla zorakı rəftardan ölüm dərəcəsi faizi yüksək olmaqla
istehsal baha başa gəlirdi. Bu da təəccüblü deyildi ki, Santo-Dominqo ilk yer idi ki,
orada 1793-cü ildə qul üsyanı qalxmışdı.
İspaniyanın okeanın o tərəfindəki Amerika imperiyasının bir hissəsi kimi bütün
Şimali Amerikaya iddia etməsinə baxmayaraq, digər millətlər bu iddiaya elə bir məhəl
qoymurdular. Britaniya müharibə edirdi ki, «sahib olmadan nəyisə öz adına yazmaq
heç nəyə kömək etmir». Hollandlar Amerika qitəsində ilk məskən quran xalqların
arasında idi. Onların fəallığı Hollandiya tərəfindən himayəyə götürülmüş ingilis
tədqiqatçısı Henri Hadson öz adını daşıyacaq çayı 1609-cu ildə kəşf etdikdən sonra
başladı. Bir neçə il ərzində hollandlar Nyu-Niderland qitə koloniyasını qurdular, bu
koloniya Hadson çayının mənsəbindən şimalda uzaq Olbaniyə, Nyu-Yorka qədər
uzanırdı. Bu gün Steytn adası və Harlem adlananlar hollandların əvvəlcədən Hadson
çayı vadisində məskunlaşdıqları vaxtdan qalmışdı.
XVII əsrin ikinci yarısında ingilislərlə fransızların başladıqları rəqabət və bu
rəqiblərin illərlə gedən müharibələri holland kommersiya imperiyasının tənəzzülünə
aparıb çıxardı. 1664-cü ildə ingilislər Nyu-Niderland koloniyasını tutdular və onun
adını dəyişib Nyu-York etdilər. Bundan sonra tezliklə Holland Qərbi İndiya
Kompaniyası bankrot oldu.
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Həmin vaxtdan ingilislər Şimali Amerikada özlərinin koloniyalarını qurmağa
başladılar. Amerikada ilk ingilis daimi məskunlaşma yeri 1607-ci ildə indiki Virciniyada
yaradılan Ceymstaun idi. Bu məskən güclə salamat qalmaqla, amerikan torpaqlarının
koloniyalaşdırılmasının sübutu olmaqla, heç də vacib olan tez mənfəət gətirməyə qadir
olmadı. Dinlə iqtisadi mənafelərin birliyi təcrübəsinə olan istəyi məhz uğurlu
məskunlaşma olan Massaçusets Körfəzi Kompaniyası nümayiş etdirdi. Massaçusets
koloniyası ilk illərdə (100 nəfərlik qrup bura 1620-ci ildə gəlib çıxmışdı) 4 min sakindən
ibarət idi 1660-cı ildən isə sakinlərin sayı 40 min nəfərə çatdı. XVII əsrin sonundan
ingilislər indiki Birləşmiş Ştatların şərqindəki dəniz ətrafının əksər hissəsinə nəzarət
edirdilər.
Britaniya Şimali Amerikası artıq on üç koloniyadan ibarət oldu. Onlar sıx əhaliyə
malik idilər. 1750-ci ildə burada artıq 1,5 milyon əhali var idi və həm də koloniyalar
iqtisadi cəhətdən inkişaf edirdi. Bu on üç koloniya qanunvericiliyə malik olmaqla,
müstəqil qaydada hərəkət etməyə meyl edirdi. Liman şəhərləri olan Bostondakı,
Filadelfiyadakı, Nyu-Yorkdakı və Çarlstondakı tacirlər Britaniya hökuməti tərəfindən
olan nizamlanmalara narazılıqlarını bildirir və müqavimət göstərirdilər.
Britaniya koloniyaları həm Şimali Amerikada, həm də Vest İndiyada merkantilist
nəzəriyyəni qoruyub saxlamaq rolunu oynayırdılar. Onlar ana ölkəni xammalla təmin
edir, bu vaxt axırıncının manufaktura mallarını alırdılar. Naviqasiya hərəkətləri
nizamlanmaqla mallar koloniyalardan götürülüb, onlara da satıla bilərdi. Nəzəri
cəhətdən ticarətdəki tarazlıq ana ölkənin mənafeyini təmin etməli idi.
Fransızlar da Şimali Amerikada müstəmləkə imperiyasını qurdular. 1534-cü ildə
fransız tədqiqatçısı Jan Kartyer Müqəddəs Lavrenti çayını kəşf etmişdi və Kanadanın
Fransa torpağı olması kimi iddia irəli sürmüşdü. 1608-ci ildə Semyuel de Şamplen
Kvebekdə məskən qurdu və fransızlar Kanadaya müstəmləkə kimi daha çox maraq
göstərməyə başladılar. 1663-cü ildə Kanada Fransa taxt-tacının mülkiyyətinə çevrildi və
ora fransız əyaləti kimi fransız qubernatoru tərəfindən idarə olunurdu. XVII əsrin
ortalarından orada 15 min kanadalı fransız var idi. Lakin 1713-cü ildən Utrext
müqaviləsinə görə Fransa özünün Amerika torpaqlarını, rəqibi olan Britaniyaya
verməyə başladı. Yeddiillik müharibənin nəticəsi kimi isə 1763-cü ildə öz Kanada
torpaqlarının qalanını da İngiltərəyə təslim etdi.
Britaniya və Fransa rəqabəti həmçinin Latın Amerikasında İspaniya və
Portuqaliya müstəmləkə imperiyaları arasında da müşahidə olunurdu. İspaniyanın və
Portuqaliyanın tənəzzülü hər iki dövləti öz müstəmləkələrindən gələn resurslardan
daha çox asılı etmişdi. Bu imperiyaların bir xüsusiyyəti də ondan ibarət idi ki, Mərkəzi
və Cənubi Amerikada indi Latın Amerikası adlanan yeni sivilizasiya meydana
gəlmişdi.
Qərb yarımkürəsinə gələn ispanlar və portuqaliyalılar sayca yerli hindulardan az
idi. Yeni gələnlərin çoxu kişi cinsindən olduğundan onlar yerli qadınlarla təkcə intim
yaxınlıqdan həzz almırdılar, həm də eyni dərəcədə onlarla evlənirdilər. Artıq 1501-ci
ildə ispan hökmdarları avropalılarla yerli amerikan hindularının evlənmələrinə icazə
vermişdilər, həmin nikahdan da metislər əmələ gəlmişdi.
Latın Amerikasına gətirilən adamların digər qrupu afrikalılar idi. Üç əsr ərzində
ispanlar və portuqaliyalılar plantasiyalarda işləmək üçün 8 milyon qul gətirmişdilər.
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Afrikalılar həmçinin Amerikanın multikultural xarakterinə köməklik göstərmişdilər.
Afrikalıların və ağların törəmələri olan mulatlar metislərlə, ağların, afrikalıların və yerli
hinduların övladları ilə birləşirdilər ki, Latın Amerikasının unikal cəmiyyətini əmələ
gətirsinlər. Avropaya və Britaniya Şimali Amerikasına bənzəməyərək, çünki axırıncının
əhalisi əsasən Avropadan ağ mənşəyi götürürdülər, Latın Amerikası, burada irq barədə
elə bir kəskin münasibət olmadığından, multikultural cəmiyyətə çevrilirdi.
İşğal edilmiş zonaların ekologiyası da avropalılara öz təsirini göstərirdi.
Avropalılar Amerikalara atları və mal-qaranı gətirmişdilər, bu, hinduların həyatını
inqilabiləşdirmişdi. Mal-qara yetişdirənlər qarğıdalı becərilməsi kimi kənd təsərrüfatı
təcrübəsinə yiyələnirdilər, bu da mal-qara yetişdirən iri malikanələrin inkişafına səbəb
olurdu. Cənubi Amerika sonralar iri ət məhsulu ixracçısına çevrildi. Avropalılar
həmçinin buğda kimi yeni taxıl növünü və şəkər qamışını gətirdilər, onları iri
plantasiyalarda yerli və idxal edilmiş qul əməyi becərirdi. Dünyanın digər hissələrinə
səfər vaxtı avropalılar həmçinin özləri ilə Yeni Dünyanın bitkilərini oralara gətirirdilər.
Beləliklə, avropalılar XVII əsrdə Afrikada şirin kartofun və qarğıdalının (hindu taxılı)
becərilməsini tətbiq etdilər.

7. Yeni torpaqlardan gələn mənfəət. İspaniyanın tənəzzülü
Bir çox avropalılar üçün xarici ölkələrə ekspansiya torpaq, var-dövlət əldə etmək
və irəliləmək imkanı gətirdi. Bir ispan 1570-ci ildə yazırdı ki, «gənc adamların çoxu
İspaniyanı tərk edərək Meksikaya getmişdi, burada onlar torpaq malikanələrinə
yiyələnməyə və «centlmen» adlanmağa ümid edirdilər». Baxmayaraq ki, bəzi arvadlar
xaricə gedən ərlərinə qoşulurdular, Avropanın çox sayda adi qadınları Yeni Dünyada
ərə getmək üçün yeni imkan tapıldılar, çünki onlar buna möhtac idilər. Həqiqətən də
«fahişə əgər gözəldirsə, hansısa varlı plantatorun arvadına çevrilə bilərdi». Bəzi
qadınlar isə gözləmədikləri halda ərləri öldürüldükdə, xeyli var-dövlətə sahib
olurdular. 1700-cü ilədək Mərkəzi Amerika zonasında qadınlar torpaq malikanələrinin
25 faizinə malik idilər.
Avropalıların ekspansiyası işğalçılara digər səmərə də verirdi. Avropalılar Yeni
Dünyaya yollananda qızıl və gümüş mənbələri axtarırdılar. Bir atstekin dediyi kimi,
“ispan işğalçıları qızılı çox istəyir, ona xüsusi ehtiras bəsləyirdilər. Onların bədənləri
tamahkarlıqdan şişirdi. Onların aclığı acgözlük idi, qızıl üçün donuzlar kimi aclıq
çəkirdilər”. Amerikalardan daşınan qiymətli mineral İspaniyanı qızıl «sərxoşu» etmişdi.
Zəngin gümüş yataqları Meksikada və Cənubi Peruda tapılıb, istismar edilirdi. Qızıl və
gümüş yalnız o məhsullar idi ki, Yeni Dünya ilə Köhnə Dünya arasındakı mübadilənin
bir hissəsinə çevrilmişdi. Tarixçilər isə Avropa ilə Amerikalar arasında bitkilərin və
mal-qaranın qarşılıqlı idxal və işğalını Kolumb mübadiləsi adlandırmağa üstünlük
verirdilər. Avropalılar atları, mal-qaranı və buğdanı Yeni Dünyaya gətirəndə, oradan
onlar kartof, şokolad, qarğıdalı, pomidor və tütün kimi kənd təsərrüfatı məhsullarını
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geri, Avropaya aparırdılar. Kartof əsas pəhriz qidası kimi, Avropanın bir sıra
zonalarında xüsusilə populyar oldu. Kartof qışda anbarda saxlanıb, kiçik torpaq
sahələrində becərilirdi. Bəzi məhsullar isə, məsələn, Meksikada kəşf edilən qırmızı rəng
bitkisi Avropa rəssamlarına və sənətkarlarına onların rəsmləri və parça üçün «əsl
qırmızı» rəng idi.
Avropalıların həyat tərzi başlıca olaraq xaricdən gətirilmiş yeni məhsulların
təsirinə məruz qalırdı. Yeni qidalara əlavə olaraq Avropada yeni içkilər də meydana
gəldi. Atstek Meksikasından İspaniyaya gətirilən şokolad, 1700-cü ildən başlayaraq
ümumi içkiyə çevrildi. İlk kofe və çay evləri 1650-ci illərdə Londonda açılmışdı və
sürətlə Avropanın digər hissələrinə yayıldı. XVII əsrdə Çin mebeli və farforu üçün
maniya yuxarı siniflər arasında yayıldı.
Avropalılar lap başlanğıcda Amerikalarda yeni xalqları kəşf etməyə başladılar.
Onlar bəzilərini insan olmayan kimi hesab edirdilər və bu, onlara guya istismar etmək
hüququ verirdi. Hindular çox hallarda ən azı dinc yolla xristianlığa keçirilirdilər. XVIII
əsrdəki Maarifçilik və XIX əsr imperializmi dünyanın qalan hissəsində Qərb
sivilizasiyasının əlaqələrinin inkişafı üçün olan yola daş döşədi.
XVII əsrin başlanğıcında İspaniya dünyada ən çox əhalisi olan ölkə idi, demək
olar ki, bütün Cənubi Amerikaya, Asiya və Afrikanın bir sıra məkanlarına nəzarət
edirdi. Avropalıların əksəriyyəti üçün İspaniya hələ də dövrün ən böyük dövləti olaraq
qalırdı, lakin reallıq isə əslində kifayət dərəcədə çətin idi, xəzinə boş idi. II Filipp 1596-cı
ildə müharibədəki izafi xərclərə görə bankrot olmaqla, iki il sonra həyatdan getmişdi.
III Filipp də 1607-ci ildə eyni bədbəxtlikdən qaça bilməmişdi. Hökumət səmərəsiz
fəaliyyət göstərirdi. Kommersiya sinfi zəif idi. İspaniya böyük dövlət rolunu
oynamaqda davam edirdi. Lakin bu görünüş aldadıcı idi. III Filippin hökmranlığı
dövründə İspaniyanın zəifliklərinin çoxu aydın olmuşdu. İspaniya otuz illik
müharibəyə cəlb edildikdə, bir sıra çox xərcə səbəb olan hərbi kampaniyalar keçirdiyinə
görə daxili qiyamlarla və illərlə davam edən vətəndaş müharibəsi ilə üzləşmişdi.
İspaniyanın bədbəxtliyindən kampaniyalar həmçinin qələbə çalınmadan uduzulmuşdu.
Baş nazir, qraf Olivares kral IV Filippə yazmışdı ki, «Allah istəyir ki, biz sülh bağlayaq.
Onun bizi açıqca və hər şeydən mütləq məhrum etməsi müharibəyə görədir». 1643-cü
ildəki Rokrua döyüşündə isə ispan ordusunun çox hissəsi məhv edildi.

8. Osmanlı imperiyası
1453-cü ildə Konstantinopolu işğal edəndən sonra Osmanlı türkləri Balkanlarda
öz işğallarını tamamlamağa cəhd etdilər, orada isə onlar hələ XIV əsrlərdən
yerləşmişdilər. Baxmayaraq ki, 1476-cı ildə Rumıniya ərazisi olan Balaxiyanı
götürməkdə onlar uğurlu olmuşdular, macarların müqaviməti onların Dunay vadisində
irəliləməsini dayandırmışdı. 1480-ci illə 1520-ci il arasında daxili problemlər və şərqdəki
sərhədləri konsolidasiya etmək ehtiyacı türkləri Avropada aparacaqları sonrakı
hücumlardan saxlamışdı.
Sultan Süleyman Kanuninin hökmranlığı (1520-1566-cı illər) ancaq türkləri geri,
Avropaya diqqət yetirməyə qaytardı. Dunay üzərində irəliləyib, türklər 1521-ci ildə
229

Belqradı və 1526-cı ildə Macarıstanı tutdular. Lakin 1529-cu ildə onların Vyananı işğal
etmək cəhdi dəf edildi. Elə bu vaxt türklər öz hakimiyyətlərini qərbə, Aralıq dənizinə
genişləndirib, onu iri Türkiyə gölünə çevirməklə hədələdi. Lakin türk donanması 1571ci ildə Lepantoda (indiki Yunanıstandadır) ispanlar tərəfindən darmadağın edildi.
Məğlubiyyətlərinə baxmayaraq, türklər Aralıq dənizinin şərq sahillərində nominal
nəzarəti saxlamaqda davam edirdilər.
Baxmayaraq ki, avropalılar dəfələrlə «dinsiz» türklərə qarşı yeni Xristian səlib
yürüşləri başlayacaqlarını demişdilər, XVIII əsrin əvvəllərində onda müttəfiq və ticarət
partnyoru axtarmaqla, Avropa hökmdarları Osmanlı imperiyasına başqa bir əsl Avropa
dövləti kimi münasibət bəsləyirdilər.
Osmanlı imperiyası yüksək səmərəsi olan hökumət sisteminə malik idi, ona
güclü sultanlar və ya qüdrətli böyük vəzifələr (baş nazirlər) rəhbərlik edəndə, bu
xüsusən nəzərə çarpırdı. Gözəl İstanbul hansısa bir Avropa şəhərindən daha çox
əhaliyə malik idi. Buna baxmayaraq, Osmanlı siyasətçiləri bəzi vaxtlarda qanlı
intriqalarla pozulurdu, fraksiyalar təsir və taxt-tac üstündə bir-birilə vuruşurdular. Bir
dəhşətli təcrübə ondan ibarət idi ki, sultan öz hakimiyyətinə qorxu yaranmaması üçün
öz qardaşlarını öldürməli olurdu.
Yaxşı təşkil olunmuş hərbi sistem həmçinin Osmanlı imperiyasının möhkəmliyi
üzərinə əlavə olunurdu. Xüsusən öz valideynlərindən götürülüb, müsəlman dininə
keçirilən və sərt hərbi intizama tabe olan məşhur yeniçərlər sultanın böyük qoşunun elit
özəyini təşkil edirdilər.
XVII əsrin birinci yarısında Osmanlı imperiyası «yatmış nəhəng» idi. Daxilindəki
qan axıdılması ilə və Persiyadan gələn çağırışdan sərt qaydada təhlükə hiss edən
osmanlılar Şərqi Avropadakı status-kvo ilə barışmalı oldular. Lakin XVII əsrin ikinci
yarısındakı yeni baş vəzirlər xəttinin rəhbərliyi altında Osmanlı imperiyası yenidən
təcavüzkar müharibələrə başladı. 1683-cü ildə osmanlılar Macarıstan düzənliyi ilə
yürüş edib, Vyananı mühasirəyə aldılar. Lakin avstriyalılar, polyaklar, bavariyalılar və
saksonlar tərəfindən dəf edilən türklər geri çəkildilər və yeni Avropa koalisiyası
tərəfindən Macarıstandan kənara atıldılar. Öz imperiyalarının özəyini saxlamalarına
baxmayaraq, Osmanlı türkləri bir daha heç vaxt Avropaya təhlükə törədə bilmədilər.

9. Habsburqların Avstriya imperiyasının sonrakı dövrləri
Avstriya imperiyası XVIII əsrin başlanğıcından böyük Avropa dövlətlərindən
birinə çevrildi. Habsburq monarxiyasının mərkəzi Vyana şəhəri barokko üslubunda
tikilmiş gözəl saraylarla və kilsələrlə dolu idi, həm də Avropanın musiqi paytaxtına
çevrilmişdi. Avstriya geniş imperiya kimi çox sayda müxtəlif millətlərdən, dillərdən,
dinlərdən və mədəniyyətlərdən təşkil olunmuşdu, onu ümumi qanunlarla təmin
etməkdə və bu xalqları mərkəzləşmiş inzibatçılığa tabe etməkdə xeyli çətinlik çəkirdi.
İmperatriçə Mariya Terezanın hökmranlığında (1740-1780-ci illər) Avstriya
Sileziyanı Avstriya irsi uğrunda gedən müharibədə Prussiyaya uduzmuşdu. O, rəqib
Prussiya ilə zəruri kimi görünən sonrakı münaqişə üçün hazırlaşmaqdan ötəri
imperiyasında islahat aparmağı qərara aldı. Avstriya imperiyasının bir hissəsini daha
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mərkəzləşmiş və daha bürokratik etdi. Onun varisi İosif taxt-tacda olanda (1780-1790-cı
illər) dəyişikliklər etmək qərarına gəldi, o, monarxiyalar içərisində və Avropada güclü
Habsburq dövləti etmək barədə anasının başlıca məqsədini həyata keçirmək istəyirdi. O
deyirdi ki, «Mən imperiyanın qanun düzəltmək fəlsəfəsinə malikəm; onun məntiqi
məqsədi Avstriyanı dəyişdirməyə getməkdir». O, təhkimçiliyi ləğv etdi və kəndlilərə
öz mülkiyyətini saxlamağa irsi hüquqlar verməyə cəhd etdi. II İosif Avstriyanı
transformasiyaya uğratmaq üçün 6 min dekret və 11 min qanun dərc etdi.

10. Rusiya Böyük Yekaterina dövründə
Böyük Pyotrun altı varisinin hamısı saray qvardiyasının hakimiyyəti altına
düşmüşdü. Onlardan axırıncısı III Pyotr idi, onun alman arvadı Yekaterina Rusiyanı
öyrənmiş və qvardiyanın rəğbətini qazanmışdı. III Pyotr kübar fraksiyası tərəfindən
öldürüldükdə II Yekaterina bütün Rusiyanın avtokratı (1762-1796-cı illər) kimi
meydana çıxdı.
Yekaterina bacarıqlı qadın idi, filosofların əsərləri ilə tanış idi, fransız maarifçiləri
ilə məktublaşırdı. O, iddia edirdi ki, Rusiyada maarifçilik ideyaları xətti ilə islahat
keçirmək istəyir. Lakin o, başa düşürdü ki, onların uğuru saray qvardiyasının
dəstəyindən asılıdır. O, Rusiya kübarlığından uzaqlaşa bilməzdi. O, təhkimçiliyi,
işgəncələri və ölüm cəzasını ləğv etmək istəsə də, heç birini həyata keçirmədi.
Üç qüdrətli qonşu – Avstriya, Rusiya və Prussiya Polşanın öz aralarında
bölüşdürdü, hər üçü Polşa hesabına təqribən bərabər ərazilər aldı. 1772-ci ildə Polşa
torpaqlarının 30 faizini, əhalisinin isə 50 faizini itirdi. Qalan Polşa dövləti zahiri
qaydada müstəqil idi 1794-1795-ci illərdə isə general Tadeuş Kostyuşkonun (o, ABŞ-da
İstiqlaliyyət müharibəsində iştirak etmişdi) rəhbərliyi altında ümidsiz üsyandan sonra
Polşa dövlətinin Avstriya, Prussiya və Rusiya tərəfindən sonuncu məhv olunması baş
verdi.

11. Amerika koloniyalarının İstiqlaliyyət müharibəsi
Britaniyanın Şimali Amerikadakı koloniyalarında 1880-ci illərin böhranı 1776-cı
ilə qədər davam etdi, bu vaxt kolonistlər Britaniya imperiyasından müstəqilliklərini
elan etdilər. 4 iyul 1776-cı ildə İkinci Kontinental Konqress Tomas Cefferson tərəfindən
yazılmış İstiqlaliyyət Deklarasiyasını bəyəndi. Deklarasiya Maarifçilərin irəli sürdüyü
«həyat, azadlıq və xoşbəxtliyə can atmaq» barədəki təbii hüquqlara tərəfdar çıxdı və
bəyan etdi ki, koloniyalar «Britaniya tacı ilə birlikdən uzaqlaşmaqla azad və
müstəqildir». Amerikanın istiqlaliyyəti uğrunda müharibə rəsmi olaraq başlandı.
Böyük Britaniyaya qarşı müharibə böyük oyun idi. Britaniya nəhəng maliyyə
resursları olan güclü Avropa hərbçi dövləti idi. İkinci Kontinental Konqress Corc
Vaşinqtonun (1732-1799-cu illər) baş komandanlığı altında Kontinental ordunun
yaradılmasına sərəncam verdi. Vaşinqton Virciniyada siyasi, fransız və hindu
müharibələrində isə hərbi təcrübə qazanmışdı. O, bu iş üçün yaxşı seçim idi.
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kontinental ordu Britaniya qüvvələri ilə müqayisədə həvəskarlardan ibarət olmaqla,
intizamsız qoşun idi. Döyüşçülərin xidməti də adətən qısa müddətli olurdu.
Müharibə cəhdinin mürəkkəbliyi koloniyaların içindəki daxili ayrılıqlar idi.
İstiqlaliyyət uğrunda vuruşmaqla İnqilabi Müharibə həmçinin vətəndaş müharibəsi idi,
ailə üzvlərini və qonşuları birini digərinə qarşı qoymuşdu. Loyalistlər əhalinin 15 və 30
faizi arasında idi, onları bu sual düşündürürdü ki, Britaniya siyasətçiləri üsyanı
mühakimə edəcəklərmi? Loyalistlər Nyu-Yorkda və Pensilvaniyada güclü idi,
varlılardan, yaşlılardan və siyasi cəhətdən mülayimlərdən ibarət idi.
Koloniyalar, əhalinin yarısı bu mübarizə başlayanda güman ki, apatiya
vəziyyətində idi, vətənpərvərlər də loyalistlər kimi əhalinin az hissəsini təşkil edirdi.
Varlı vətənpərvərlər fermerləri və sənətkarları əhatə edən geniş koalisiyada
birləşmişdilər. Koalisiyanın geniş sosial spektri müharibədən sonra nümayəndələrdən
ibarət olan hökumətə də öz təsirini göstərdi.
Britaniyadan əvvəllər məğlub olmuş xarici dövlətlərin, həmin məğlubiyyətin
qisasını almaq istəyi ilə kömək göstərməsi koloniyalar üçün böyük əhəmiyyət kəsb
edirdi. Fransızlar müharibənin başlanğıcından Britaniya ağalığına qarşı vuruşan
kolonistləri silah və pulla təmin edirdi, fransız zabitləri və əsgərləri Vaşinqtonun
Kontinental ordusunda xidmət edirdilər. General Kornuollisin Britaniya ordusu
Vaşinqtonun komandanlıq etdiyi birləşmiş amerikan və fransız ordusuna təslim olmağa
1781-ci ildə Yorktaunda məcbur edildikdə, Britaniya hökuməti müharibəni başa
çatdırmağı qərara aldı. 1783-cü ildə imzalanan Paris müqaviləsi ilə amerikan
koloniyalarının müstəqilliyi tanındı və amerikanlara Appalaç dağlarından Missisipi
çayına qədər qərb ərazilərinə nəzarət etmək hüququ verildi.
On üç amerikan koloniyası Amerika Birləşmiş Ştatları kimi öz müstəqilliyini
qazandı. Lakin onlar güclü bir mərkəzi dövləti olan Birləşmiş Milləti qurmağa az həvəs
göstərirdilər. 1787-ci ildə Filadelfiyada qurultaya gələn 55 nümayəndə Konfederasiya
maddələrini təftiş etməli idi. Lakin onlar təftişdən imtina etdilər və yeni Konstitusiya
yaratmağı qərara aldılar. Təklif olunan Konstitusiya fərdi ştatların hökumətlərindən
fərqlənən və ali olan mərkəzi hökumət yaratdı. Milli hökumətə vergi qoymaq, milli
ordunu qaldırmaq, daxili və xarici ticarəti nizamlamaq, milli valyuta yaratmaq
səlahiyyətləri verildi. Mərkəzi və ya federal hökumət üç qola bölündü, onların hər biri
digərlərinin fəaliyyətini yoxlamaq üçün müəyyən səlahiyyətə malik idi. prezident icra
qolunun başçısı kimi qanunları icra etmək, qanunverici aktlara veto qoymaq, xarici
işlərə nəzarət etmək və hərbi qüvvələri istiqamətləndirmək səlahiyyətlərinə malik
olmağa xidmət etməli idi. Qanunvericilik hakimiyyəti hökumətin ikinci qanadı olmaqla
ştat qanunvericiliyinin seçdiyi (sonralar bu, əhali tərəfindən birbaşa seçimlərlə əvəz
olundu) Senatdan və xalqın birbaşa seçdiyi Nümayəndələr Palatasından ibarət olmaqla
ikipalatalı qanunverici orqan idi. Ali Məhkəmə və digər məhkəmələr Konqres
tərəfindən «vacib» kimi hesab edilməklə hökumətin üçüncü qolu idi. Onlar
Konstitusiyanı «Torpağın ali qanunu» kimi həyata keçirəcəkdilər.
Birləşmiş Ştatların Konstitusiyası 1788-ci ildə ştatlar tərəfindən bəyənildi. 1789-cu
ildə yeni Konqress Konstitusiyaya 12 yeni əlavələr etdi, onlardan 10-u ştatlar tərəfindən
ratifikasiya edildi və o, həmin vaxtdan İnsan Haqları haqqında Bill kimi tanınır. Bu
maddələr din, çıxış etmək, mətbuat, petitsiya (ərizə vermək, məsələ qaldırmaq) və
232

toplaşmaq azadlığına təminat verirdi, həmçinin silah gəzdirmək, səbəbsiz axtarışlardan
və həbsdən himayə edilmək, qanuni prosesə əməl edilməklə jüri tərəfindən mühakimə
olunmaq və mülkiyyət hüququnun müdafiə edilməsi kimi hüquqlar verirdi. Bu
hüquqların çoxu amerikanın kolonistləri arasında populyar olan XVIII əsr filosoflarının
təbii hüquq fəlsəfəsindən götürülmüşdü.

12. Napoleon erası
Napoleon tez-tez iddia edirdi ki, İnqilabın fransız xalqına verdiyi töhfələri
qoruyub saxlamışdır. Respublika azadlığı idealı, əlbəttə, Napoleonun avtokratiyası
tərəfindən dağıdılmışdı. Bu, Napoleonun həmin sözlərinin saxta olduğunu sübut edir.
1801-ci ildə Napoleon inqilabın köhnə və barışmaz düşmən olan Katolik kilsəsi
ilə sülh bağladı. O, hansısa bir fərdi dindən özünü məhrum etmişdi. Misirdə özünü
müsəlman, Fransada isə katolik adlandırmışdı. O, Papa VII Piylə danışıqlar aparıb,
Fransada katolik kilsəsini yenidən qurdu. 1801-ci ildə bağlanan Konkordatdan hər iki
tərəf fayda götürdü.
Hələ 1799-cu ildə Napoleon konsul olanda Fransa Rusiyadan, Böyük Britaniya və
Avstriyadan ibarət İkinci Avropa Koalisiyası ilə müharibədə idi. 1803-cü ildə Britaniya
ilə müharibə təzələndi, ona Üçüncü Koalisiya kimi tezliklə Avstriya və Rusiya da
qoşuldu. 1805-ci ildə cənubi Almaniyadakı Ulm döyüşündə Napoleon Avstriya
ordusunu mühasirəyə aldıqda, düşmən tez qaydada təslim oldu. Ulmdan şərq tərəfdə
Austerlitsdə Napoleon çar I Aleksandrın başçılığı altındakı iri Rusiya ordusu və bir sıra
Avstriya qoşunları ilə üz-üzə gəldi. Birləşmiş Müttəfiq qüvvələr Napoleonun
qüvvələrindən sayca xeyli çox idi və Napoleon müttəfiq qüvvələri darmadağın etdi.
Avstriya sülh xahiş etdi və çar Aleksandr qüvvələrini geri, Rusiyaya çəkdi. Napoleon
Prussiya qoşunlarına 1806-cı ildəki iki döyüşdə – İena və Auerştadt döyüşlərində
tarmar etdi. Napoleonun Böyük Ordusu (Grand Army) Koalisiyanın Kontinental
üzvlərini məğlub etməklə, yeni Avropa qaydası yaratmaq imkanı əldə etdi.
Napoleonun Böyük İmperiyası üç başlıca hissədən ibarət idi: fransız
imperiyasından, bir sıra məğlub edilmiş dövlətlərdən və müttəfiq dövlətlərdən. Fransız
imperiyası Böyük imperiyanın daxili özəyi olmaqla, şərqdə Reynə qədər böyüməklə,
İtaliyanın Romadan şimaldakı qərb yarısına sahib idi. Asılı dövlətlərə İspaniya,
Niderland, İtaliya krallığı, İsveçrə respublikası, Varşava Böyük Hersoqluğu və Reyn
Konfederasiyası (Avstriya və Prussiya istisna olmaqla, bütün alman dövlətlərinin
birliyi) daxil idi. Müttəfiq dövlətlər isə Napoleonun məğlub etdikləri idi və Britaniyaya
qarşı onun mübarizəsinə qoşulmağa məcbur edilmişdilər. Onlara Prussiya, Avstriya və
Rusiya aid idi. Napoleon özünü bu bütöv birliyin lideri hesab edirdi: «Avropa bir sadə
başın rəhbərliyi altında olmasa sakitlikdə dayana bilməz, bu baş öz zabitləri kimi
krallara malik olacaqdır, krallar isə krallıqlarını öz leytenantları arasında böləcəkdir.»
İmperiyanın içində Napoleon özünə hamının tabe olmasını tələb edirdi, çünki o,
Britaniyaya qarşı ümumi cəbhəyə möhtac idi. həm də artan şəxsi eqoizm onun
iradəsinə tabe olunmasını istəyirdi. Napoleon həmçinin hər yerdə müəyyən inqilabı
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prinsiplərin qəbul edilməsini istəyirdi, bunlara leqal bərabərlik, dini tolerantlıq və
iqtisadi azadlıq daxil idi.
Onun Böyük İmperiyasının daxili özəyində və asılı dövlətlərdə Napoleon köhnə
qaydanı dağıtmaq istəyirdi. Bu dövlətlərdə hər yerdə kübarlıq və din xadimləri öz
xüsusi imtiyazlarını itirmişdilər. O, istedada görə vəzifədə irəliləmək imkanının
bərabərliyini, qanun qarşısında bərabərliyi və dini tolerantlığı tətbiq etmişdi. Fransız
inqilabı prinsiplərinin yayılması həmin ölkələrdə liberal ənənələrin inkişafında mühüm
amilə çevrildi. Bu islahatlar bəzi tarixçiləri belə bir nöqteyi-nəzərə gətirmişdi ki,
Napoleon maarifçi mütləqiyyətlərdən axırıncısı idi.
130 il sonrakı Hitler kimi, Napoleon da ümid edirdi ki, onun Böyük İmperiyası
əsrlərlə yaşayacaqdır. Hitler imperiyası kimi, onunku da, demək olar ki, yarandığı kimi
də sürətlə süqut etdi. Bunu iki başlıca səbəblə – Böyük Britaniyanın sağ qalması və
millətçiliyin gücü ilə izah etmək olar. Britaniyanın sağ qalması birinci növbədə onun
hərbi-dəniz qüvvəsinə borclu idi. Britaniya nə qədər ki, dalğalara hakim idi, o, hərbi
hücum qarşısında, demək olar ki, kövrək olmurdu. Baxmayaraq ki, Napoleon
İngiltərəyə müdaxilə barədə fikirləşirdi və hətta bunun üçün gəmilər də toplamışdı,
lakin o, 1805-ci ildə Trafalqarda fransız-ispan birləşmiş donanmasının admiral
Nelsonun başçılığı altında Britaniya hərbi-dəniz qüvvələri tərəfindən qəti məğlub
edilməsinə qarşı heç bir şey edə bilmədi. Napoleon bu vaxt Britaniyanı məğlub etmək
üçün özünün Kontinental sisteminə tərəf döndü. 1806-1807-ci illərdə bu sahədə uğur
qazanmaqla, bununla Britaniya mallarının Avropa qitəsinə daxil olmasının qarşısını
almağa cəhd edib, Britaniyanı iqtisadi cəhətdən zəiflətmək və onun müharibə başlamaq
qabiliyyətini məhv etmək istəyirdi. Lakin Kontinental sistem uğursuzluğa düçar oldu.
Müttəfiq dövlətlər özlərinin Fransa iqtisadi hegemonluğuna sıx birləşmələrinə nifrət
edirdilər, bəziləri Napoleonu aldatmağa, digərləri isə müqavimət göstərməyə keçdilər,
qapıları Britaniyanın qitə kollaborasionistlərinə açdılar. Şərqi Aralıq dənizindəki və
Latın Amerikasındakı yeni bazarlar həmçinin Britaniya üçün kompensasiya variantı
kimi xidmət edirdi. Həqiqətən də, 1810-cu ildə Britaniya dənizlərin o tayına ixracda
rekord səviyyəyə yüksəldi.
Napoleonun məğlubiyyətində ikinci mühüm faktor rolunu millətçilik oynadı. Bu
siyasi iradə fransız xalqı arasında qardaşlığı və digər xalqlara qarşı həmrəyliyi
vurğulanmaqla, Fransız İnqilabı ərzində qalxmışdı. Millətçilik xalqın ümumi dil, din və
milli simvollarına əsaslanmaqla, vahid mədəni varlığını əhatə edirdi. Fransız
millətçiliyi inqilab və Napoleon erasında kütlə ordularının yaranmasını mümkün
etmişdi. Fransızlar Avropada millətçiliyi iki yolla qaldırmışdılar: özlərinin
istismarçılara nifrət edənə çevirməklə və bununla fransız millətçiliyinə əks olan digər
vətənpərvərlik nümunələrini irəli sürməklə. Napoleona qarşı ispanların üsyanı
Britaniyanın köməyi ilə 200 min nəfərlik fransız qüvvəsinin illər ərzində İspaniyada
qalmağa məcbur edirdi. Almaniya dövlətlərində də millətçi hərəkat yüksəlirdi.
1812-ci ildə Napoleon Rusiyaya müdaxilə etməyi qərara aldı, bu, onun
süqutunun başlanğıcı idi. lakin Rusiyanın Kontinental sistemdəki defekti onu başqa bir
seçim qarşısında qoymadı. Napoleon belə böyük ölkəyə müdaxilənin riskindən agah
olsa da, 1812-ci ilin iyununda onun Böyük Ordusu 600 min nəfərdən ibarət olmaqla,
Rusiyaya daxil oldu. Napoleon ümid edirdi ki, qələbə rus ordusu ilə tezliklə
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görüşməkdən və onu məğlub etməkdən asılı olacaqdır. Lakin Rusiya qüvvələri ona
döyüş verməkdən imtina edir və yüz millərlə geri çəkiləndə öz kəndlərini yandırır,
Napoleon ordusunu qidadan və atlarına yem tapmaqdan məhrum edirdi. İsti və
xəstəlik də ordudan öz rüsumunu alırdı. Rusiya ərazisinin geniş məkanı qoşunları elə
bil ki, səhraya aparıb çıxarırdı. Ruslar, nəhayət, vuruşmaq üçün Borodinoda
dayandılar. Napoleon həlledici olmayan və baha başa gələn qələbə qazandı. 45 min rus
döyüşçüsü öldürülmüşdü, fransızların itkisi 30 min nəfər idi, lakin onlar yaxında heç
yerdə yerləşmək imkanı tapa bilmirdilər. Böyük Ordunun qalan qoşunları Moskvaya
gəldi, səhərisi onlar şəhəri odda gördülər. Qida və sursat olmadığından Napoleon
Moskvanı oktyabrın sonuna yaxın tərk etdi və dəhşətli qış şəraitində Rusiyadan «Böyük
geri çəkilmə» etdi. Yalnız 40 min əsgər 1813-cü ilin yanvarında Polşaya qayıtdı. Bu
hərbi bədbəxtlik sonra bütün Avropanı azadlıq müharibəsinə apardı, onun
kulminasiyası 1814-cü ilin aprelində Napoleonun məğlubiyyəti oldu.
Fransızların məğlub edilmiş imperatoruna icazə verildi ki, Elba adasında
hökmdar rolunu oynasın, bu Toskananın sahilində idi. XVIII Luinin şəklində Burbon
monarxiyası Fransada bərpa edildi. Lakin yeni kral kiçik dəstəyə malik idi və Napoleon
gəmilərlə Elbadan geri, Fransaya qayıtdı. Əsgərlər onu əsir etmək istəyəndə, o, şinelini
açıb, onlara müraciət etdi: «Beşinci alayın əsgərləri, mən sizin İmperatoram… Əgər
sizin aranızda öz imperatorunu öldürəcək adam varsa, mən buradayam!» Heç kəs atəş
açmadı. Əsgərlər «Vive l`Empereur! Vive l`Empereur!» deyə qışqıraraq, onun tərəfinə
keçdilər və Napoleon 20 mart 1865-ci ildə zəfərlə Parisə daxil oldu.
Dövlətlər onu məğlub etsələr də, şikayətlənirdilər ki, bir daha «Dünyanın
düşməni və sakitliyini pozan» adlandırdıqları adamla vuruşmalı olacaqlar. İlk növbədə
düşmənlərinə zərbə vurmağı qərara alan Napoleon yenə də yeni bir ordu yaratdı və
yaxındakı Belçikada dayanmış müttəfiq qüvvələrinə hücum etmək üçün hərəkət etdi.
İyunun 18-də Vaterlooda Napoleon hersoq Vellinqtonun komandanlığı altında
birləşmiş Britaniya və Prussiya ordusu ilə qabaqlaşdı və qanlı məğlubiyyətdən əzab
çəkməli oldu. Bu vaxt qalib müttəfiqlər onu Müqəddəs Yelena adasına sürgün etdilər.
Napoleonun xatirəsi yalnız Fransanın siyasi həyatında nümayiş olunmaqda davam
etdi.

13.İkinci Fransa imperiyası
III Napoleonun hökuməti (1852-1870-ci illər) Bonapart düşüncəsində aydın
şəkildəki avtoritar idi. O, Fransanın yalnız 15 il ərzində Konsulluğun və İmperiyanın
ləyaqətli inzibati, hərbi, ədalət, dini və maliyyə təşkilatına malik olduğunu qeyd edirdi
və həmin dövrün institutlarına (Naoleon dövrünə) qayıtmağı vacib sayırdı. O, xarici
siyasətdə az şeyə nail olmuşdu. Xüsusən onun Meksikadakı imperialist macərası
uğursuzluqla yekunlaşdı. Meksika bazarında fransız mallarının ağalıq etməsini
axtarmaqda olan imperator III Napoleon 1861-ci ildə fransız qoşunlarını Meksikaya
göndərdi ki, orada öz mənafelərini himayə etsin. Ölkədə qayda bərpa edildikdə,
Britaniya və İspaniya orduları oradan geri çəkilmişdi. Fransız qüvvələri isə qalırdı və
1864-cü ildə III Napoleon ershersoq Maksimilian Avstriyalını Meksikada yeni
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imperator səviyyəsinə yüksəltdi. Fransız qüvvələri vətəndə lazım olanda, Maksimilian
ordusuz imperatora çevrildi. O 1867-ci ilin mayında liberal Meksika qüvvələrinə təslim
oldu və iyunda edam edildi. Onun edam edilməsi Fransa imperatorunun nüfuzuna
ciddi bir zərbə idi.
III Napoleonun Krım müharibəsində (1854-1856-cı illər) iştirak etməsi yeni
mükafat gətirən bir iş idi. Napoleon imperiyasının varisi olan III Napoleonun
motivasiyası ondan ibarət idi ki, Fransanı 1814-1815-ci illər sülh müqavilələrinin
məhdudiyyətlərindən azad etsin və onu Avropanın baş arbitri etsin. Osmanlı
imperiyasının tənəzzülündə də o, öz məqsədlərinə doğru addımlar atmaq imkanını
görürdü.
Krım müharibəsi həm də Şərq sualına cavab vermək üçün digər cəhd idi:
görəsən kim Osmanlı imperiyasının parçalanmasından başlıca faydanı götürəcəkdir?
XVII əsrdə Osmanlı imperiyası cənubi-şərqi Avropaya nəzarət edirdi, lakin 1699-cu ildə
Macarıstanı, Transivaniyanı, Xorvatiya və Sloveniyanı itirdi, onların hesabına Avstriya
imperiyası genişləndi. Rusiya imperiyası öz şərqində 1783-cü ildə Krımı və 1812-ci ildə
Bessarabiyanı tutmaqla, həmçinin Osmanlı imperiyasının ərazisini qəsb etmişdi. XIX
əsrin başlanğıcında Osmanlı imperiyası öz tənəzzülünün yeni dövrünə qədəm qoydu.
1830-cü ildə Yunanıstanda millətçilərin qiyamı ölkənin müstəqilliyi ilə nəticələndi.
1827-ci ildə Serbiya muxtariyyətə iddia etdi və 1830-cü ildə Osmanlı imperiyası bunu
tanıdı. Ruslar 1829-cu ildə Moldaviyanın Dunay əyalətlərində və Valaxiyada
protektorat əldə etdi.
Avropanın cənubi-şərqi ərazilərində Osmanlının səlahiyyəti yoxa çıxdı. Avropa
hökumətləri imperiyanın öz imtiyazlarından açıq imtina etməsinə fəal maraq
göstərirdilər. Onlar təkcə Rusiyanın Türkiyə barədəki ambisiyalarından qorxmurdular,
həm də bu zonada öz mənafelərinə malik idilər. Avstriya Balkanlarda daha çox torpaq
qoparmaq istəyirdi, bu arzu isə Rusiya ilə labüd münaqişə ehtimalı demək idi. Fransa
ilə Britaniya kommersiya imkanlarına görə və həm də Aralıq dənizinin şərqində hərbidəniz bazası yaratmaq marağında idi.
Krım müharibəsi Rusiya ilə Osmanlı imperiyası arasında 1853-cüu ildə başlandı,
bu vaxt Rusiya Palestinada xristian kilsələrini himayə etmək hüququ tələb etmişdi, bu
imtiyazlar isə artıq fransızlar üçün genişlənmişdi. Osmanlılar imtina etdikdə, ruslar
Moldaviyanı və Valaxiyanı işğal etdilər. Danışıqlar uğursuz olduqda, Osmanlı
imperiyası Rusiyaya 1853-cü ilin oktyabrında müharibə elan etdi. Sonrakı ilin mart
ayında Böyük Britaniya və Fransa Rusiyaya müharibə elan etdilər. Niyə Britaniya və
Fransa bu addımı atdı? Britaniyalılar qorxurdular ki, təcavüzkar Rusiya Osmanlı
ərazisini tutmaqla və ya Dardanelə olan çoxdankı istəyinə görə Osmanlı hökumətinin
nəzərə çarpan zəifliyindən fayda götürməyə cəhd edəcəkdir. Beləliklə, bu hərəkət
Rusiyanı Britaniya hərbi-dəniz qüvvələrini Aralıq dənizinin şərqindəki nəzarətinə
meydan oxumağa qadir edəcəkdir və onu Şərqi Avropanın ən güclü dövlətinə
çevirəcəkdir. III Napoleon hiss etdi ki, ruslar Fransanı təhqir etmişlər, əvvəlcə Vyana
Konqresində və bu vaxt isə Osmanlı imperiyasında yaşayan xristianları himayə etmək
sahəsində onları əvəz etmək təkliflərinə görə. Fransızlar həm də Osmanlı imperiyasının
süqutundan və orada Rusiyanın təsirinin böyüməsindən qorxurdular. Rusiya isə
Avstriyanın dəstəyinə ümid edirdi, çünki 1849-cü ildə rus qoşunları Avstriya
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hökumətini xilas etmişdilər. Ondan bir neçə il keçmişdi, bu vaxt isə Avstriya baş naziri
qısaca şərh vermişdi: «Biz dünyanı öz nankorluğumuzla təəccübləndirəcəyik» və
beləliklə Avstriya neytral qaldı. Rusiya təkbaşına vuruşmalı oldu.
Britaniya və Fransa Qara dənizdəki Krım yarımadasına hücum etməyi qərara
aldılar. Balaklava döyüşündə Britaniya Yüngül briqadasının (süvarilərinin) özünü
intihar qaydasındakı hücumu sonralar daha çox xatırlanırdı. Uzunmüddətli
mühasirədən sonra Sevastopoldakı rus istehkamları 1855-ci ildə təslim oldu. Bu, çar I
Nikolayın ölümündən 6 ay sonra baş verdi. Onun varisi II Aleksandr tezliklə sülh xahiş
etdi. 1956-cı ilin martında bağlanan Paris müqaviləsinə görə, Rusiya Bessarabiyanı geri
qaytarmağa və Qara dənizin neytrallığını qəbul etməyə məcbur edildi. Üstəlik,
Moldaviya knyazlığı və Valaxiya beş dövlətin himayəsi altına qoyuldu.
Krım müharibəsi hər iki tərəfə baha başa gəldi. 250 mindən çox əsgər
müharibədə həlak oldu, ölümün 60 faizi xəstəliklərdən, xüsusən xoleradan baş
vermişdi. Bu itkilər daha çox olardı, əgər Florens Naytingelin (1820-1910-cu illər)
cəhdləri olmasaydı. Onun təkidi ilə sanitar şəraitlərini ciddiləşməsi çox sayda həyatı
xilas etdi və orta sinfin öyrədilmiş qadınlarının şəfqət bacısı professiyasına
yüksəlməsinə kömək etdi.
Krım müharibəsi Avropa dövlətlərinin uzun müddət mövcud olmuş əlaqələrini
pozdu və Avropadakı razılığı məhv etdi. XIX əsrin birinci yarısında status-kvonu
dəstəkləyən iki əsas dövlət – Avstriya və Rusiya, müharibədə Avstriya Rusiyanı
dəstəkləmək istəmədiyinə görə, artıq düşmənlərə çevrilmişdilər. Məğlub olan,
alçaldılan, təhkimçi ordusu ilə açıqca zəifləyən Rusiya sonrakı iki onillik ərzində öz
daxili işlərini qaydaya salmaq üçün Avropa məsələlərindən kənara çəkildi.
Böyük Britaniya müharibədəki rolunda ümidi boşa çıxdığından, Kontinental
işlərdən özünü geri çəkdi. Həmçinin Avstriya öz neytrallığına görə haqq ödəməli
olduğundan, bu vaxt artıq böyük dövlətlər arasında dostsuz qalmışdı. Avstriyanın
beynəlxalq vəziyyəti dəyişkən idi. Yeni beynəlxalq situasiya İtaliya və Almaniyanın
birləşməsini mümkün etdi. Prussiyanın yol göstərməsi ilə Almaniyanın birləşməsinin
təşəbbüskarı və icraçısı Bismark olmaqla, o, bu işdə böyük uğur qazandı. Bismark kamil
siyasətçi və opportunist idi. o, həm də siyasi oyunçu deyildi, mülayim idi və yalnız
bütün digər diplomatik alternativlər işə yaramadıqda və həm də bütün hərbi və
diplomatik faydaların öz tərəfində olduğuna əmin olduqda müharibəni başlayırdı.
Bismark çox vaxt tam realist kimi qələmə verilirdi, Realpolitik-in XIX əsrdəki ən
görkəmli icraçısı idi. Kim ona müxalif olsaydı, həmin adamdan zəhləsi gedirdi. O, bir
səhər öz arvadına demişdi: «Mən bütöv gecəni yatmıram. Mən bütün mənalarda bütöv
gecəyə nifrət etmişəm». O, böyük məsələləri «dəmir və qanla» həll etməyə üstünlük
verirdi.
1870–1871-ci illərdəki Fransa-Prussiya müharibəsində Bismarkın məqsədi həyata
keçdi. 1866-cı ildən Prussiya Şimali Almaniyada ağalıq edirdi və Avstriya, Almaniya
işlərində hansısa bir əhəmiyyətli rol oynamaqdan təcrid edilmişdi. Bismark belə bir
fikrə gəldi ki, Fransa heç vaxt fransızların təhlükəsizliyinə potensial qonşu olan güclü
alman dövlətinin mövcudluğu ilə razılaşmayacaqdır. III Napoleona isə öz daxili
problemlərini həll etmək üçün diplomatik zəfər lazım idi. Fransızlar Almaniyada
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hadisələrin dönüşündən heç də xoşhal deyildi və prussiyalıları alçaltmaq üçün
imkanlar axtarırdı.
Uğurlu inqilabdan sonra kraliça II İzabella devrildikdə, İspaniya taxt-tacı prins
Leopold Hohentsollernə təklif edildi, o, Prussiya kral sülaləsinə uzaq qohum idi.
Bismark, təkcə Fransa bunu rədd etdiyinə görə bu imkana sevindi. Əgər Leopold
İspaniya taxtına yerləşdirilsəydi, Fransa faktiki olaraq Hohentsollern sülaləsi ilə əhatə
olunacaqdı. Fransızların imtina etməsi Prussiya kralı I Vilhelmin öz qohumunu
namizədlikdən geri çəkilməyə məcbur etməsinə səbəb oldu. Bismark kralın
hərəkətindən məyus oldu, yalnız ona görə ki, məhz fransızlar öz istəklərinə nail
olmuşdu. Diplomatik qələbələri ilə kifayətlənməyərək, onlar I Vilhelmə təsir göstərdilər
ki, o, Fransadan rəsmi üzr istəsin və vəd etsin ki, bir daha heç vaxt Leopolda namizəd
olmağa icazə verməyəcəkdir. Kral Bismarkı fransızların tələbi ilə tanış etmişdi, kansler
öz növbəsində fransızları daha artıq təhqir etmək üçün teleqramı qəzetlərdə çap etdirdi.
O, yaxşı bilirdi ki, Fransa rəhbərliyi hirslənəcək və müharibə elan edəcəkdir. Fransa
Bismarkın gözlədiyi kimi də reaksiya verdi və Prussiyaya 15 iyul 1870-ci ildə müharibə
elan etdi. Fransanın baş naziri qeyd etmişdi: «Biz yüngül ürəklə müharibəyə gedirik».
Bədbəxtlikdən fransızlar üçün «yüngül ürək» heç də kifayət deyildi. Onlar daha
yaxşı rəhbərlik edilən və daha yaxşı təşkil olunmuş Prussiya qüvvələri ilə vuruşmalı
idilər. Şərqi alman dövlətləri özlərinin Prussiya ilə müttəfiqliklərindən şərəf duyurdular
və fransızlara qarşı müharibə cəhdinə qoşuldular. Prussiya orduları Fransanın
içərilərinə irəlilədilər və 2 sentyabr 1870-ci ildə Sedanda bütöv fransız ordusunu və III
Napoleonun özünü əsir götürdülər.
Dörd aylıq ağır müqavimətdən sonra 1871-ci ilin yanvarında Paris, nəhayət, işğal
edildi və may ayında rəsmi sülh müqaviləsi imzalandı.
Fransa 5 milyard frank (1 milyard ABŞ dollarına yaxın) təzminat ödəməli idi.
Elzas və Lotaringiyadan yeni Alman dövlətinin xeyrinə imtina etməli oldu. Bu itki
fransızları hirsləndirdi və onları qisas almağa can atmaq vəziyyətində qoydu.
Cənubi alman dövlətləri də Şimali Alman Konfederasiyasına daxil olmaqla
razılaşmışdılar. 18 yanvar 1871-ci ildə XIV Luininin Versal sarayındakı Güzgülü
salonda I Vilhelm İkinci Alman imperiyasının (Birinci orta əsrlərdəki Müqəddəs Roma
imperiyası idi) Kayzeri və ya imperatoru elan edildi. Bu vaxt Bismark taxtın yanında
ayaq üstə dayanmışdı. Almaniya birliyinə Prussiya monarxiyası və Prussiya
ordusunun gücü ilə nail olunmuşdu. Real düşüncədə, Prussiya heç də Almaniyanın
içində deyil, Almaniya Prussiyanın içində meydana gəlmişdi. Alman liberalları da
həmçinin sevinirdilər. Onlar da birlik və azadlıq arzu edirdilər, lakin birliyə nail
olunması bu vaxt daha böyük əhəmiyyət kəsb edirdi.
Almaniyanın birləşməsində Prussiyanın liderliyi avtoritarizmin, hərbi dəyərlərin
liberal dəyərləri üstələməsi, konstitusion hisslərin yeni alman dövlətində inkişaf etməsi
mənasını verirdi. Sənaye resursları və hərbi qüdrətlə yeni dövlət qitədə ən güclü
qüvvəyə çevriləcəkdi. Dövlətlərin yeni Avropa tarazlığı artıq hazır idi.

14. Rusiyada təhkimçiliyin ləğvi. Avropa və «yeni imperializm»
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Krım müharibəsində Rusiyanın məğlubiyyəti onu Qərbi Avropa dövlətlərindən
uzaq saldı. Çar II Aleksandr Krım müharibəsinin ortalarında hakimiyyətə (1855-1881-ci
illər) gəlmişdi. O, öz səylərini Rusiyadakı sistemin ciddi surətdə dəyişdirilməsinə
yönəltmişdi. Təhkimçilik çar Rusiyası üçün ən ağır yük idi. Rus piyadasının onurğa
sütununu təşkil edən təhkimçi kəndlilər savadsız olduqlarından, getdikcə
mürəkkəbləşən müharibə maşınından və silahlardan baş çıxara bilmirdi. II Aleksandr
deyirdi ki, «Təhkimçiliyin mövcud olması dəyişilməmiş qala bilməz. Yuxarıdan
təhkimçiliyi ləğv etmək daha yaxşıdır, nəinki onun aşağıdan ləğv edilməsini
gözləyəsən». 3 mart 1861-ci ildə Aleksandr azadlıq edikti dərc etdi. Kəndlilər artıq
mülkiyyət sahibi ola, öz seçiminə görə evlənə və qanun məhkəmələrinə ərizə ilə
müraciət edə bilərdilər. Bununla yanaşı, azadlığın faydası məhdud idi. Hökumət
kəndliləri torpaqla təmin etmək üçün onu mülkədarlardan almalı idi, mülkədarlar isə
çox vaxt yaxşı torpaqları özlərinə saxlayırdılar. Həm də kəndlilər tam azad deyildilər.
Kəndlilər öz mir-lərinin və ya kənd icmalarının hakimiyyətinə tabe idilər. Torpaq sahibi
olan kəndlilər bədbəxtlikdən torpaq aclığı ucbatından əsasən köhnə qaydadakı
fermerliyə üstünlük verirdilər.
1880-ci illərdə Avropa dövlətləri dənizlərin o tərəfindəki əraziləri tutmaq üçün
intensiv hərəkət etməyə başladılar. Bəzilərinin «yeni imperializm» adlandırdıqları bu
hadisə avropalıların Asiyanı və Afrikanı piroq kimi kəsib götürməyə həvəsləndirdi.
Yüksələn rəqabət Avropa dövlətlərini xaricdə müstəmləkələr tutmağa tələsdirdi.
Məsələn, Böyük Britaniya çox vaxt iqtisadi səbəblərə görə deyil, fransızları, almanları
və ya rusları Britaniya maraqlarına ziyan vuracaq bazalar yaratmaqdan
daşındırmaqdan ötəri yeni regionlara genişlənirdi. Müstəmləkələr həmçinin beynəlxalq
nüfuz üçün mənbə idi. Müstəmləkələrə yiyələnməyə can atmaq başlandı, bunda isə iri
dövlətlər uğurlu olurdular. Britaniya xarici işlər nazirinin yazdığı kimi, «Mən 1880-ci
ildə Xarici İşlər Nazirliyini tərk edəndə heç kəs Afrika barədə düşünmüşdü. Mən 1885ci ildə yenidən ora qayıdanda Avropa millətləri Afrikanın müxtəlif hissələri üstündə,
hansılara ki, onlar yiyələnəcəklər, bir-birləri ilə sözləşirdilər».
Vətənpərvərlik hissi çox vaxt imperializmə olan marağı artırırdı. Məktəblər
coğrafiyanı tədris edəndə müstəmləkə ərazilərinin xəritələrindən istifadə edirdilər.
Qəzetlər və jurnallar çox vaxt əsgər məktublarını dərc edirdilər ki, imperializmi həyata
keçirmək öz ölkəsi naminə qəhrəmanlıq macərasına bənzəyir. Coğrafi cəmiyyətlər və
hərbi-dəniz liqaları kimi valontyor qrupları imperializm macəraları üçün həvəs tərbiyə
edirdi.
İmperializm həmçinin sosial Darvinizmlə və irqçiliklə bağlı idi. sosial
Darvinistlər inanırdılar ki, millətlər arasındakı mübarizədə həvəs qabiliyyətə çevrilir və
sağ qalır. Ali irqlər hərbi qüvvələri ilə özlərinin necə güclü və cəsarətli olduqlarını
göstərmək üçün aşağı irqlər üzərində ağalıq etməlidirlər. Bir ingilis yazırdı ki, «Ağ
adamın inkişafı üçün qara adam və sarı adam hətta aşağı olaraq qalmalıdır və birinci
özünü yüksəyə və daha yüksəyə qaldırdıqca axırıncılar da elə etməlidirlər ki,
bəşəriyyətdən kənar yığılan (şaqren dərisi kimi – müəllif) və heyvana yaxın, daha yaxın
kimi meydana çıxsın».
1880-ci ildən əvvəl Afrikada digər avropalıların məsələlərini ilk dəfə fransızlar və
portuqaliyalılar salmışdılar. Potquliyalılr Avropada və Mozambikdə öz məskənlərini
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qurmuşdular. Fransızlar müsəlman Şimali Afrikasında Əlcəzairi 1830-cu ildə işğal
etmişdilər. 1880-ci ildə avropalıların Afrikada ərazi tutmağa can atması ciddiləşdi. 1900cü ildə Fransa Qərbi Afrikanın nəhəng zonasını və Tunisi özlərinin Afrika imperiyasına
əlavə etdi. 1912-ci ildə isə Mərakeş üzərində protektorat qurdu.
Mərkəzi Afrika həmçinin Avropa müstəmləkələri siyahısına əlavə olundu. Bura
maraq ilk dəfə 1860-cı və1870-ci illərdə şotland missioneri Devid Livinqstonun və
Britaniya-amerikan jurnalisti Henri Stenlinin kəşflərindən sonra qalxdı. Lakin Mərkəzi
Afrikanı müstəmləkəyə çevirməyə can atan, 1865-1909-cu illərdə Belçika kralı olmuş II
Leopold idi. O, Afrikada imperiya yaratmağa böyük həvəs göstərirdi. O deyirdi: «Bizim
Yer kürəsinin təkcə elə hissələri oradadır ki, ona hələ nüfuz edilməmişdir. Əhali ilə
əhatə olunmuş bütöv bu qaranlığa daxil olmaq səlib yürüşüdür, əgər mən bunu edə
bilsəm, həmin səlib yürüşü bu proqress əsrinə layiq olacaqdır». Leopold üçün mənfəət
proqressdən daha vacib idi. onun afrikalılarla davranışı olduqca zorakı olduğundan,
hətta bəzi avropalılar onun hərəkətlərini məhkum edirdilər. 1871-ci ildə Leopold
Mərkəzi Afrikanın tədqiqatı və sivilizasiyalaşması üçün Beynəlxalq Assosiasiya yaratdı
və Henri Stenliyə Konqoda Belçika məskəni yaratmaq tapşırığını verdi. Leopoldun
hərəkətlərindən təşviş keçirən fransızlar həmçinin Konqo çayından şimala tərəf olan
əraziyə doğru hərəkət etdilər. 1884-cı və 1900-cü illər arasında qalan Afrikanın əksər
hissəsi Avropa dövlətləri tərəfindən kəsilib götürüldü. Almaniya da həmin vaxt
imperialist dövlətlər cərgəsinə daxil oldu. İlk öncə Bismark müstəmləkələrin
əhəmiyyətinə laqeyd idi, lakin Alman imperiyası üçün daxili siyasi təzyiqlər artdıqca o,
siyasi bir dönüş edənə çevrildi. Özünün ifadə etdiyi kimi, «Bütün bu müstəmləkə işi
spekulyasiyadır, özünü belə göstərməkdir, ancaq biz seçkilərə görə ona möhtacıq»,
Almanlar cənubi-qərbi Afrikada Toqolandda və Tanqanikada müstəmləkələr qurdular.
1914-cü ildən isə Britaniya, Fransa, Belçika, İspaniya və Portuqaliya bütün Afrika
qitəsini hissə-hissə kəsib, özlərinə götürdülər. Yalnız azad olunmuş Amerika qulları
tərəfindən yaradılan Liberiya və Efiopiya azad dövlətlər kimi qaldılar. «Ağ adamın
yükü» barədəki humanitar rasionalizmin əksinə, Afrika müstəmləkə imperiyalarını
yaratmağı qət etmiş Avropa dövlətləri tərəfindən işğal edildi.
Avropalılar 1880-ci ildən əvvəl Afrika qitəsinə nisbətən az qaydada nəzarət
edirdilər. Əvvəllər onların iqtisadi maraqları daha məhdud olanda (bu mənada Afrika
ilk növbədə qul ticarəti üçün vacib idi), Avropa dövlətləri əsasən mövcud müstəqil
dövlətlərlə iş görmək, geniş ərazilərə birbaşa nəzarətə cəhd etməkdən daha yaxşı idi.
Əksər hallarda avropalıların Qərbi Afrikada mövcudluğu regional ticarət şəbəkəsinə
nəzarət etmək və həm də missioner fəallığı üçün dayaqlar qurmaqdan ibarət idi. Buna
baxmayaraq, XİX əsrin son iki onilliyində koloniyalar sahibi olmaq üstündə yarış
başlandı, bütün böyük Avropa dövlətləri torpaqları tutmağa girişdilər.
Napoleon müharibələri ərzində Britaniya Keyptaunda nəzarəti əldə etməklə
Cənubi Afrikada kök salmışdı. Bu şəhəri vaxtilə hollandlar salmışdılar. Müharibədən
sonra britaniyalılar sakinləri həvəsləndirdilər ki, özlərinin Kap koloniyası
adlandırdıqları yerə getsinlər. Britaniya siyasətçiləri holland kolonistlərinin nəslindən
olan burlara və ya afrikanyorlara nifrət edirdilər. Britaniyalılar və burlar arasında
düşmənçilik davam edirdi. 1877-ci ildə Kap koloniyasının britaniyalı qubernatoru
Transvaalı tutdu. Lakin bur qiyamı Britaniya hökumətini məcbur etdi ki, o, Transvaalı
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müstəqil Cənubi Afrika respublikası kimi tanısın. Britaniyalılar və burlar arasındakı bu
mübarizələr regiondakı Zulu və Xosa tayfalarından olan adamların ağ adamlar qrupu
tərəfindən qırğınının və özlərinə tabe etmələrinin qarşısını ala bilmədi.
1880-ci illərdə Cənubi Afrikada Britaniya siyasəti əsasən Sesil Rods (1853-1902-ci
illər) tərəfindən həyata keçirilirdi. Rods almaz və qızıl kompaniyaları yaratmışdı,
onların emal edilməsilə qiymətli mallar istehsalını da inhisara götürmüşdü və bu, onu
özündən sonra Rodeziya adlanan Transvaalın şimal ərazisinə nəzarəti ələ keçirməyə
qadir etmişdi. O, bir dəfə demişdi: «Əgər Allah burada olsaydı, mən düşünürəm ki,
onun məni Afrikanı Britaniyanın qırmızı rənginə (Britaniya əsgərləri daim döyüş
formasında qırmızı pencək geyinirdilər – müəllif) boyamağımdan xoşu gələrdi». Onun
məqsədlərindən biri «Kapdan Qahirəyədək» seriya şəklindəki Britaniya
müstəmləkələrini yaratmaq idi, onlar bir-birilə dəmir yolu ilə birləşəcəkdi. Imperialist
ambisiyaları onun 1896-cı ildəki devrilməsinə səbəb oldu. Britaniyanın razılığı olmadan
Cənubi Afrika Respublikası hökumətinin devrilməsinə çalışdıqdan sonra Britaniya
hökuməti onu Kap koloniyasının baş naziri vəzifəsindən istefa verməyə məcbur etdi.
Baxmayaraq ki, Britaniya hökuməti burlarla müharibədən qaçmağa ümid edirdi, lakin
hər iki tərəf münaqişəyə başlamağa çalışan öz ekstremistlərini dayandıra bilmədi.
1899-cu ildə Bur müharibəsi başlandı və bu, burların səmərəli əleyhdar
olduğunu sübut etməsinə görə, 1902-ci ilə qədər davam etdi. Burlar partizan
taktikasından istifadə edirdilər, britaniyalılar qələbə çalmaqla yanaşı, çox sayda itki
verdilər və müharibə onlara çox baha başa gəldi. 87 min buru məğlub etmək üçün 450
min britaniyalı və ittifaq qüvvələri lazım oldu. Britaniyada qəzetlər yüksək saydakı
itkilər barədə məlumat verirdilər. Bur qadınları və uşaqları öz vətənlərində müharibə
əleyhinə qalxdılar.
Britaniya siyasəti məğlub edilmiş burlara qarşı böyük barışıq ruhunda idi.
Transvaal və Oranc Azad Dövləti 1907-ci ildən təmsilçilik hökumətlərinə malik idi və
1910-cu ildə Cənubi Afrika Birliyi yaradıldı. Kanada, Avstraliya və Yeni Zelandiya
kimi, o da Britaniya imperiyası daxilində bütünlüklə özünü idarə edən dominyona
çevrildi.

15. Asiyadakı və dicər ərazilərdəki imperializm
Baxmayaraq ki, Asiya XVI əsrdən başlayaraq Qərbin təsirinə açıq olsa da, onun
nəhəng ərazisinin çox hissəsi heç də Avropanın nəzarəti altına düşmədi. Hollandlar
Şərqi Hindistanda, ispanlar Filippində yerləşdilər. Fransızlar və portuqaliyalılar
Hindistan sahillərində özlərinə ticarət postları qurdular. Çin, Yaponiya, Koreya və
Cənubi-şərqi Asiya əsasən Qərbliləri özlərindən uzaqda saxlamaqla çalışırdılar.
Britaniyalılar və ruslar, ancaq əksər Asiya ərazisini ələ keçirdilər.
Kapitan Ceyms Kuk 1768-ci və 1771-ci illər arasında Avstraliyanı tədqiq edəndən
sonra ingilislər Şərqə fəal maraq göstərməyə başladılar. Avstraliyada torpağın
qoyunları otarmaq üçün yararlı olması və burada qızılın kəşf edilməsi buna aparıb
çıxardı ki, Avropadan gələn sakinlər yerli əhalinin çoxunu öldürdülər. 1850-ci ildə
Britaniya hökuməti müxtəlif Avstraliya koloniyalarına icazə verdi ki, faktiki olaraq tam
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özünü idarə etmə tətbiq etsinlər və əlli il sonra bütün koloniyalar Avstraliya dövlətində
birləşdilər. Yeni Zelandiyanın yaxınlığında olmaqla, 1840-cı ildə Britaniya onu
müstəmləkə elan etmişdi, 1907-c ildə isə bu dövlət dominyon statusunu aldı.
Britaniya Şərqi İndiya Kompaniyası Hindistanın əksər hissəsini tabe edillməsinə
məsuliyyət daşıyırdı. Ancaq 1858-ci ildə sipahilərin və ya Şərqi İndiya Kompaniyasının
hindli qoşunlarının qiyamını darmadağın etdikdən sonra Britaniya parlamenti
Kompaniyanın qüvvələrinin Londondakı hökumətin birbaşa tabeliyinə keçirdi. 1876-cı
ildə Hindistan imperatriçəsi titulu kraliça Viktoriyaya hədiyyə verildi. Hindlilər bu vaxt
artıq kraliça-imperatriçənin müstəmləkə təbəələrinə çevrildilər. Sonralar Uinston
Çörçill Britaniya imperializminə haqq qazandırmaq üçün gülünc qaydada Hindistanın
ölkə deyil, sadəcə ərazi olduğunu iddia etmişdi.
Rusiyanın Asiyadakı ekspansiyası onun ənənəvi ərazi genişləndirməsinin
məntiqi davamı idi. Rusiya tədqiqatçıları Sibirin boş məkanına XVII əsrdə daxil
olmuşdular və 1637-ci ildə Sakit okean sahillərinə gəlib çıxmışdılar. XVIII əsrdə ruslar
Alyaskaya iddia irəli sürdülər, onu yalnız 1867-ci ildə Birləşmiş Ştatlara satdılar.
Tədricən Rusiya məskunları Sibirin soyuq və örtülü içərilərinə köçdülər. Bütövlükdə 7
milyon nəfər rus məskunları 1800-cü və 1914-cı illər arasında Sibirdə yerləşdilər, həmin
vaxtdan Sibirin əhalisi 90 faizi asiyalı deyil, slavyan idi.
Ruslar həmçinin cənuba köçürdülər, onları isti iqlim və Osmanlı imperiyasının
xırda hissələrə parçalanması cəzb edirdi. 1830-cü ildən rusiyalılar Qara dənizin bütöv
şimal sahili üzərində nəzarət qurdular və sonra Trans-Xəzərdə və Türküstanda
qalmaqla, Mərkəzi Asiyaya təzyiq göstərməyə başladılar. Bu irəliləmələr, rusları
Persiya və Əfqanıstan sərhədlərinə gətirdi, orada Britaniya həmçinin öz maraqlarına
malik idi, çünki Hindistanda öz mülkiyyətlərini himayə etməyə çalışırdı. 1907-ci ildə
ruslar və britaniyalılar Əfqanıstanı Rusiya Türküstanı ilə Britaniya Hindistanı arasında
bufer dövlətə çevirmək və Persiyanı iki təsir zonasına bölmək barədə razılaşdılar.
Britaniyalıların cənuba tərəf ekspansiyası ruslar tərəfindən onlara nifrət bəslənmələrinə
səbəb olmaqla, axırıncılar Asiyanın cənubuna doğru hərəkət etdilər. Ruslar
Mancuriyanı işğal etdilər və Koreyanın içərilərinə girməyə cəhd etdikdə, bu yeni
imperialist dövlət olan Yaponiya ilə Rusiyanı müharibəyə cəlb etdi. 1905-ci ildə rusyapon müharibəsində uduzduqdan sonra ruslar Koreya üzərində Yaponiyanın
protektoratı ilə razılaşdılar və onların Asiya ekspansiyası müvəqqəti fasilə verməli
oldu.
1880-ci ildən sonra imperializmin irəliləməsi qərbliləri Asiyanın yeni zonalarına
hərəkət etməyə aparıb çıxardı, buna qədər isə onlar əsasən Qərb təsirində azad idilər.
Çin imperiyasının Mancu sülaləsi tənəzzül əlamətlərini göstərirdi. 1842-ci ildə Britaniya
müharibə vasitəsilə Honkonq adasına və bir sıra Çin şəhərlərində ticarət aparmaq
hüququna yiyələndi. Digər Qərb millətləri tezliklə oxşar ticarət imtiyazları əldə etməyə
atıldılar. Əcnəbilərin müdaxiləsinə çinlilərin müqavimət göstərməyə cəhd etməsi hərbi
məğlubiyyətlərə və yeni tələblərə aparıb çıxarlı. Yalnız böyük dövlətlərin özlərinin
arasındakı rəqabət Çin imperiyasının bütünlüklə parçalanmasının qarşısını aldı. Bunun
əvəzində Britaniya, Fransa, Almaniya, Rusiya, Birləşmiş Ştatlar və Yaponiya özlərinin
təsir zonalarını yaratdılar və Çinin ərazisini uzun müddətə icarəyə götürdülər. 1899-cu
ildə ABŞ Dövlət katibi Con Heyin təkidli təklifi nəticəsində onların «açıq qapı» siyasəti
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ilə razılaşmalarına nail olundu. Buna görə, heç bir ölkə digər ölkələrin təsir sferalarında
başqa ölkələrin kommersiyasını məhdudlaşdırmayacaqdı.
Yaponiya 1853-1854-cü illərə kimi Qərbin ölkəyə daxil olmasından qaça bilmişdi,
həmin dövrdə amerikan hərbi dəniz qüvvələri kommondor Metyu Perrinin başçılığı
altında yaponları məcbur etdi ki, Birləşmiş Ştatlara ticarət aparmağa başlasın və həm də
ona diplomatik imtiyazlar versin. Ancaq Yaponiya Çinin taleyini yaşamaqdan yaxasını
qurtara bildi. Koreya da həmçinin əsasən qərbliləri özündən kənarda saxlayırdı.
Yaponların ruslar üzərindəki qələbəsindən sonra, 1910-cu ildə Yaponiya Koreyanı
rəsmən anneksiya etdi.
Cənubi-şərqi Asiyada Britaniya Birma (indiki Myanma) və Malay dövlətləri
üzərində nəzarət əldə etdi, Fransa isə Hind-Çinin tabe edilməsində fəal rol oynadı.
Sayqon şəhəri 1888-ci ildə işğal edildi, 1880-ci illərdə fransızlar öz himayələrini
Kamboca, Annam, Tonkin və Laos üzərinə yaydılar və onlardan Fransız Hind-Çin
Birliyi təşkil etdilər. Yalnız Siam (Tailand) Britaniya-Fransa rəqabətinə görə bufer
dövlət kimi azad qaldı.
Sakit okean adaları həmçinin böyük dövlətlərin rəqabətinin səhnəsi idi və
Birləşmiş Ştatların imperialist səhnəsinə çıxmasının şahidi oldu. Samoa adaları
Amerikanın ilk mühüm müstəmləkəsi oldu. Sonra Havay adaları onun tabeliyinə keçdi.
Amerika Pyorl Harlboru 1887-ci ildə hərbi-dəniz bazası etdikdən sonra tezliklə
amerikan məskunları adalardakı şəkər sənayesinə nəzarəti ələ keçirdilər. Havayın yerli
əhalisi öz hakimiyyətlərini bərpa etməyə cəhd etdikdə, Birləşmiş Ştatların hərbi
dənizçiləri amerikanların həyatını «himayə etməyə» girişdilər. 1898-ci ildə Havay
adaları Birləşmiş Ştatlara anneksiya edildi. Amerikanların millətçilik hissləri ispanamerikan müharibəsinə səbəb oldu.
Amerikanın İspaniyanı məğlub etməsi amerikanları Puerto-Riko, Quam və
Filippin adaları hesabına öz imperiyalarını genişləndirməyə həvəsləndirdi. Baxmayaraq
ki, filippinlilər müstəqilliyə ümid bəsləyirdilər, amerikanlar bunu onlara verməkdən
imtina etdilər.
Prezident Uilyam Makkinlinin dediyi kimi, Birləşmiş Ştatlar «filippinliləri
tərbiyə etmək və onları xristianlaşmağa yüksəltmək barədəki bir borca malik idi». Bu
bəyanatın qəribəliyi onda idi ki, filippinlilərin əksəriyyəti artıq bir neçə əsr ərzində
Roma katolikləri idi, ABŞ prezidenti isə onları guya yenidən xristianlaşdırmaq istəyirdi.
Filippinliləri sakitləşdirmək və onların üzərində amerikan nəzarətini qurmaq üçün üç il
və 60 minlik qoşun lazım oldu.
16. İmperializmə xalqların cavabı
Avropalılar öz mədəniyyətlərini, aşağı saydıqları xalqa təlqin etdikləri halda,
işğal edilmiş həmin xalqlar buna nə cavab verməlidir? Əcnəbiləri qovmaq cəhdləri ilk
dövrlərdə Qərblilərin əli ilə viranedici məğlubiyyətlərə səbəb oldu, onların sənaye
texnologiyası özlərini müasir silahlarla təmin edirdi və bu silahlar yerli adamları
darmadağın edirdi. Kiçik elitləri idarə etməyə adət etməklə, xalqın əksəriyyəti onların
yeni qubernatorlarını sadə qaydada qəbul edirdi, bu isə Qərb idarəçiliyini nisbətən
asanlaşdırırdı. İşğal edilmiş xalqlar nəticədə müxtəlif yollarla əcnəbi idarəçiliyinə
243

uyğunlaşırdı. XIX əsrin başlanğıcından Avropa liderlərinin yeni sinfi meydana çıxdı.
Müstəmləkə və hətta Qərb məktəblərində təhsil alan ilk afrikalı nəsil Qərb haqqında
çox şeyi bilirdi və öz müstəmləkə ağalarının dilində yazmağı bacarırdı. Baxmayaraq ki,
«yeni sinif» Qərb mədəniyyətinin vurğunu idi və hətta öz ölkələrinin yolundan zəhləsi
gedirdi, onlardan çoxu əcnəbilərdən və onların müstəmləkə xalqlarına olan lovğa,
təhqiramiz münasibətindən narazı qalırdı. Qərblilər demokratiyanı, bərabərliyi və
siyasi azadlığı göylərə qaldırırdılar, lakin bu dəyərlər müstəmləkələrdə tətbiq
olunmurdu. Az sayda demokratik institutlar var idi və müstəmləkə adamları buradakı
bürokratiyada yalnız aşağı işlərdə işləyirdilər. Bərabər qaydada o da mühüm cəhət idi
ki, Şərqin iqtisadi inkişafı heç vaxt müstəmləkə ərazilərinə genişlənmirdi. Afrikalıların
çoxu üçün müstəmləkəçilik onların ferma torpaqlarının itirilməsi ya da plantasiyalarda
dəhşətli iş və ya əcnəbilərin tər tökdürücü emalatxanalarında və fabriklərində çalışmaq
idi.
Yerli sakinlər üzərində avropalıların aliliyi həm də müxtəlif yollarla ifadə
olunurdu. Seqreqasiya (qaralardan ayrı) klubları, məktəb və kilsələri yaradılırdı. Bunlar
əsasən, avropalı qulluqçuların çoxu arvadlarını buraya gətirdikcə və öz ailələrini
böyütdükcə baş verirdi. Avropalılar həm də belə bir adətə malik idilər ki, yerli adamları
ancaq birinci adı ilə (soyadına müraciət etmədən) və ya yaşlı kişiləri «oğlan» (boy) deyə
çağırırdılar.
Belə şəraitlər yeni şəhərli təhsili görmüş sinfin nümayəndələrinin çoxunu öz
müstəmləkə ağaları və onların təmsil etdikləri sivilizasiya barədə çox mürəkkəb
hisslərə malik olmalarına gətirib çıxarırdı. Qərb mədəniyyətinin bəzi cəhətlərinin
aliliyini qəbul etmələrinə baxmayaraq, bu yeni intellektuallar müstəmləkə idarəçiliyinə
hiddətlə nifrət edirdilər və öz millətinin və onun mədəni taleyini qəbul etmək qərarına
gəlirdilər. Bu ümidlərin və nifrətin qarışığında Afrikada ilk təşviş doğuran müasir
millətçilik meydana gəldi. XX əsrin birinci rübü ərzində Afrikanın hər yerində
müstəmləkə cəmiyyətlərində təhsil almış yerli adamlar əcnəbilərin idarəçiliyinin
sonunu axtaran siyasi partiyalar və hərəkatlar təşkil etməyə başladılar.
Qərb dövlətləri tərəfindən Çinin alçaldılması əcnəbilər əleyhinə zorakılığa aparıb
çıxardı.
Lakin Qərblilər çinlilərdən sonrakı konsessiyaları çıxarmaq kimi qanunsuz yollardan
istifadə edirdilər. Əcnəbilərə qarşı başlıca partlayış 1900-1902-ci illərdəki Boksçu üsyanı
ilə baş verdi. «Boksçu», Harmoniyalı Yumruq Cəmiyyəti adlanan gizli təşkilatlara
mənsub olan çinlilərə verilən populyar ad idi, onların məqsədi əcnəbiləri Çindən
çıxarıb atmaq idi. «Boksçu»lar əcnəbi missionerləri, xristianlığa keçmiş çinliləri,
dəmiryol işçilərini, əcnəbi iş adamlarını və hətta Pekindəki alman elçisini
öldürmüşdülər.
Qətllərə cavab gecikmədən və tarmaredici qaydada gəldi. Britaniya, Fransa,
Almaniya, Rusiya, Amerika və Yaponiyanın müttəfiq ordularının hissələri Pekinə
hücum edib, qaydanı bərpa etdilər və Çin hökumətindən daha çox konsessiyalar
(güzəştlər) tələb etdilər. İmperial hökumət o qədər zəif idi ki, inqilabçı lider Sun
Yatsenin (1866-1925-ci illər) qüvvələri onun “millətçilik, demokratiya və sosializm”
proqramını qəbul etməklə, 1912-ci ildə Mancu sülaləsini devirdilər. Yeni Çin
Respublikası zəif və səmərəsiz olaraq qalırdı.
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1850-ci illərin sonu və 1860-cı illərin başlanğıcında elə görünürdü ki, Yaponiya
Çinin taleyini təkrar edəcəkdir və təcavüzkar Qərb dövlətlərinin təsir zonalarına
qapanıb parçalanacaqdır. Lakin təəccüblü qaydadakı sürətli transformasiya baş verdi.
1869-cu ildən əvvəl qüdrətli hərbi qubernator olan syoqun, samuray adlanan döyüşçü
kübarlığın köməyi ilə Yaponiyada real hakimiyyətə sahib idi. İmperatorun fəaliyyəti
əsasən dini xarakter daşıyırdı.
Syoqunun Qərb millətlərinə güzəştlərindən sonra antiəcnəbi hissi 1867-ci ildəki
samuray qiyamına və imperatorun hökumətin hüquqi başçısı olmasının bərpa
edilməsinə gətirib çıxardı. Yeni imperator hiyləgər, diribaş gənc Mutsihito öz
hökmranlığını (1867-1912-ci illər) Meyci (Maariflənmiş hökumət) adlandırdı.
İmperiyaya nəzarət edən yeni liderlər bu vaxt Yaponiyanın diqqətəlayiq bir
transformasiyasına başladılar. Həmin vaxtdan bu, Meyci bərpası kimi tanınır.
Qərbin açıq hərbi və sənaye üstünlüyünü etiraf edən yapon liderləri onu qəbul
etməklə bu üsluba uyğunlaşıb Yaponiyanı modernləşdirmək qərarına gəldilər. Minlərlə
gənc yapon xaricə göndərildi ki, Qərb təhsili alsın, xüsusən də sosial, təbiət elmləri
üzrə. Alman üslubu əsasında ordu, Britaniya üslubu qaydasında isə hərbi-dəniz
qüvvələri yaradıldı. Yaponlar Birləşmiş Ştatların sənaye və maliyyə metodlarını
təkrarlayıb, onları özlərində modern kommersiya və sənaye sisteminə çevirdilər.
Yüksək mərkəzləşmiş inzibatçılıq sistemi fransızlardan götürülməklə, köhnə sistemi
əvəz etdi. İlk dəfə olaraq sosial və qanun qarşısında bərabərlik prinsiplərini qəbul
etdilər. Lakin 1890-cı ildən onlar formaca demokratik, təcrübədə isə avtokratik olan bir
siyasi sistem yaratdılar.
Qərbi təqlid etməklə Yaponiya həmçinin güclü hərbi dövlətə çevrildi. Universal
hərbi mükəlləfiyyət 1872-ci ildən tətbiq edildi və sülh dövrü üçün müasir ordu 240 min
nəfərdən ibarət oldu. Yaponlar Qərb imperial modelinə acgözlüklə yiyələnirdilərr.
Onlar 1894–1895-ci illərdə Çini məğlub edib, bir sıra Çin ərazilərini anneksiya etdilər və
Çində öz təsir zonasını qurdular. Bundan sonra onlar 1905-ci ildə rusları məğlub etdilər,
Koreyanı sərt hökmranlıqları altında müstəmləkəyə çevirdilər. Yaponlar sübut etdilər
ki, Asiya dövləti də «ağ adamın» imperiyalar oyununu oynaya bilər və Asiya və
Afrikanın digər regionlarındakı xalqlara inandırıcı nümunə göstərdilər.
Britaniya hökuməti Hindistanda nəzarətə XIX əsrin ortalarında yiyələnmişdi.
1858-ci ildəki əsas qiyamı darmadağın etdikdən sonra Britaniya artıq Hindistanı birbaşa
idarə edirdi. Parlamentin nəzarəti altında Britaniyanın mülki xidmətçilər qrupu, demək
olar ki, 300 milyonluq əhalisi olan bir ölkənin işlərini istiqamətləndirirdi.
Britaniya vətəndaş müharibələri vasitəsilə bir sıra hallarda bölünən bir
cəmiyyətə qayda gətirmişdi və nisbətən vicdanlı və səmərəli hökumət yaratmışdı.
Onlar həmçinin Qərb texnologiyalarını – dəmir yolları, bankları, mədənləri, sənayeni,
tibbi bilikləri və xəstəxanaları gətirmişdilər. Britaniya həmçinin Qərb üslublu orta
məktəbləri və kollecləri tətbiq etmişdi, onlarda hindlilərin yuxarı və orta siniflərinin
övladları təhsil alırdılar. Beləliklə, onlar hökumətdə və orduda tabelikdə çalışanlar kimi
xidmət edə bilərdilər.
Britaniya qanunvericiliyi həmçinin hind qadınlarının leqal statusuna da təsir
göstərdi. 1829-cu ildə Britaniya Sati praktikasını qadağan etdi, bu qaydaya görə dul
qadın ərinin matəm mərasimində özünü qurban verməli idi. Satinin qadağan edilməsi
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Britaniya imicinin özlüyündə mədəni üstünlüyü kimi, bir mərkəzi hadisəyə çevrildi.
Demək olar ki, əhalinin 2/3-ü 1901-ci ildə pis qidalanırdı, az qala aclıqla üzləşirdi.
Britaniya sənayeləşməsi kütlənin həyatını olduqca az qaydada yaxşılaşdırmışdı.
Hindistanın var-dövləti Britaniya qulluqçularına və iri ordusuna maaş vermək üçün
istifadə olunurdu. Yaxşı işlər və yaxşı evlər britaniyalılara çatırdı. İrqçi münasibət
Britaniya idarəçiliyi üçün çətinliklər törədirdi və hind millətçi hərəkatının meydana
gəlməsinə səbəb olurdu. Hindistan Milli Konqresinin yarandığı 1883-cü ildən mülayim,
təhsil görmüş hindlilər öz idarəçiliklərini axtarmağa başladılar. Britaniya zorakılığına
və laqeydliyinə cavab olaraq 1919-cu ildə hindlilər tam müstəqillik tələb etməyə
başladılar.

17. “Yeni imperializm”in nəticələri və yeni böhranlar
1900-cü ildən, demək olar ki, Afrikanın və Asiyanın bütün cəmiyyətləri – tam
müstəmləkə ağalığı altında olanlar və ya Çin və Osmanlı imperiyası vəziyyətində
olanlar, faktiki süqut nöqtəsində idilər. Yalnız Şərqi Asiyada Yaponiya, Cənubi-şərqi
Asiyada Tailand, Orta Şərqdə Əfqanıstan və Persiya, Şərqi Afrikadakı dağlıq Efiopiya
daxili parçalanmadan və ya müstəmləkə ağalığına tabe olmaqdan qaça bilmişdilər.
Efiopiya və Əfqanıstanın salamat qalması onların uzaq yerdə və dağlıq ərazilərdə
yerləşmələrinə borclu idi. Yalnız Yaponiya ümumi taledən, siyasi və iqtisadi islahatlar
strategiyasını seçmək hesabına qaça bilmişdi. İmperializm epoxasının gəlməsi ilə,
nəhayət, qlobal iqtisadiyyat quruldu, Afrika və Asiya ölkələrində Qərb sivilizasiyası
bütünlüklə ağalıq etməyə başladı. Eyni vaxtda xaricdəki torpaqlar üstündə meydana
gələn rəqabət həmçinin Avropa dövlətləri arasındakı mövcud olan rəqabətləri daha da
artırdı.
Almaniya imperatoru II Vilhelm Almaniyanın ədalətli qaydada «Cünəş altındakı
yeri» barədəki alman dövlətinin yüksəlməsinə həsr etdiyi fəal bir xarici siyasət aparırdı.
Onun Bismark xarici siyasətinə etdiyi dəyişikliklərdən biri Rusiya ilə əvvəlki “Daha da
sığortalamaq Müqaviləsindən” uzaqlaşması idi. Onun nəzərində Almaniyanın Avstriya
ilə ittifaqına görə bu, qəribə bir hal idi. Bismarkın qorxduğu hadisə baş verdi, Rusiya ilə
müttəfiqliyə son qoyuldu. Bu, Fransa ilə Rusiyanı bir araya gətirəcəkdi. Bismark
siyasəti tərəfindən uzun müddət izolyasiya edilən respublika Fransası çar Rusiyası ilə
yaxınlaşmaq şansına malik oldu və 1894-cıü ildə iki dövlət hərbi ittifaq yaratdı.
Sonrakı on il ərzində alman siyasəti Britaniyanı Fransaya yaxınlaşdırdı. 1907-ci
ildən Böyük Britaniyanın, Fransa və Rusiyanın sərbəst konfederasiyası, o, həm də
Üçlük Antantası və ya Müttəfiqlər kimi tanınırdı, Almaniyanın, Avstriya-Macarıstanın
və İtaliyanın Üçlü İttifaqına qarşı dayanmışdı. Avropa iki əks cəbhəyə bölünmüşdü və
getdikcə kompromissdən daha çox uzaqlaşırdı. İki ittifaqın üzvləri 1908-ci illə 1913-cü il
arasında Osmanlı imperiyasının Balkanlardakı qalıqları üzərində nəzarəti əldə etməyə
görə yeni böhranlar seriyasına cəlb olundular. Bu səhnə isə I Dünya müharibəsinə
aparırdı. Osmanlı imperiyası hələ tam məhv olmamışdan onun bəzi qalıqları artıq
münaqişə mənbəyinə çevrilmişdi. Ona görə də bir daha aydın olur ki, imperiyanın
təkcə yaranması deyil, məhv olması da böyük bəlalar gətirməmiş qalmır.
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1908-1909-cu illərdəki Bosniya böhranı hadisələr zənciri əmələ gətirdi, bunlar
nəzarətdən kənar qaydada əmələ gəlirdi. 1878-ci ildən Bosniya və Hersoqovina
Avstriyanın protektoratı altında idi, lakin 1908-ci ildə Avstriya slavyan dilində danışan
bu iki ərazini anneksiya etmək üçün ciddi təsirə malik olan bir addım atdı. Serbiya bu
hərəkətdən qəzəbləndi, çünki serblərin iri Serbiya krallığını yaratmaq ümidini bu
addım amansızlıqla dağıdırdı. Bu krallıq isə özünə cənubi slavyanların əksəriyyətini
daxil edəcəkdi. Məhz elə buna görə də avstriyalılar Bosniya və Hersoqovinanı
anneksiya etmişdilər. Özünün iri slavyan əhalisi ilə böyük Serbiya, heç şübhəsiz,
Avstriya-Macarıstan imperiyasının birliyinə təhlükə olacaqdı. Ruslar öz sirdaşları olan
slavyanların himayəçiləri kimi və Balkanlarda öz hakimiyyətlərini böyütmək arzusu ilə
serbləri dəstəklədilər və Avstriyanın hərəkətinə qarşı çıxdılar. Rusiyaya arxalanaraq
serblər Avstriya əleyhinə müharibəyə hazırlaşdılar. Bu nöqteyi-nəzərdən II Vilhelm
müdaxilə edib, ruslardan tələb etdi ki, Avstriyanın Bosniya və Hersoqovinanı
anneksiya etməsini qəbul etsinlər və ya müharibədə Almaniya ilə üz-üzə gələcəklər.
Rus-yapon müharibəsində zəifləmiş Rusiya geri çəkildi, lakin alçaldılmaqla yanaşı,
qisas almağa and içdi.
Avropalıların diqqəti 1912-ci ildə Serbiya, Bolqarıstan, Çernoqoriya və
Yunanıstan Balkan liqası təşkil edəndə və Birinci Balkan müharibəsində osmanlıları
məğlub edəndə, Balkanlara tərəf döndü. Qalib müttəfiqlər işğal edilmiş Osmanlı
əyalətləri Makedoniya və Albaniyanı hansısa bir qaydada bölməyə qadir olanda, 1913cü ildə İkinci Balkan müharibəsi partlayışı baş verdi. Yunanıstan, Serbiya, Rumıniya və
Osmanlı imperiyası Bolqarıstana hücum edib onu məğlub etdi. Nəticədə Bolqarıstan
Makedoniyanın yalnız kiçik hissəsinə sahib oldu və əksər qalan hissə Serbiya və
Yunanıstan arasında bölündü. Yenə də Serbiyanın canlanmaq arzusu icra edilməmiş
qalırdı. İki Balkan müharibəsi ölkələrin sakinlərini hiddətlənmiş şəkildə qoydu və
böyük dövlətlər arasında daha çox gərginlik yaratdı.
Serbiyanın əsas ambitsiyalarından biri Albaniya ərazisini ələ keçirmək idi ki,
Adriatik dənizində ona liman versin. İki Balkan müharibəsinin sonunda Avstriyanın
düzəltdiyi London konfransında avstriyalılar müstəqil Albaniyanı yaratmaqla
Serbiyanın arzularını puç etdilər. Avstriyanın müttəfiqi kimi almanlar bu hərəkəti
dəstəklədilər. Bu qarışıqlıqda Serbiya millətçiləri avstriyalıları artan qaydada monstr
kimi qələmə verirdilər, çünki onlar serblərin böyük millətə çevrilməsinə imkan
vermirdilər. Serbiyanın əsas dəstək verəni olan Rusiya da regiondakı hadisələrin belə
dönüşü ilə kədərlənmişdi. Rusiya liderləri arasında belə bir hiss daha da böyümüşdü
ki, əgər Balkanlarda yenidən Avstriya və Almaniya ilə ziddiyyət baş versə, onlar geri
çəkilə bilməzlər.
Avstriya-Macarıstan özünün digər bir məqsədinə nail olmuşdu, lakin hələ də
Serbiyanın onların imperiyasına ölümcül təhlükə olduğuna inandıqlarından, onu
darmadağın etməli idi. Bu vaxt Fransa və Rusiya hökumətləri öz ittifaqlarını təzələdilər
və növbəti böhran baş verdiyi vaxt geri durmayacaqları barədə bir-birinə söz verdilər.
Britaniya da Fransaya yaxınlaşırdı. 1914-cü ilin başlanğıcından iki silahlı cəbhənin biri
digərinə şübhə ilə baxırdı. Amerika da Avropanı müşahidə edirdi: «Bütöv Almaniya
elektrikləşmişdi. Hər kəsin əsəbləri gərgindir. Bir qığılcım qalxsa, hər şeyi məhv
edəcəkdir. Fransadakı alman səfiri həmin vaxt qeyd etmişdi ki, «Sülh bədbəxt
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təsadüfün mərhəmətində qalır». Avropalılar «proqress erasının» şərəfsiz və qanlı
sonluğuna yaxınlaşırdılar.

V. I Dünya müharibəsi
I Dünya müharibəsinə gedən yol
28 iyun 1914-cü ildə Avstriya taxt-tacının varisi, ershersoq Frants-Ferdinand
Bosniya şəhəri Sarayevoda qətlə yetirildi. Bu hadisə Avstriya ilə Serbiya arasındakı
əksdurmanın nəticəsi olmasına baxmayaraq, I Dünya müharibəsinə aparırdı. Müharibə
isə heç də labüd deyildi, çünki əvvəllər Avropa liderlərinin qətlə yetirilməsi
müharibəyə səbəb olmamışdı və Avropa dövlət xadimləri belə münaqişələri
lokallaşdırılmış və yatırmışdılar.
Lakin bu vaxt Avropada militarizm güclənmişdi. İri kütləyə malik olan orduların
böyüməsi Avropada mövcud olan münaqişələri kəskinləşdirmişdi. Ordular böyüdükcə
hərbi liderlərin də təsiri artırdı. 1914-cü ilin yayı ərzindəki böhranda generallarda
Avropa siyasi liderlərinə xas olan çeviklik yox idi, ona görə də siyasi vasitələr əvəzinə
hərbi qərarlara üstünlük verildi.
Bu dövrdə müharibəyə cəlb olunacaq beş imperiyadan üçünün imperatorları birbirlərinə yaxın qohum idilər. Onlar Almaniyanın, Böyük Britaniyanın və Rusiyanın
imperatorları olmaqla, titulları əsasən kayzer, kral və çar kimi işlənirdi. Almaniyanın
kayzeri II Vilhelm Böyük Britaniya kralı V Corcun bibisi oğlu idi, onların hər ikisi
Britaniya kraliçası, 1901-ci ildə vəfat edən Viktoriyanın nəvələri olmaqla, qızının və
oğlunun övladları idi. Rusiya çarı II Nikolay isə Britaniya kralı V Corcla xalaoğlu idi,
onların anaları Danimarka kralının qızları olmaqla, printsessalar idi. II Nikolayın arvadı
da kraliça Viktoriyanın nəvəsi idi.
Görən taxt-taca yiyələnmiş bu adamlar niyə tabeliklərində olan xalqları, ölkələri
ilə yanaşı, özlərini də bu ölümcül təhlükənin ağuşuna atırdılar? Axı qətlə yetirilən
Avstriya ershersoqu və ya onu qətlə yetirən Qavrilo Printsip ilə onların bilavasitə heç
bir əlaqələri yox idi. Əgər Avstriya-Macarıstan bir serb cavan oğlan olan qatilə görə
bütöv Serbiyadan qisas almaq istəyirdisə, nəyə görə Almaniya öz müttəfiqini müharibə
başlamağa təhrik edir və əks tərəfdəki böyük dövlətlərə hədə gəlirdi. II Vilhelm öz
doğma anasının və məşhur kraliça nənəsinin vətəninə qarşı müharibəyə başlamaqla
hansı bir məqsədi güdürdü? Bu vaxt Böyük Britaniya dünyanın ən böyük dövləti idi.
İmperiyada 0,5 milyard nəfər və ya planetin ərazisindəki bütün əhalinin dörddə biri
yaşayırdı, Hindistana, Afrikanın yarısına malik idi. Axı Napoleon kimi istedadlı
sərkərdə və dövlət xadimi ada dövləti olan Böyük Britaniyanı diz çökdürə bilməmişdi
və axırda ingilis generalının başçılıq etdiyi birləşmiş Britaniya və Prussiya orduları
tərəfindən qəti və axırıncı məğlubiyyətə uğradılmışdı. Digər tərəfdən, Britaniya
imperiyası iqtisadi inkişafda yüksək zirvələri fəth edəndə, yenicə birləşmiş Almaniya
Avropanın böyük dövlətləri ailəsinə daxil olmuşdu. Bu süfrəyə gec gəlsə də, böyük
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iştah nümayiş etdirən Almaniya qısa müddətdə yüksək sənaye inkişafına malik
olmuşdu. Lakin hərbi cəhətdən digər böyük dövlətləri məğlub etmək barədə elə də
böyük şansa malik deyildi. İllüziya isə müharibə kimi olduqca ciddi bir işdə arqument
rolunu oynaya bilməzdi.
II Vilhelm militarizmə ümdə fikir verirdi, güclü hərbi-dəniz donanmasına sahib
olmağa can atırdı. Axı XX əsrin başlanğıcının İngiltərəsi nə b.e.ə. III əsrin ortalarının
Karfageni deyildi, nə də Almaniya həmin dövrün Romasına çevrilib, dəniz
müharibəsində ən yeni silah olan sualtı qayıqlara bel bağlasa da, İngiltərəni
məğlubiyyət acısını dadmağa məcbur edə bilməzdi. İspanların məğlubedilməz
Armadası da Çarlz Hovarddan və Frensis Dreykdən, XIX əsrin başlanğıclarında isə
fransız və ispan birgə donanmaları da Trafalqar döyüşündə isə admiral Nelsondan
yaxşı dərs almışdılar. Tarixin belə ibrət dərsləri olan yerdə görən Almaniya kayzeri
özünü hansı xəyallarla qidalandırırdı.
II Vilhelm taxt-taca çıxdıqdan iki il sonra Almaniyanın birləşməsinin, yeni iri
Avropa dövlətinin beşiyi başında dayanmış, iki onillik əvvəl Fransanı ağır
məğlubiyyətə uğradan, bu qələbənin «qılıncını döyən» Bismarkı imperiyanın
reyxskanslerliyindən uzaqlaşdırmışdı. Bismark militarist siyasət aparsa da, öz
dövlətinin və onun rəqibinin imkanlarına yaxşı bələd olduğundan ağır səhvlərdən
qaçmağı bacarırdı.
II Vilhelm isə hərbi təlim keçsə də, hərb və ən başlıcası siyasət aləmində
Bismarkla heç cur müqayisə oluna bilməzdi, diplomatiyada isə ona bütünlüklə
uduzurdu. Lakin bədbəxtlikdən Bismarkdan yaxasını qurtarıb, sərbəstliyə malik olsa
da, bu mövqeyindən ustalıqla deyil, xəyallara qapılmaq yolu ilə istifadə etməyə
çalışırdı. Alman hərbi maşınının hər şeyə qadir olması barədəki dayaz düşüncə onu
müharibə cığırlarına düşməyə sövq etmişdi. II Vilhelm əgər Yeddiillik müharibədə
böyük Fridrixin Rusiya tərəfindən ağır vəziyyətə salındığını, rus qoşunlarının Berlin də
daxil olmaqla, Prussiyanın xeyli hissəsini tutmasını, yalnız taleyin çar III Pyotr
şəklindəki mükafatı ilə bu bəladan xilas olduğunu nəzərə alsaydı, yəqin ki, Avropanın
hərbi cəhətdən heç də zəif olmayan üç böyük dövlətinin yaratdığı ittifaqa – Antantaya
qarşı müharibəyə girişməzdi. Axı onların potensial müttəfiqi olan ABŞ da nəzərə
alınmalı idi.
II Vilhelmdən 25 il sonra Hitler də sərsəm ideya-fiksə tabe olaraq, bütün Avropa
ilə müharibəyə girmək kimi ağılsız bir riskə özünü atmışdı. Onların hər ikisinin
tarixdən dərs almaq imkanı olsa da, onlar buna məhəl qoymamışdılar.
Hər iki dünya müharibəsi olmasaydı, Almaniya, heç şübhəsiz, dünyanın iqtisadi
cəhətdən fövqəl dövlətinə çevrilə bilərdi. Almaniya birləşdikdən sonra iqtisadi
cəhətdən çox güclənmişdi. Çünki hələ 1913-cü ildə Almaniya sənaye istehsalına görə
Böyük Britaniyanı ötüb keçmişdi. Həm də güclü orduya malik idi. Lakin həm II
Vilhelm, həm də Hitler bu imkanı məhv etdi. Çox işgüzar bir xalqı müharibədəki
məğlubiyyətlə və səfalətlə üzləşməyə gətirib çıxardı. Əlavə «yaşayış məkanı»
qazanmaq arzusu isə öz ölkələrinin ərazisinin kiçildilməsi ilə nəticələndi.
İmperiyalar onsuz da öz sonluğuna çatacaqdı. Lakin I Dünya müharibəsi
tonqalını yandırmağa görə onun başlamasına günahkar olanlar məsuliyyət daşımalı
idilər. Lakin bu baş vermədi, II Vilhelm cəzadan yaxasını ölkəsindən qaçmaqla
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qurtardı, I Frants-İosifi isə təbiətin qanunu sıradan çıxarmışdı. Böyük İtalyan filosofu
Çezare Bekkariyanın cəzanın cinayətə müvafiq olması barədəki təlimi də öz vacib tətbiq
imkanını tapmadı.
1914-cü ildə I Dünya müharibəsinin başlanmasına bəhanə kimi istifadə edilən
hadisə – Avstriya ershersoqu Frants-Ferdinandan Sarayevoda gənc fanatik tərəfindən
öldürülməsi idi. Bu qətldə panserb millətçiliyinin təbliğatı müəyyən rol oynamışdı.
Çünki çox sayda adamlar buna can atırdı. Səbəb isə daha dərin idi. Bundan əvvəlki
onilliklərdə Avropa işlərinə nəzarət edən böyük dövlətlər – Almaniya, AvstriyaMacarıstan, İtaliya, Rusiya, Fransa və Böyük Britaniya arasındakı rəqabət və
düşmənçilik münasibətləri I Dünya müharibəsi kimi bir hadisənin qısa müddətdə
meydana gəlməsi üçün əslində olduqca zəruri olan bir rol oynadı.
Bir qədər əvvəlki onilliklərə qayıtsaq, bu düşmənçiliyin təzahürlərinin daha
aydın nəzərə çarpdığını müşahidə edə bilərik. Bismarkın başçılıq etdiyi Prussiya
hökuməti 1870-1871-ci illərdə Fransaya qarşı müharibənin qalibiyyət mühitində
Versalda birləşmiş Almaniyanın yaranması barədə saziş imzalandı. Almaniya sərhəd
ərazisi olan Elzas və Lotarilgiyanı Fransadan kəsib, özünə birləşdirdi. Fransızların qisas
alacağının və yeni müharibənin qorxusu altında Bismark təhlükəsizliyi təmin etmək
naminə 1873-cü ildə Avstriya-Macarıstana və Rusiyaya yaxınlaşaraq, Üç İmperator
Liqası və ya Drein Kaiservona yaratdı. 1878-ci ildə Berlin Konqressi Rusiyanın
maraqlarını Türkiyə naminə qurban verdikdə, bu ittifaq iflasa uğradı. Bismark sonra,
1879-cu ildə Avstriya-Almaniya müqaviləsi bağlandı. 1882-ci ildə bu ittifaqa İtaliya da
qoşuldu.
Bismarkın ittifaqlar sistemi özünün paradoksal cəhətlərinə baxmayaraq,
Almaniya üçün olduqca vacib idi. Çünki Fransa barədəki başlıca qayğı öz
mövcudluğunu davam etdirirdi. Lakin Avstriya-Macarıstan isə nəyə görəsə Fransadan
qorxmurdu və əsasən yalnız Balkanlarda maraqlı idi. Osmanlı imperiyasının tənəzzülü
Balkanlarda yeni dövlətlərin yaranmasına səbəb olmuşdu, onların da hamısı millətçilik
prinsiplərinə əsaslanırdı. 1867-ci ildə Avstriya-Macarıstan Dual (ikisi birgə)
monarxiyası yaradıldı, burada yaşayan almanlar (avstriyalılar) və macarlar ümumi
əhalinin 41 faizini təşkil edirdi, digər irqi azlıqlar üzərində onlar ağalıqlarını
bölüşürdülər. Bunlara çexlər, slovaklar, polyaklar, ukraynalılar, rumınlar, italyanlar,
slovaklar, xorvatlar və serblər daxil idi. Balkanlarda yeni dövlətlərin yaranması isə
Avstriya-Macarıstanı bu prosesi yaxından izləməyə məcbur etmişdi ki, onların
nümunəsi əsasında ölkəsindəki azlıqlar azadlığa can atmasınlar. Balkanlarda statuskvonu saxlamaq Avstriya-Macarıstan üçün həm də kifayət qədər çətin bir iş idi.
Digər tərəfdən, Rusiya Balkan yarımadasının işlərinə fəal müdaxilə etmək
istəyirdi, Balkan slavyanlarının xeyrinə panslavyan təbliğatı aparırdı, özünü onların
hamisi hesab edirdi. Türkiyə boğazları – Dardanel və Bosfordan Aralıq dənizinə
özünün keçidi bağlandıqda, Rusiya «Avropadakı Türkiyənin» ləğv edilməsini qeyd
etməyə hazırlaşırdı. Çünki bu vaxt boğazlar Rusiyanın hərbi gəmiləri üçün açılacaqdı.
Rusiyanın Balkanlara münasibəti yalnız Avstriya-Macarıstanla yenidən barışdığına
görə çətinləşmişdi. İtaliya da artıq öz ənənəvi düşməni olan, onun torpaqlarının
müəyyən hissəsini bir müddət öz ağalığı altında saxlamış Avstriya ilə barışmışdı, həm
də Avstriya artıq Fransadan da öz təhlükəsizliyi məsələsində xeyli ümidə malik idi.
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1878-ci il Berlin Konqressi Rusiyanın Türkiyə ilə müharibədə qazandıqlarının
üstündən qalın xətt çəkdi, yalnız Cənubi Bessarabiyanı Rusiyaya verdi. Həmin
Konqressdə də mühüm rol oynayan Böyük Britaniya Rusiyanı Aralıq dənizindən aralı
saxlamaq istəyirdi. Onun bu mövqeyindən Osmanlı imperiyası da faydalanırdı.
Avstriya-Macarıstan isə bəzi Türkiyə ərazilərini, o cümlədən Bosniya-Herseqovinanı
«işğal etmək» hüququnu əldə etmişdi, burada isə əsasən serblər yaşayırdı və onun
ərazisi Serbiya knyazlığı ilə digər cənubi slavyan dövləti olan Çernoqoriyanın arasında
idi. Bu “işğal” imperiyada serb azlığının çoxalmasına səbəb oldu.
Böyük Britaniyanın Rusiyaya qarşı Türkiyəni dəstəkləməsi isə uzun müddət
ərzində davam edən ingilis-rus antaqonizminin cəhətlərindən biri idi. Britaniya
Rusiyanı Aralıq dənizindən və Yaxın Şərqdən uzaqlaşdırmaq qayğısını çəkirdi, çünki
ruslar Orta Asiyadan Hindistana və ya Sibir vasitəsilə Çinə doğru irəliləyə bilərdilər.
Həmin ölkələrlə ticarət isə Britaniya kommersiyası üçün böyük əhəmiyyət daşıyırdı.
Həm də Böyük Britaniya Afrikanın bölünməsi üstündə Fransa ilə kəskin rəqabət
aparırdı. Böyük Britaniya artıq 1882-1883-cü illərdə Misir üzərində də nəzarəti əldə
etmişdi.
Fransanın Böyük Dövlətlər arasında izolyasiyası tamamlanmışdı. Bismark Fransa
ilə Böyük Britaniya arasında müstəmləkə cəbhəsində gedən ciddi münaqişəni görürdü.
Bu isə Böyük Britaniyanı Almaniya ilə alyansa çəkirdi.
Almaniya dənizlərdən o tərəfdəki müstəmləkələr əldə etmək məsələsi ilə yalnız
1880-ci illərdə maraqlanmağa başlamışdı. Yeni alman imperatoru II Vilhelm 1888-ci ildə
taxt-taca çıxdı. O, Bismarkın siyasətdə aparıcı rolunu qəbul etmirdi və 1890-cı ilin
martında Bismarkı kansler vəzifəsindən azad etdi, Almaniyanın xarici siyasətini «yeni
kursu» həyata keçirilməyə başlandı, Avropa işlərində Avstriya-Macarıstana yaxın
ittifaq münasibətləri gücləndi və Almaniya «Dünya dövləti» statusunu qazanmaqda
irəliyə doğru addım atdı. Rusiyaya qarşı münasibət isə sərtləşdi. Rusiya isə qəflətən
izolyasiyaya məruz qaldığından Fransa ilə danışıqlara girdi.
Alman-ingilis müqavilələri özünün bəhrəsiz olduğunu göstərdi. Bu «yeni kurs»
britaniyalıları artıq dərəcədə narazı salırdı. II Vilhelm həm də Türkiyə sultanı ilə
dostluq etməyə başladı, «300 milyon müsəlmanın bu xəlifəsinə» (türk sultanları bir neçə
əsr əvvəldən həm də islam xəlifəsi hesab olunurdular) Almaniyanın himayəsini təklif
etdi.
Rusiyanın dünya siyasətində mövqeyi zəifləməkdə davam edirdi. 1904-1905-ci
illərdə Yaponiyanın Rusiyaya qarşı qalibiyyətli müharibəsi bunu daha da
intensivləşdirdi.
Almaniya imperatoru Fransaya qarşı hərəkət etmək üçün gəmi ilə Tanjerə gəlib,
1905-ci ildəki buradakı çıxışında Mərakeşin müstəqillik əldə etməsinə Almaniyanın razı
olduğunu bildirdi. Bu vaxt fransızlar hələ də Mərakeş sultanı ilə danışıqlar aparırdı,
bundan yeddi il sonra isə Mərakeş Fransanın protektoratına çevrildi. Əsas ölkələr də
Mərakeş məsələsində Fransanı müdafiə edirdi, təkcə Avstriya-Macarıstan Almaniyanı
dəstəkləyirdi.
Osmanlı imperiyasında da siyasi təlatümlər davam edirdi. 1908-ci ilin iyulunda
Gənc Türklər demokratik inqilab həyata keçirdilər, onlar Böyük Dövlətlərin Osmanlı
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imperiyasının işinə müdaxilə etmələri üçün onları bütün bəhanələrdən məhrum etmək
istəyirdilər. Gənc Türklər əsasən Türk millətçilərini təmsil edirdilər.
1913-1914-cü illərdə Rusiya isə Almaniyanın mübahisəsi hələ də davam edirdi.
Bu vaxt Balkanlarda baş verən hadisə onları münaqişəyə daha çox yaxınlaşdırdı. Bu,
yerli serb Qavrilo Prints tərəfindən Avstriya-Macarıstan taxt-tacının varisinin qətlə
yetirilməsi idi. Bu qətl hadisəsinə görə Avstriya-Macarıstan preventiv müharibəyə
başlayacağı təqdirdə, Almaniya imperatoru II Vilhelm ona dəstək verəcəyini vəd
etmişdi.
Bu, həm də Rusiya ilə müharibə olacaqdı. Bismark isə xəbərdar etmişdi ki,
«Ruslarla düzgün oynamaq və ya heç oynamamaq lazımdır».
Avstriya Serbiyaya qəbulu mümkün olmayan ultimatum verdi ki, sonra ona
müharibə elan etsin. Bu vaxt Rusiya öz növbəsində elan etdi ki, Avstriya-Macarıstanın
Serbiyanı məhv etməsinə heç də yol verilməyəcəkdir. Almanlar imperator Frants-İosifi
Serbiyaya qarşı müharibə aparmaq səlahiyyətinə malik olduğuna inandırdılar. Bunu
Rusiya cavabsız qoymadı və səfərbərlik elan etdi. Bununla əlaqədar olaraq Almaniya da
Rusiya və Fransanın tələblərinə məhəl qoymadı. 1 avqustda Almaniya səfərbərlik,
həmçinin Rusiyaya, iki gün sonra isə Fransaya müharibə elan etdi. Avstriya-Macarıstan
isə 5 avqustda Rusiyaya müharibə elan etdi. Fransa və Böyük Britaniya isə öz
növbəsində Avstriya-Macarıstana qarşı müharibə elan etdi.

2. I Dünya müharibəsinin başlanması
Militarizm, millətçilik və daxili fikir ayrılığını boğmaq arzusu yaxınlaşan I
Dünya müharibəsində mühüm rol oynadı. 1914-cü ilin yayında Avropa liderlərinin
qətiyyətliliyi birbaşa münaqişəyə gətirib çıxardı.
Avropanın cənubi-şərqindəki xalqlar Osmanlı imperiyasının idarəçiliyindən
azad olmaq üçün mübarizə aparırdılar. Lakin yeni yaranan dövlətlərə ağalıq etmək
üstündə Avstriya-Macarıstanla Rusiya arasında gedən rəqabət regionunda ciddi
gərginliklər yaratdı. 1908-ci və 1912-ci illər arasındakı böhran, antaqonizmi yalnız
gücləndirdi. 1914-cü ildən Rusiyanın dəstəklədiyi Serbiya Balkanlarda iri, müstəqil
slavyan dövlətini yaratmağı qərara aldı. Avropalıların çoxu inanırdı ki, Serbiyanın
ambitsiyasını Avstriyaya qarşı olan Rusiya qızışdırır. Avstriya özü də inanmışdı ki,
Serbiyanın uğuru imperiyanın sonu demək olacaqdır.
Belə qarşılıqlı inamsızlıq şəraitində və Avstriya-Macarıstanla Rusiya arasındakı
nifrət bir tərəfdən, Avstriya-Macarıstanla Serbiya arasındakı eyni münasibət digər
tərəfdən, 1914-cü ilin yayındakı hadisələrdə mühüm rol oynadı.
Avstriya hökuməti ershersoqunun öldürülməsində Serbiya hökumətinin birbaşa
rolu olub-olmadığını bilməsə də, bu imkandan istifadə etməyə çalışdı. Serbiya naminə
Rusiyanın müdaxiləsindən qorxan Avstriya liderləri Alman ittifaqına bel bağlamağı
axtarırdılar. Imperator II Vilhelm və onun kansleri Avstriya-Macarıstanı əmin etdilər ki,
onlar Almaniyanın «bütöv köməyinə» arxalana bilərlər. Bundan ruhlanan Avstriya
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iyulun 28-də Serbiyaya müharibə elan etdi və güman edirdi ki, müharibə yalnız Serbiya
ilə aparılmaqla məhdudlaşacaqdır. Lakin bu ümidlər tezliklə yoxa çıxdı.
Hərbi müharibə planları diplomatik və siyasi qərarları dağıtdı. Müharibənin
başlanğıc səhnəsində alman müharibə planları Fransanın müharibəyə cəlb olunması
ehtimalını da nəzərə alırdı. Bu plana görə, Rusiyaya qarşı olan cəbhədə minimum
qoşun vuruşduqda, alman ordusu sürətlə Fransanın qərbinə, neytral Belçika yolu ilə
müdaxilə edəcəkdi. Fransanı tez məğlub etdikdən sonra alman ordusu şərqdə Rusiyaya
qarşı ikiqat qüvvə ilə vuruşacaqdı.
Avqustun birinci ongünlüyündə bütün böyük Avropa dövlətləri müharibədə idi.
Elə görünürdü ki, bütün böyük dövlətlər müharibə riskinə hazırdır. Axı imperializm
onu dünyaya gətirən anaya – müharibəyə qarşı heç vaxt sədaqətsizlik etmir, ən kiçik
imkan meydana gələn kimi, bəzən onun yoxluğunda hansısa bəhanəni əsas götürərək
öz gücünü başqalarına sübut etdirmək üçün döyüş cəbhəsinə girməkdən də çəkinmir.
Çünki müharibə ən böyük rüsumu xalqdan alır, insan həyatı qurbanları ilə öz yanğısını
söndürür. Xalq dövlətə məxsus olduğundan imperatorlar bu yanacağı müharibə
sobasına aramsız olaraq atmaqdan çəkinmirlər. Ayrı-ayrı dövlətlər, ölkələr yox, qoy lap
bütün Avropa viran qalsın, məgər belə dəhşətli nəticə imperatorları düşündürürmü?
Axı Napoleon onlara təkcə Marsa məxsus olan mütləq qüvvə və həm də cəsarət
nümunəsi göstərmişdi, lakin o da qələbələr seriyasını məğlubiyyətlərlə başa vurmuşdu.
İmperatorların düşüncəsinə görə, o dünyadakı cəhənnəmə yollanmamışdan əvvəl yüz
minlərlə, milyonlarla insan müharibə alovunda piy kimi əriməklə yerüstü cəhənnəmlə
tanış olmaq imkanından yan keçməməlidir. I Dünya müharibəsinə başlayanlar heç
olmasa, öz aqibətlərini azacıq nəzərə alsaydılar, bu dəhşətli hadisənin meydana
gəlməsinə əl atmazdılar.
Müharibədə vuruşan xalqların cavan nəsilləri, yaşıl meşənin təzə pöhrələri məhv
olur. Onlar düşünmürlər ki, vaxtilə Stsipion Emilian Karfagenin yanmasını seyr
edərkən, öz doğma Romasının da bu taleyi yaşayacağını göz önünə gətirib qüssələndiyi
kimi, öz ölkələrinin də nəticədə «qırıq təknə» yanında qaldıqlarının şahidi olacaqlar.
Son imperatorlar dünyaya öz sələflərindən tam fərqli olan bir yeni «töhfə» verdilər,
tarixə dünya müharibəsi praktikasını «bəxş etdilər». Marksın təbirincə deyilsə, tarix ilk
dəfə faciə şəklində təkrar olunduğundan, Hitler dünyanı daha böyük fəlakətə düçar
etdi. O, gələcək minillik imperiyanın başında dayanması ilə qürrələnirdi, altı il sonra
ümidləri bütünlüklə puç oldu.
1914-cü ildən əvvəl siyasi liderlərin çoxu belə bir inama yiyələnmişdi ki,
müharibə o qədər çox sayda siyasi və iqtisadi riskləri əhatə edir ki, onlara görə heç
vuruşmaq da lazım olmayacaqdır. Digərləri isə inanırdı ki, «rasional» diplomatlar
istənilən situasiyanı nəzarətdə saxlayacaq və müharibənin başlanmasının qarşısını
alacaqlar. 1914-cü ilin avqustunun başlanğıcında yeni illüziyalar onların yerini
tutmaqla, onların bərabər qaydada səfehliklərini sübut etdi.

3. Müharibə 1914-1915-ci illərdə:
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İllüziyalar və pat vəziyyəti
1914-cü ildə çox sayda avropalılar müharibəyə həvəslə yollanırdılar. Hökumət
təbliğatı müharibədən qabaqkı milli antaqonizmləri kəskinləşdirməkdə uğurlu gedirdi.
Müharibə başlayan vaxt əksər xalqlar öz millətinin müharibəyə girmək səbəbinin
ədalətli olduğuna həqiqətən inanırdılar.
Yeni yaradılan illüziyalar müharibə üçün olan entuziazmı qidalandırırdı.1914-cü
ilin avqustunda hər bir adam inanırdı ki, müharibə bir neçə həftəyə başa çatacaqdır.
Qısa müharibə illüziyası həmçinin digər illüziya ilə dəstəklənirdi, belə inam var idi ki,
müasir sənaye erasında müharibə milli iqtisadiyyatı məhv etmədən, bir neçə aydan
artıq çəkə bilməz. O vaxtlar müharibə hələ də çox adamlar üçün məhvedici
cazibədarlığını saxlayırdı. Bəziləri üçün müharibə şərəfli macəra idi. Bir gənc alman
tələbəsinin valideynlərinə yazdığı kimi: «Mənim əzizlərim, fəxr edin ki, siz belə bir
vaxtda və belə bir millətin sırasında yaşayırsınız və siz... öz sevdiyiniz adamları belə
şərəfli döyüşə göndərmək kimi imtiyaza maliksiniz». Müharibə barədə bütün bu
illüziyalar I Dünya müharibəsinin döyüş meydanlarındakı əzablı ölümlərlə birlikdə
öldu.
Almaniyanın müharibəni tez başa çatdırmaq ümidləri hərbi oyun üzərində
qurulmuşdu. Qərargahın planına görə, alman ordusu geniş dairəvi hərəkətlə
Belçikadan şimali Fransaya daxil olacaq və Paris ətrafına gəlib çıxmaqla Fransa
ordusunun əksəriyyətini mühasirəyə alacaqdır. Lakin plan başlanğıcdan bir başlıca
defektdən əziyyət çəkirdi, ona görə Parisi dövrəyə almaq üçün güclü sağ flanq lazım
idi. Lakin şərqdə Rusiyanın müdaxiləsi ilə əlaqədar olaraq sağ flanqdan ora qüvvələri
köçürmək lazım gəldi.
4 avqustda alman qoşunları Belçikaya girdilər və kiçik müqavimətlə rastlaşdılar.
Almanlar kəndləri yandırır, mülki adamları öldürürdülər.
Sentyabrın ilk həftəsindən almanlar Marna çayına çatdılar, bu, Parisdən yalnız 20
mil aralı idi. Almanlara elə görünürdü ki, onlar uğurun kənarındadırlar, həm də
Britaniya qoşunlarının Fransadakı döyüşə girmələrini qiymətləndirməmişdilər. Fransız
generalı Jozef Jofrun başçılığı altında Britaniya və Fransa qüvvələri almanları
dayandırıb, geri oturtdular, lakin taqətdən düşmüş fransız ordusu da öz irəliləməsini
davam etdirmək iqtidarında deyildi. Müharibə tezliklə pat vəziyyətinə düşdü. Nə
almanlar, nə də fransızlar sığınacaq kimi qazdıqları tranşeylərdən bir-birini çıxarıb
qova bilmirdilər. İki xətt üzrə tranşeylər La-Manş boğazından İsveçrə sərhədlərinə
qədər uzanırdı. Qərb cəbhəsi tranşey müharibəsinə keçdi, hər iki tərəf onlarda faktiki
olaraq eyni mövqeləri bir neçə il ərzində saxladı.
Qərbdəkinin əksinə, şərqdə müharibə daha mobil olması ilə seçilirdi,
baxmayaraq ki, insan həyatı ilə haqq verilməsi bərabər qaydada nəhəng ölçüdə idi.
Müharibənin başlanğıcında rus ordusu Şərqi Almaniyanın içərisinə girdi, lakin döyüşə
komandanlıq edən general Paul fon Hindenburqun və onun qərargah rəisi general Erix
Lyundendorfun nüfuzunu yüksəltdi. Ruslar artıq Almaniya ərazisinə təhlükə
törətmirdilər. Almanların müttəfiqləri olan avstriyalılar az təşəbbüskar idilər. Onlar
ruslar tərəfindən Qalisiyada məğlub edilmiş və Serbiyadan kənar atıldılmışdılar.
İtalyanlar isə almanlarla və avstriyalılarla ittifaqı pozub, Müttəfiqlər tərəfində
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müharibəyə girərək. 1915-ci ilin mayında Avstriyaya hücum etmişdilər. AlmanAvstriya ordusu Qalisiyada rus ordusunu məğlub edib, rusları geri, öz ərazilərinə
oturtdurmuşdular. Rusların itkisi həlak olanlardan, yaralılardan və əsir götürülənlərlə
birlikdə 2,5 milyon nəfər idi.

4. 1916-1917-ci illərdəki müharibədə böyük qırğın

Şərqdəki uğur almanları qərbdə müdafiə olunmağa qadir etdi. 1914-cü ildə
qazılan əvvəlki tranşeylər bu vaxt yaxşı düzəldilmiş müdafiə sisteminə çevrilmişdi.
Tranşeylərin hər iki xətti 3-5 fut hündürlüyündəki və 30 yard genişləndiyindəki tikanlı
məftillə mühafizə olunurdu. Onlarda beton pulemyot yuvaları var idi, xeyli arxadan
ağır artilleriya ilə müdafiə olunurdular.
Tranşey döyüşünün gözlənilməyən inkişafı hərbi liderləri azdırırdı. Onlar
əvvəllər hərəkət və manevr etməklə müharibə aparmışdılar. Əsgər kütləsi öz
tranşeyindən dırmaşıb çıxıb, süngüləri ilə düşmən tranşeyinə tərəf gedirdilər. Hücum
nadir hallarda baş tuturdu. Pulemyot müdafiəsiz adam dəstələrinin açıq çöldə
irəliləməsini dayandırırdı. 1916-cı və 1917-ci illərdə milyonlarla gənc adam cəbhəni
yarmaq istəyəndə həlak olmuşdu. 1916-cı ildə on ay ərzində Verdendə bir neçə kvadrat
millik yerdə 700 min adam öz həyatını itirmişdi.
Qərb cəbhəsindəki tranşey vuruşması ağla sığmayan dəhşətlər meydana gətirdi.
Çox sayda iştirakçılar döyüş meydanının artan qarışıqlıq dumanından söhbət açırdılar.
Hücum edən əsgərlər «adam olmayan torpağa» girdikdə səs-küy, pulemyot atəşi,
artilleriya mərmiləri onları çox vaxt panikaya salırdı.
Döyüş meydanının mənzərəsini tikanlı məftillər, mərmi deşikləri, palçıq,
yaralanmış və ölən adamlar korlayıb, cəhənnəmə döndərirdi. 1915-ci ildə zəhərli qazın
tətbiq edilməsi yeni formada olan yaralar əmələ gətirdi. Bu vaxt əsasən xardal qazından
– ipritdən istifadə olunurdu
Almanlar zəhərli qazdan istifadə etməyə başlayanda, düşmən əsgərlərinin
bədənində təhlükəli yaralar əmələ gəlirdi. Almanlar şərqdəki rus cəbhəsində bundan
daha çox istifadə edirdilər.
Tranşeydə əsgərlər həmçinin ölümün daimi həmləsi ilə bir yerdə yaşayırdılar.
Mühit ölüm nişanələri ilə dolundu. Döyüş aylarla gedəndə onlar ortaya ölmüş
adamların saysız-hesabsız cəsədlərini və ya artilleriya atəşindən bədən orqanlarını
itirmiş əsgərlərin qalıqlarını gətirib yığırdılar. Bəzi əsgərlər xatirə kimi parçalanan
cəsədlərin üfunətini və siçovul dəstələrinin tranşeylərdə piylənib şişmələrini yada
salıırdılar.
Qərb cəbhəsindəki pat vəziyyətinin digər bir cəhəti də ondan ibarət idi ki, hər iki
tərəf yeni müttəfiqlər axtarırdı ki, onlar, yəqin ki, qələbə üstünlüyü verə bilərlər.
Osmanlı imperiyası 1914-cü ilin payızında artıq Almaniyanın tərəfində müharibəyə
girmişdi. Rusiya, Böyük Britaniya və Fransa noyabrda Osmanlı imperiyasına müharibə
elan etdilər. Baxmayaraq ki, Britaniya imperiyası öz qüvvələrini Konstantinopoldan
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cənubi-qərbdə olan Qallipoliyə 1915-ci ilin aprelində çıxartmaqla, Balkan cəbhəsini
açmağa cəhd etmişdi. Lakin Bolqarıstanın Mərkəzi Dövlətlər (Almaniya, AvstriyaMacarıstan və Osmanlı imperiyası belə adlanırdı) tərəfdə müharibəyə girməsi və
Qallipolidəki məhvedici kampaniya onları geri çəkilməyə məcbur etdi. İtalyanlar isə,
Fransa və Britaniya ona müharibədən sonra Avstriya ərazilərini ələ keçirmək barədə
vəd verdikdə müttəfiqlərin tərəfində vuruşmağa keçmişdi.
Dünyanın başqa hissələrində əsas Avropa dövlətləri müstəmləkə imperiyalarına
nəzarət etdiklərindən, Avropadakı müharibə tezliklə dünya müharibəsinə çevrildi.
İmperiyalar əvvəlki müharibələrin təkcə vasitələrini və miqyasını dəyişməyib, həm də
onun mahiyyətini əks etdirmək məqsədilə adını da dəyişdirmişdilər. İmperiyalar öz
qitəsindən çıxıb dünyanın başqa guşələrinə yayıldıqlarından, onların bir-birilə
vuruşması da, dünyanın çox hissəsini üz-üzə qoymuşdu və bu, həqiqətən də dünya
müharibəsi adlanmağa layiq idi.
Orta Şərqdə Britaniya zabiti Tomas E.Lourens (1888-1935-ci illər), o, daha çox
ərəbistanlı Lourens kimi tanınırdı, 1916-cı ildə ərəb hökmdarlarını Osmanlı ağalarına
qarşı qiyama qalxmağa təhrik etdi. 1918-ci ildə Misirdən və Mesopotamiyadan olan
Britaniya qüvvələri Osmanlı imperiyasının Orta Şərqdəki qalığını məhv etdi. Onların
Orta Şərq kampaniyaları üçün Britaniya qüvvələri üçün Hindistandan, Avstraliyadan
və Yeni Zelandiyadan adamlar səfərbərliyə alınırdı. Britaniya itkiləri arasında
Avstraliya və Yeni Zelandiya əsgərləri çoxluq təşkil edirdi. İmperiya tabeliyində olan
xalqlardan müharibə Molox kimi kütləvi qurban tələb edirdi.
Müttəfiqlər həmçinin Almaniyanın Avropadakı əvvəlcə işğal etdiyi əraziləri və
həmçinin güclü hərbi-dəniz qüvvələrinə malik olmayan Afrikadakı Almaniya
müstəmləkələrini tutmaqda üstünlük əldə etdilər.
Dünya müharibəsində Britaniyanın ilk atəşi həqiqətən də Britaniyanın Afrika
qoşunları 1914-cü ilin avqustun sonuna yaxın alman müstəmləkəsi olan Toqolandın
içərilərinə girən vaxt açılmışdı. Lakin Şərqi Afrikada alman komandiri polkovnik Paul
fon Lettou – Forben dörd il ərzində Afrika qoşunlarını bir kampaniyadan digərinə
keçirməklə vuruşmağa cəlb etmişdi. O, Avropada barışıqla müharibə başa çatanda,
sonrakı iki həftə ərzində də hələ təslim olmamışdı.
Afrikadakı döyüşlərdə Müttəfiqlərin hökumətləri əsasən afrikalı əsgərlərdən
istifadə edirdilər, bəzi dövlətlər isə, xüsusən Fransa Afrika qoşunlarını Avropada
döyüşməyə götürürdü. Fransa 170 mindən çox Qərbi Afrika əsgərini ordu sıralarına
çağırmışdı ki, onlardan çoxu Qərb cəbhəsinin tranşeylərində vuruşurdular. Afrikalı
qoşunlar alman Reynlandında müharibənin sonunda işğalçı qüvvə kimi istifadə
edilmişdi. 80 min afrikalı Avropada həlak olmuş və ya yaralanmışdı. Orada onlar çox
vaxt tanımadıqları yerə və iqlimə görə həm də başqalarından fərqli bir ziyan çəkirdilər.
Yüz minlərlə afrikalı həmçinin işçi qüvvəsi kimi, xüsusən ehtiyatları daşımaqda,
yolları və körpüləri tikməkdə istifadə olunurdu. Şərqi Afrikada hər iki tərəfdən yığılan
afrikalı fəhlələr onların orduları üçün hambal kimi işlədilirdi. 100 mindən artıq bu
zəhmət adamları laqeydlik üzündən xəstəlikdən və aclıqdan ölmüşdü.
I Dünya müharibəsinin Afrikaya bilavasitə təsiri, Almaniyanın Afrika
müstəmləkələri sadəcə qalib dövlətlərə, xüsusən Britaniya və Fransaya keçəndən,
müstəmləkəçilik idarəçiliyinin genişlənməsi oldu. Lakin müharibə həm də avropalılar
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üçün əvvəlki niyyətdə nəzərdə tutulmayan nəticələrə səbəb oldu. Afrika əsgərləri,
hansılar ki, Müttəfiqlər üçün müharibəyə girmişdilər, xüsusən o adamlar ki, Afrikanı
tərk edib, Avropada vuruşurdular, siyasi cəhətdən agah olanlara çevrildilər, siyasi və
sosial bərabərliyi müdafiə etməyə, təbliğ etməyə başladılar. Fransada vuruşan bir
afrikalının dediyi kimi, «biz özümüz üçün vuruşurduq ki, fransız vətəndaşlarına
çevrilək». Bunu ona görə edirdilər ki, onlar müharibədən sonra vətəndaşlıqla və siyasi
imkanlarla mükafatlandırılacaqdı. Ümidləri boşa çıxdıqda, onlar tezliklə müstəmləkə
əleyhinə olan hərəkata qoşuldular.
Şərqi Asiyada və Sakit okean zonasında Yaponiya 23 avqust 1914-cü ildə
müttəfiqlərə qoşuldu, ilk növbədə Asiyadakı alman ərazilərini tutdu. Bir yapon dövlət
xadiminin bəyan etdiyi kimi, Avropada müharibə «Yaponiyanın taleyinin inkişafı üçün
ilahi kömək idi». Yaponiya Çindəki alman ərazilərinə, həm də Sakit okeandakı almanlar
tərəfindən işğal edilmiş adalara sahib oldu. Yeni Zelandiya və Avstraliya Yeni
Qvineyanın almanların əlində olan hissələrini işğal etməkdə tezliklə yaponlara
qoşuldular.
Müharibədə Birləşmiş Ştatlar neytral qalmağa çalışırdı, lakin dartılıb müharibəyə
cəlb edildikdə bunun daha çətin olduğunu gördü. Baxmayaraq ki, münaqişədə xeyli
rəğbət hissi Britaniyaya bəslənirdi, Amerikanın müharibəyə cəlb edilməsinin bilavasitə
səbəbi Almaniya ilə Böyük Britaniya arasındakı dəniz münaqişəsindən böyümüşdü
Yalnız bircə dəfə Almaniya və Britaniya hərbi-dəniz qüvvələri birbaşa vuruşa
girmişdilər – 31 may 1916-cı ildə Yutland döyüşündə, bu vaxt almanlar həlledici
olmayan bir qələbə çalmışdılar.
Britaniya öz üstün hərbi-dəniz qüvvələrindən maksimum səmərə ilə istifadə
edib, Almaniyanı dəniz blokadasına aldı. Almaniya blokadaya qarşı sualtı qayıqlarla
qeyri-məhdud qaydada istifadə etməklə müharibə aparmağa məcbur edildi. 1915-ci ilin
əvvəlində Almaniya hökuməti Britaniya adaları ətrafındakı arealın müharibə zonası
olduğunu elan etdi və ona daxil olacaq hər bir gəmini torpedo atəşi ilə hədələdi.
Sərnişin xətlərində almanların gəmiləri batırmalarına görə güclü amerikan protestləri,
xüsusən martın 7-də ingilis gəmisi «Lazitaniya»nın batırılması, bu vaxt yüzdən artıq
amerikalı həyatını itirmişdi, Almaniya hökumətini məcbur etdi ki, sualtı gəmilərdən
qeyri-məhdud istifadə etməklə aparılan vuruşun şəklini sentyabr ayında dəyişdirsin və
bir il sonra bu qaydada müharibənin aparılmasını dayandırsın.
1917-ci ilin yanvarında almanlar digər bir hərbi oyuna keçdilər və sualtı
qayıqlardan qeyri-məhdud istifadə ilə müharibənin aparılması qaydasına qayıtdılar.
Alman hərbi-dəniz zabitləri imperator II Vilhelmi inandırmışdılar ki, sualtı qayıqlardan
qeyri-məhdud istifadə ilə müharibənin aparılması beş ay içərisində ingilisləri ac qoya
biləcəkdir. İmperator amerikanlar barədə maraqlandıqda, ona heç də narahat olmamağı
demişdilər. Alman hərbi-dəniz qüvvələri baş qərargahı isə, amerikanların
«qaydalarının pozulmuş» olduğunu «və onlar intizamsızdırlar» demişdi. Amerikanlar
hərəkət etməmişdən əvvəl artıq britaniyalılar ac qalacaqdır. Hətta əgər amerikanlar
müdaxilə etsələr ehtimalına admiral Holtsendorf imperatoru əmin etmişdi ki, «mən siz
əlahəzrətə bir zabit kimi söz verirəm ki, bir nəfər də olsun amerikan qitəyə ayaq
basmayacaqdır».
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Sualtı qayıqlardan qeyri-məhdud istifadə ilə müharibə aparılmasına qayıdılması
1917-ci ilin aprelində Birləşmiş Ştatları müharibəyə girməyə məcbur etdi. Amerikan
qoşunlarının Avropaya böyük sayda gəlməmələrinə baxmayaraq, Birləşmiş Ştatların
1917-ci ildə müharibəyə girməsi Müttəfiq Dövlətlərə onların möhtac olduqları psixoloji
durumun yüksəlməsini verdi. 1917-ci il onların heç biri üçün yaxşı deyildi. Qərb
cəbhəsində hücumlar biabırçı qaydada məğlubiyyətə uğramışdı. İtalyan orduları
oktyabrda və noyabrda darmadağın edilmişdi. Kaporettoda italyanlar avstriyalıların və
almanların hücumuna məruz qaldıqda yüz minlərlə itki vermişdi. Rusiyadakı bolşevik
inqilabı ölkənin bu dövlətin müharibədən geri çəkilməsinə səbəb olmuşdu. Mərkəzi
Dövlətlərin vəziyyəti daha yaxşı görünürdü. Osmanlı imperiyasında müharibə
yorğunluğuna baxmayaraq, Bolqarıstan, Avstriya-Macarıstan və Almaniya ondan öz
rüsumlarını götürməyə başlamışdılar. Burada vətəndəki cəbhə sürətlə müharibə
cəbhəsinə daha çox aid olmağa başladı.

5. Yeni növ müharibə aparılması qaydası
1915-ci ilin sonundan döyüş cəbhəsində təyyarələr meydana çıxdı. Təyyarələr ilk
dəfə düşmən mövqeyini pozmaq üçün istifadə edilmişdi, lakin tezliklə onlar yerdəki
hədəflərə, xüsusən düşmən kommunikasiyalarına hücum etməyə başladılar. Hava
məkanına nəzarət etmək üstündə vuruşlar baş verdi və sonrakı dövrlərdə bu artdı.
Əvvəllər təyyarəçilər əldə saxlanan tapança ilə biri digərinə atəş açırdı, lakin sonralar
təyyarələrin burnuna pulemyotlar yerləşdirildi və onlar göydə xeyli təhlükələr
törətdilər.
Almanlar həmçinin özlərinin nəhəng hava gəmilərindən – tspeppelinlərdən
Londonu və Şərqi İngiltərəni bombalamaq üçün istifadə etdilər. Bu, az ziyan vururdu,
lakin adamları qorxudurdu. Almaniyanın düşmənlərinə ancaq tezliklə məlum oldu ki,
tseppelinlər hidrogen qazı ilə doldurulduğundan, təyyarə topları ilə onlar vurulduqda,
tezliklə alovlanan cəhənnəmə çevrilirlər.
Tanklar həmçinin 1916-cı ildə Avropa döyüş meydanlarında tətbiq olundu.
Britaniya modeli olan birinci tankda tırtıllardan istifadə olunurdu, bu, onu hamar
olmayan yerlərdə hərəkət etməyə qadir edirdi. Tanklarla silahlanmaqla xalqlar
düşmənin pulemyot mövqelərinə olduğu kimi, düşmən piyadalarına da hücum edə
bilirdi. Lakin ilk tanklar səmərəli deyildi, yalnız 1918-ci ildə Britaniyanın V Mark
modeli tətbiq olunmaqla tanklar daha güclü maşına və yaxşı manevr etmək
qabiliyyətinə malik olan bir silah növünə çevrildi. Onlar bu vaxt böyük miqdarda
istifadə oluna, piyadaları və artilleriyanı koordinasiya edə bilərdi. Ona görə də onlar
geri çəkilən alman ordusunu arxaya atmaqda səmərəli vasitəyə çevrildi.
Tank I Dünya müharibəsinə çox gec gəlmişdi və o qədər də böyük effektə malik
deyildi. Lakin tam yeni növ müharibə aparılması qaydasının yaradılmasında tankın
potensialı həyata keçiriləndə, bunu edən adamlara həmin dərs unudulmamışdı. II
Dünya müharibəsində yüngül hücumlar tank kolonnalarından istifadə edilməsi ilə
həyata keçirilirdi və kütləvi hərbi hava qüvvəsi isə orduları döyüş xətlərindən tezliklə
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kəsilməyə və bütöv düşmən ordularını dövrəyə almağa qadir etdi. Bu, II Dünya
müharibəsinin öz sələfi olan tranşey müharibəsindən uzaq bir döyüş harayı idi.

6. Total müharibə

I Dünya müharibəsinin uzanması total müharibəyə səbəb oldu və bu, bütün
vətəndaşların həyatına öz təsirini göstərdi. I Dünya müharibəsi fundamental qaydada
Avropa hökumətlərinin iqtisadiyyatlarını və cəmiyyətlərini vuruşan tərəflərə çevirdi.
İnsan kütlələrini və maddi ehtiyatları illər ərzində vuruşmaq üçün təşkil etmək ehtiyacı
(Almaniya 1916-cı ildə fəal birliklərdə 5,5 milyona yaxın adama malik idi) hökumət
qüvvələrinin müharibə cəhdlərini saxlamaq üçün mərkəzləşməsi iqtisadi nizamlamanı
və ictimai rəyin manipulyasiya edilməsini tələb edirdi.
I Dünya müharibəsinin başlanması vətənpərvərliyin coşması ilə sevinclə
qarşılandı; hətta sosialistlər toqquşmaya rəğbətlə daxil oldular. Müharibə uzandıqca
hökumətlər bu nəticəyə gəldi ki, patriotizmdən artığa da ehtiyac vardır. Müharibənin
qısa müddətli olacağının gözlənildiyi vaxtlarda iqtisadi problemlərə və uzun müddətli
müharibə dövrünün ehtiyaclarına az əhəmiyyət verilirdi. Müharibə maşını nokaut
zərbəsini vurmağa nail olmaqda uğursuzluğa düçar olanda, hökumətlər tez qaydada
cavab verməli və adamların hər bir böyük tələblərini yerinə yetirməli idilər.
Hökumətin səlahiyyətinin genişlənməsi məntiqi olaraq bu ehtiyaclardan artıq
kütləvi mükəlləfiyyətin və ya hərbi qüvvələrin sıralarını doldurmağın bəzi sistemini
icad etmişdi. Müstəsna qələbənin çalışması üçün on milyonlarla gənc adamın ölkələr
tərəfindən səfərbərliyə alınması bu vaxt görünməmiş səviyyəyə çatmışdı. Hətta ənənəvi
könüllülərə bel bağlayan ölkələr (Böyük Britaniya müasir tarixdə – 1914-cü və 1915-ci
illərdə bir milyon adamlıq volyuntorlar ordusuna malik idi) hərbi mükəlləfiyyətə əl
atmağa məcbur olurdular. Xüsusilə bu şərtlə ki, bacarıqlı fəhlələrin, onlar hərbi xidmətə
götürülməməklə, fabriklərdə qalıb işləmələrinə qarantiya verilsin. Onlar hərbi ehtiyat,
sursat istehsalını davam etdirməli idilər. Hökumətin səlahiyyətlərinin böyüməsinə
qarşı geniş yayılan müxalifətə baxmayaraq, Britaniyada da 1916-cı ildə məcburi hərbi
xidmət tətbiq edildi. Bütün Avropada müharibə dövrünün hökumətləri iqtisadiyyat
üzərində öz hakimiyyətlərini genişləndirdilər. Azad bazar kapitalist sistemi, hökumət
tərəfindən qiymətin, maaşın və icarənin nəzarətə götürülməsinə, qida mallarının və
materiallarının rasionlaşmasına, idxal və ixracın nizamlanmasına və nəqliyyat
sistemlərinin və sənayelərin milliləşdirilməsinə görə müvəqqəti olaraq arxivə verildi.
Bəzi hökumətlər hətta məcburi əməyə doğru hərəkət etdilər. Bütün milli resursların
müharibə məqsədləri üçün səfərbər edilməsinin səmərəsi üçün Avropa millətçiləri
hökumət orqanları tərəfindən istiqamətləndirilən planlı iqtisadiyyata doğru hərəkət
etdilər. Ümumi səfərbərlik altında müharibədəki əsgərlərlə vətəndəki mülki adamların
arasındakı fərq çox dar idi. Siyasi liderlərin nöqteyi-nəzərinə görə bütün vətəndaşlar
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qələbəyə özünü həsr edən milli ordunu əmələ gətirirdilər. ABŞ prezidenti Vudro Vilson
(1856-1924-cü illər) bunu belə ifadə etmişdi ki, kişilər və qadınlar «kimlər ki, torpağı
becərməyə qalır və fabrik adamına çevrilir, döyüş bayrağının altındakı adamlardan heç
də az olmayaraq ordunun bir hissəsidir».
Avropa millətlərinin heç də hamısı total müharibədə bərabər qaydada yaxşı
dəyişmədilər. Almaniya planlı iqtisadiyyatın inkişafında daha çox uğur qazandı.
Müharibənin başlanğıcında hökumət Valter Ratenaudan müharibə xammalı şurasına
rəhbərlik etməyi xahiş etdi ki, o, daha çox ehtiyac duyulduğu strateji xammalın
istehsalını yerləşdirsin. Ratenau alman müharibə maşının effektiv qaydada təchiz
edilməsi üçün mümkün olan hər şeyi etdi. Almanlar qidanın rasionlaşdırılmasında
daha az uğurlu idilər. Hətta müharibədən əvvəl də Almaniya qida ehtiyatının 20 faizinə
qədərini idxal edirdi. Almaniyanın Britaniya tərəfindən blokadası və fermada əməyin
tənəzzülü qida kasadlığını zəruri etdi. Almaniyada qida rasionu 1916-cı ildəki 1350
kaloridən 1917-ci ildə 1000 kaloriyə endirildi, bu, ancaq sağ qalmaq üçün kifayət idi.
1916-1917-ci illərin qışında qıt kartof məhsulu götürülməsi nəticəsində turneps kasıblar
üçün əsas qida maddəsinə çevrildi. 750 min alman mülki adamı I Dünya müharibəsi
ərzində aclıqdan öldü. Görən imperator II Vilhelm öz qidalanmasında hansısı bir
dəyişikliyə yol vermişdimi? Əgər o da ac qalsaydı, yəqin ki, o qədər uzun ömür
sürməzdi.
Almaniyanın müharibə hökuməti hərbi hakimiyyət altında tam konsolidasiya
olundu. Müharibənin iki populyar hərbi qəhrəmanı olan Baş qərargah rəisi general
Hindenburq və Baş qərargah rəisinin müavini general Lyudendorf 1916-cı ildən
hökumətə nəzarət etməyə başladılar və faktiki olaraq Almaniyanın hərbi diktatorlarına
çevrildilər. 1916-cı ildə onlar total müharibə üçün tam sistem yaratdılar. Döyüşdə
iştirak etməyən və kişi cinsindən 17 yaşından 60 yaşınadək olanlar yalnız müharibə
cəhdləri üçün vacib olan işlərdə işləməli idilər.
Böyük Britaniya müharibədə iqtisadiyyata məhdud müdaxilə edən hökumətin
liberal ənənələri əsasında vuruşmağı davam etdirmək istədi. Şəraitlərin təzyiqi ancaq
Britaniya hökumətini iqtisadi məsələlərdə daha fəal rol oynamağa məcbur etdi. Sursat
nazirliyi özəl sənayeni az mənfəətlə müharibə malları istehsalına cəlb etmək üçün bir
neçə addımlar atdı.
Fransızlar müharibənin çox hissəsi ərzində hökumətini yenidən qurmaqda
Britaniyadan və Almaniyadan daha az uğurlu idilər. Fransa total müharibə
iqtisadiyyatının təşkilində çətin bir maneə ilə üzləşdi. Fransanın şimal-şərqinin
almanlar tərəfindən işğalı millətə onun kömür istehsalının 75 faizinin və poladəritmə
qabiliyyətinin, demək olar ki, 80 faizinin itirilməsinə səbəb olmuşdu. Müharibənin ilk
üç ili ərzində hərbi və mülki hakimiyyətlər müharibənin idarə edilməsinə nəzarət
üstündə bir-birilə mübarizə aparırdılar. Nəhayət, 1917-ci ilin sonunda Fransa müharibə
hökuməti Jorj Klemansonun (1841-1929-cu illər) şəxsində güclü bir lider tapdı.
«Müharibə o qədər çox əhəmiyyətə malikdir ki, onu generalların öhdəsinə buraxmaq
olmaz» prinsipinin bəyan edən Klemanso total müharibə hökumətinə açıq mülki
nəzarət qurdu.
Digər üç əsas vuruşanlar – Rusiya, Avstriya-Macarıstan və İtaliya Britaniya,
Fransa və Almaniyadan fərqli olaraq total müharibəyə səfərbərlikdə daha az uğur əldə
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etmişdi. Avtokratik Rusiya və Avstriya-Macarıstan imperiyaları geridə qalmış
iqtisadiyyata malik idilər, ona görə də müharibəni lazım olan həcmdə təchiz etməyi
bacarmırdılar. Misal üçün, Rusiya hərbi mükəlləfiyyət qaydasında 1 milyon adamı
orduya cəlb etmişdi, lakin onlardan yalnız dörddə birini silahla təmin edə bilərdi.
Silahsız rus əsgəri istənilən yolla döydüsə göndərilirdi, ona deyirdilər ki, digər ölən
yoldaşlarının tüfəngini götürsün. Çox sayda milli azlıqlara malik olan Rusiya və
Avstriya-Macarıstan uzun total müharibədə vuruşmaq üçün lazım olan daxili birliyin
hansısa bir növünə nail olmaqda çətinlik çəkirdi. İtaliya həmçinin hər iki amildən –
ictimai entuziazmdan və sənaye resurslarından məhrum idi, bunlar isə uğurlu total
müharibə aparmaq üçün vacib idi.
Müharibə hökumətləri həmçinin müharibəyə müxalif olanların daha da
çoxalmasına qarşı arxada da vuruşurdu. Almaniya, Rusiya və Avstriya-Macarıstan kimi
avtoritar rejimlər daim zor gücünə öz əhalilərini tabe edəcəklərinə bel bağlayırdılar.
Müharibə dövrünün hökumətləri müharibə üçün həvəsi artırmaqdan ötəri
təbliğatdan fəal istifadə edirdilər. Misal üçün, Britaniya və Fransa Belçikadakı alman
vəhşiliklərini şişirdir və görürdülər ki, buna öz vətəndaşları inanır.
Total müharibənin Avropa cəmiyyətinə mühüm təsiri işsizliyə onun son qoyması
oldu. Milyonlarla adam vuruşmağa görə iş qüvvəsi bazarından çəkilmişdi, işə azacıq
yararlı olan hər kəs isə işləməyə gedirdi.
I Dünya müharibəsi həm də qadınların yeni rolunu yaratdı. Kişi cinsindən
olanların bu qədər çoxunun cəbhədə vuruşmağa getməsi, qadınları onların işini qəbul
etməyə və əvvəllər onlar üçün açıq olmayan məsuliyyəti daşımağa yönəltdi.
Britaniyada banklarda işləyən qadınların sayı 9.500-dən, demək olar ki, 64 minə çatdı,
kommersiyada işləyən qadınların sayı 0,5 milyondan 1 milyona qədər yüksəldi.
Qadınlar bu müharibə dövründə kişiləri əvəz edərək, «qadınların bacarığından kənarda
olan» işlərdə də çalışırdılar. Bu məşğuliyyətlərə truba təmizləmək, avtomobili idarə
etmək, fermada və hər şeydən əlavə, ağır sənaye müəssisələrində işləmək daxil idi.
Fransada 684 min qadın ilk vaxtlarda silah zavodlarında işləyirdi. Britaniyada onların
sayı 920 min nəfər idi. Almaniyada 1918-ci ildə Kruppun silah zavodlarında
işləyənlərin 38 faizi qadınlar idi.

7. Müharibə və inqilab

1917-ci ildən total müharibə Avropanın bütün döyüşən dövlətlərində ciddi daxili
qarışıqlıq, sarsıntı yaratdı. Ölkələrin əksəriyyəti öz rejimlərini saxlamağa və xalqları
daha bir il də müharibəni davam etdirməyə inandırmağa qadir idi, digərləri isə süquta
yaxınlaşmışdılar. Misal üçün, Avstriyada hökumət naziri ehtiyat edirdi ki, “əgər
Mərkəzi Dövlətlərin monarxiyaları üzümüzə gələn ay sülhü bərqərar edə bilməsələr,
bunu onların əvəzinə öz xalqları edəcəkdir”. Ancaq Rusiya yeganə vuruşan dövlət idi
ki, faktiki olaraq 1917-ci ildə tamamilə süqut etdi və bütün Avropada bunun baş
verəcəyi ehtimalını meydana çıxardı. Bu süqutdan Rusiya inqilabı meydana gəldi,
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gələcək onilliklərdə onun təsiri Avropada geniş hiss olunacaqdı. Martın 15-də çar taxttacdan əl çəkdi və müvəqqəti hökumət quruldu.
Leninin istiqamətləndirdiyi kimi, bolşeviklər kapitalist sistemini məhv edərək
zorakı inqilaba özünü həsr edən bir partiyaya çevrildi. 3 apreldə İsveçrədəki
mühacirətdən vətənə dönən Lenin Rusiya inqilabının yeni səhnəsini açmışdı. Özünün
«Aprel tezisləri»ndə Lenin Makrsizm nəzəriyyəsinə əlavə elmi bir versiyaya əsaslanan
inqilabi hərəkatın konturunu təqdim etdi. Rusiya hansısa əlavə mərhələni keçmədən
birbaşa sosializmə hərəkət edə bilərdi. İyunda Lenin və bolşeviklər Müvəqqəti
hökuməti devirməyə cəhd etdilər və Lenin təqiblərdən gizlənmək üçün Razlivə qaçmalı
oldu. Lakin Müvəqqəti hökumətin ömrü qısalırdı, günləri sayılırdı.
Oktyabrda bolşeviklər Petroqrad və Moskva Sovetlərində azacıq üstünlüyə
malik oldular, partiya üzvlərinin sayı 50 mindən 240 minə çatdı. Qarışıqlıq haqqında
məlumatlar Lenini inandırdı ki, «biz dünya proletar inqilabının astanasındayıq» və o,
öz silahdaşlarını inandırmağa çalışdı ki, Müvəqqəti hökuməti devirmək üçün vaxt
yetişmişdir. 6 noyabr gecəsində Sovet və bolşevikyönlü qüvvələr Petroqradda nəzarəti
«Bütün hakimiyyət Sovetlərə!» şüarı ilə ələ keçirdilər. Müvəqqəti hökumət azacıq qan
axıdılması ilə süqut etdi. 8 noyabr gecəsi Rusiya Sovetlər Qurultayının ikinci
sessiyasında Lenin yeni Sovet hökumətinin – Xalq Komissarları Sovetinin qurulduğunu
elan etdi, özü isə həmin hökumətə başçılıq etdi.
Yeni bolşevik rejiminə böyük müxalifət var idi, özü də təkcə çara loyal olan
qruplar tərəfindən deyil, həm də burjuaziya və kübar liberallar, menşeviklər və eserlər
daxil olmaqla anti-leninçi sosialistlər tərəfindən də. Üstəlik, Müttəfiq qoşunlardan
minlərlə əsgər Rusiyanı geri, Böyük Müharibəyə qaytarmaq üçün ölkənin müxtəlif
hissələrinə göndərilirdi.
1918-ci illə 1921-ci il arasında Bolşevik ordusu (Qızıl ordu) çox sayda cəbhələrdə
vuruşmağa məcbur edildi. Bolşeviklərə ilk ciddi təhlükə Sibirdən gəldi, orada admiral
Aleksandr Korçakın başçılığı altında Ağların (anti-bolşeviklər) qüvvəsi qərbə tərəf
atıldılar və dayandırıldıqdan qabaq, demək olar ki, Volqa çayına qədər irəlilədilər.
Hücumlar həmçinin cənubi-şərqdə ukraynalılardan və Baltik regionlarından gəldi.
1919-cu ilin ortalarında Ağlar general Anton Denikinin başçılığı altında o, yəqin ki, ən
səmərəli vuruşan Ağ generalı idi, bütün Ukraynanı ötüb keçdi və demək olar ki,
Moskvaya doğru irəlilədi. Sonrakı ili Kommunist rejimi Qafqazlarda Gürcüstan,
Azərbaycan və Ermənistanda müstəqil millətçi hökumətlərə nəzarətə sahib oldular.
Çar ailəsi vətəndaş müharibəsinin digər bir qurbanı oldu. Çar taxt-tacdan imtina
etdikdən sonra arvadı və beş uşağı isə mühafizə altına götürüldü. 1918-ci il iyulun 16da Yekaterinburqda yerli Sovetin üzvləri onları öldürdülər və meyitlərini mədən
şaxtasına atdılar.
Kommunistlər əvvəllər «hərbi kommunizm» siyasəti aparırdılar. Bundan
məqsəd Qızıl Ordunu ehtiyatla müntəzəm təmin etmək idi. «Hərbi kommunizm»ə
bankların və əksər sənaye müəssisələrinin milliləşdirilməsi daxil idi. Digər bolşevik
aləti «inqilabi terror» idi. Çeka («Fövqəladə komissiya» və ya “Təhlükəsizlik komitəsi”)
adlanan gizli qırmızı polis yaradıldı. Qırmızı terror Çekanın köməyi ilə icra olunurdu,
yeni rejimin əleyhdarları məhv edilirdi. Çeka terroru bütün siniflərdən olan adamlara
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qarşı həyata keçirildi. Minlərlə adam edam edilmişdi. Qırmızı terror bunu bolşevik
rejimindən qorxunun bir elementi kimi əlavə etdi.
Nəticədə əcnəbi orduların müdaxiləsi kommunistləri rus patriotizmi kimi böyük
gücə müraciət etməyə qabil etdi. Müttəfiq dövlətlərin əvvəlcədən rusları müharibədə
saxlamaqdan ötəri həvəsləndirmək üçün Rusiyaya müdaxilə etmələrinə baxmayaraq,
11 noyabr 1918-ci ildə müharibənin başa çatması bu niyyəti nəticəsiz qoydu. Müttəfiq
ölkələr özlərinin antibolşevik hisslərini gizlətmirdilər. Bu nöqteyi-nəzərdən Britaniya,
ABŞ, Fransa və (Sibirdə) Yaponiya qüvvələri Rusiyə torpağında yerləşmişdilər. Bu
qüvvələr nadir hallarda həlledici döyüşə girirdilər, çünki əlaqələrə, həm də ümumi
strategiyaya malik deyildilər, baxmayaraq ki, anti-bolşevik qüvvələrə materiallarla
kömək göstərirdilər. Müttəfiqlərin müdaxiləsi heç vaxt vətəndaş müharibəsində elə bir
fərq əmələ gətirmədi. Lakin o, birbaşa olmasa da, bolşeviklərə xeyir verdi. Vətəndaş
müharibəsi gedəndə bolşevik rejimi həmçinin Rusiyanı bir sadə partiyanın ağalıq etdiyi
mərkəzləşmiş bürokratik dövlətə çevirdi.
Bəzi tarixçilərə görə, I Dünya müharibəsi kimi total müharibə olmasaydı, rus
inqilabı təsəvvür edilə bilməzdi. Yalnız çar Rusiyasının süqutu bolşeviklər kimi radikal
azlığa hakimiyyəti almaq üçün imkan yaratdı. Əvəzində, əlbəttə ki, Rusiya inqilabı I
Dünya müharibəsinin gedişinə öz təsirini göstərdi.

8. Müharibənin son ili
1918-ci ilin martında Rusiyanın müharibədən geri çəkilməsi, nəticənin
Almaniayanın öz xeyrinə olacağı barədəki ümidini təzələdi. Rusiya üzərində qələbə
Lyudendorfu və əksər alman liderlərini inandırdı ki, bir son hərbi oyun keçirmək –
hərbi pat vəziyyətinə son qoymaq üçün Qərbdə böyük bir hücum təşkil etmək lazımdır.
Alman hücumu martda başladı və iyul ayına qədər davam etdi. Alman qüvvələri
yenidən Marna çayına tərəf 40 mil irəliləməkdə uğur qazandı, artıq Parisə 35 mil
məsafə qalırdı. Lakin Müttəfiqlər fransız generalı Ferdinand Foşun başçılığı altında və
gəlib çatmış 140 min nəfərlik təzə amerikan qoşunlarının köməyi ilə əks-hücuma
keçdilər, almanları 18 iyulda Marna üzərindəki İkinci döyüşdə məğlub etdilər.
Lyudendorfun oyunu uğursuz oldu. Öz ehtiyatlarından istifadə etməklə Lyudendorf
başa düşdü ki, məğlubiyyət labüddür. Qitəyə bir milyondan artıq tərkibdə amerikan
qoşunun gəlməsi ilə Müttəfiq qüvvələri Almaniyaya tərəf cəsarətlə irəliləməyə
başladılar.
29 sentyabr 1918-ci ildə general Lyudendorf alman liderlərinə məlumat verdi ki,
müharibə uduzulmuşdur. Məğlubiyyətin yükünü ordunun üzərinə qoymamaq üçün
Lyüdendorf tələb etdi ki, hökumət ləngimədən sülh xahiş etsin. Alman rəsmiləri
biləndə ki, Müttəfiqlər sülh bağlamağı istəmirlər, onlar islahatlara başladılar ki, liberal
hökumət qursunlar. Lakin bu islahatlar taqətdən düşmüş və qəzəblənmiş alman xalqı
üçün çox gec gəlmişdi. 3 noyabrda Kildəki hərbi-dəniz birləşmələri qiyam qaldırdı və
bir neçə gün ərzində Rusiya sovetlərinin alman versiyası kimi fəhlə və əsgər şuraları
bütün Şimali Almaniyada yaradıldı. Onlar mülki və hərbi inzibatçılığa nəzarəti ələ
keçirdi. II Vilhelm ictimai təzyiqə təslim oldu və 9 noyabrda ölkəni tərk etdi. Bu vaxt
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sosialistlər Fridrix Ebertin başçılığı altında respublikanın qurulduğunu elan etdilər. İki
gün sonra, 11 noyabr 1918-ci ildə yeni alman hökuməti ilə bağlanan barışıq qüvvəyə
mindi. Müharibə başa çatdı, lakin müharibənin hərəkətə gətirdiyi inqilabi qüvvələr hələ
taqətdən düşməmişdi.

9. Müharibənin itkiləri
I Dünya müharibəsi Avropa sivilizasiyanı viran qoydu. Sayı 8 və 9 milyon
arasındakı əsgər döyüş meydanlarında həlak olmuşdu, digər 22 milyon yaralanmışdı.
Müttəfiqlər və onlara qoşulan dövlətlər I Dünya müharibəsinə 42 milyondan
artıq adam cəlb etmişdi və 5 milyondan artıq adam itirmişdi. Mərkəzi Dövlətlər
Türkiyə və Bolqarıstanla birlikdə 23 milyona yaxın adam səfərbərliyə almış və 3,4
milyon adam itirmişdilər.
Müharibədən çıxanların bir çoxu sonralar döyüşdə aldıqları yaralardan ölürdü
və ya adamlar qollarını, ayaqlarını itirməkdən və ya digər formada olan zədələrdən
əziyyət çəkirdilər. Çox sayda gənc adamın ölümü və ya zədə alması nəticəsində Avropa
ölkələrinin çoxunda doğum dərəcəsi nəzərə çarpan qaydada aşağı düşmüşdü. I Dünya
müharibəsi öz veteranlarının «itirilmiş nəslini» yaratdı. Onlar zorakılığa adət etmişdilər
və vuruşanların müharibədən sonrakı dəstələrini yaratmaqla Mussoliniyə və Hitlerə
hakimiyyətə yiyələnməkdə köməklik göstərdilər.
Təkcə əsgərlərin ölümü ağır təsir bağışlamırdı. Saya-hesaba gəlməyən mülki
adamlar müharibədən, vətəndaş müharibəsindən və ya aclıqdan ölmüşdü. 1915-ci ildə
Türk hökuməti erməni azlığının üsyan etməsindən və onların ruslara kömək
göstərməsindən şübhələndiyindən, kişi cinsindən olan bəzi erməniləri öldürməyə,
qadın və uşaqları sürgün etməyə başladılar. Türkiyə vətəndaşları olan erməni azlığı
ruslarara kömək etməyə çalışır, əslində müharibə dövründə öz dövlətlərinə qarşı
xəyanət edirdilər. Axı savaşda xəyanət müharibə silahı hesab olunur. Ermənilər də
dövlətin tədbirlərinə cavab olaraq türkləri qətlə yetirməyə əl atırdılar. Ümumiyyətlə,
böyük faciə baş verdi. Çox sayda erməni qırğına məruz qaldı, sürgün olunanlar isə
səhralarda və bataqlıqlarda dəhşətli əzablara düçar oldular. Qətlə yetirilən türklər də az
deyildi.
I Dünya müharibəsi təkcə itkiləri, əzabları, dəhşətləri ilə xatırlanmaqla yanaşı,
onun bircə səhnəsi həm də bir-birilə vuruşan iki imperiyaya – Britaniya və Osmanlı
imperiyasına görkəmli siyasi xadimlər bəxş etmişdi. Söhbət 1915-ci ildə gedən Qallipoli
döyüşündən gedir, onun təşəbbüskarı gələcək Britaniya baş naziri, II Dünya
müharibəsindəki qələbənin arxitektoralarından biri Uinston Çörçill, ikincisi 1945-ci il
seçkilərində Leyborist partiyasının qələbəyə çatdırmaqla baş nazir kimi Çörçilli əvəz
edən Klement Ettli idi. Üçüncüsü isə yeni Türkiyə Respublikasının banisi, sonralar
Atatürk adlanan Mustafa Kamal idi. Onlar öz ölkələrinin tarixində mühüm rol
oynamaqla yanaşı, beynəlxalq aləmdə də böyük nüfuz sahibləri olmuşdular.
Uinston Çörçill Qallipoli döyüşündə ingilislərin türklər tərəfindən biabırçı
məğlubiyyətinin əsas təqsirkarı idi, çünki bu əməliyyatın keçirilməsinin müəllifliyi
Admirallığın birinci lordu kimi ona məxsus idi. o, özü döyüş səhnəsində olmasa da,
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əməliyyata rəhbərlik etmişdi. Belə uğursuzluğa görə o, hərbi-dəniz qüvvələrinin
komandanlıqdan istefa vermiş, günahı başqalarının üstünə yıxmağa çalışmışdı. Hətta o,
türklərin batırdığı ingilis gəmilərinin köhnə olması bəhnəsini irəli sürərək, guya onların
batmalı olduğunu vurğulayaraq, bu biabırçılığa haqq qazandırmağa çalışmışdı. Lakin
onu nəzərə almırdı ki, batan gəmilərdə həlak olan dənizçilər və əsgərlər axı köhnə, qoca
deyildilər, bu gənc adamların həyatı niyə avantüra xarakterli əməliyyata görə qurban
verilmişdi?
Lakin bəlkə də Çörçillin bu uğursuzluğu və istefaya getməsi olmasaydı, onun
alman nasizminin təhlükəsini gec də olsa duyub, ona qarşı çıxması və II Dünya
müharibəsinin qızğın başlanğıcında yenə də Admirallığın rəhbərliyinə qayıtması, az
sonra, 1940-cı ilin 10 mayında döyüşən Böyük Britaniyanın baş naziri vəzifəsini
tutmasına səbəb olmazdı və daha böyük miqyasda qisasa onu ilhamlandırmazdı. O,
daha böyük qələbə ilə Qallipoli ləkəsini öz üzərindən silə bilərdi və bunu bacardı.
Qələbəsi isə onu daha yüksəklərə qaldırdı, ona dünya şöhrəti bəxş etdi.
Klement Ettli isə Qallipolidə vuruşmuş və yaralanmışdı. O, Leyborist
partiyasının lideri kimi 1945-ci ilin iyul seçkilərində qalib gələrək, Böyük Britaniyanın
baş naziri seçilmişdi. Müharibə qəhrəmanı öz yerini sülh dövrünə daha çox uyğun
gələn bir xadimə veriləsi oldu. Ettli Britaniyanın dinc inkişafına, müharibədən sonrakı
iqtisadiyyatının bərpa edilməsinə, müharibənin yaralarının sağaldılmasına böyük töhfə
verilmişdi, onunla bu sahədə hətta iki dəfə baş nazir olmuş Çörçill də müqayisə edilə
bilməz. Leybolrist hökumətinin uğurlu daxili və xarici siyasəti İngiltərənin inkişafına
xeyli təsir göstərdi. Onun hökumətə başçılıq etdiyi dövrdə Hindistan müstəqillik
qazandı və imperiyanın dağılması ciddi sarsıntıya yol verilmədən getdi. Çörçill isə
daim hind xalqının mübarizəsinə müqavimət göstərir, bu mübarizənin lideri Mahatma
Qandini istehza qaydasında «çılpaq dərviş» adlandırırdı. Ettli isə Hindistan
məsələsində müdrikcəsinə güzəştə getməyə üstünlük verdi. O, yəqin ki, başqalarından
fərqli olaraq Britaniya imperiyasının tənəzzülünü və süqutunu qabaqcadan görməyi
bacarırdı.
Qallipolidə gənc polkovnik-leytenant Mustafa Kamal qələbənin qazanılmasında
mühüm rol oynamışdı. O, son anda türk əsgərlərinə müraciət edərək yarımadadakı
Britaniya qüvvələrini suya tökməyi əmr etdikdə demişdi: «Mən sizə hücum əmri
vermirəm, mən sizi ölümə göndərirəm».
Mustafa Kamal paşa Osmanlı imperiyasının xarabalıqları üzərində Türkiyənin
varlığını geniş təcavüzə baxmayaraq, qoruyub saxlaya bildi və gənc demokratik,
dünyəvi dövlətin beşiyi başında dayandı. Onun hərbi istedadı, dövləti idarə etmək
bacarığı, verilmiş «Atatürk» adının ali ləyaqətinə bütünlüklə uyğun gəlirdi.
I Dünya müharibəsinin digər maraqlı epizodlarından biri ondan ibarətdir ki,
müharibə dövründə gələcək İtaliya duçesi Benito Mussolini İngiltərənin casusu kimi
xidmət göstərmişdi və casusluq fəaliyyətinə görə Britaniya hökumətindən xeyli pul
almışdı.

10. Sülhün məqsədləri
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1919-cu ilin yanvarında Parisdə toplanan qalib Müttəfiqlərin sülh konfransında
dövlətlərin çoxu xeyli daha praqmatik motivlər əsasında hərəkət edirdi. Milli maraqlar,
həmçinin Paris sülh konfransında Böyük Britaniya baş naziri Lloyd Corc 1918-ci ildəki
seçkilərdə almanların dəhşətli müharibəyə görə haqq ödəməli olduqlarını vurğulamaq
hesabına həlledici qələbə qazanmışdı.
Fransa sülhə, milli təhlükəsizliyinə aid ümidlərlə konfransa gəlmişdi. Fransanın
baş naziri Jorj Klemanso inanırdı ki, fransız xalqı alman təcavüzünün başlıca zərbəsinə
məruz qaldığından intiqam hissi ilə doludur. Həm də gələcək alman təcavüzünə qarşı
öz təhlükəsizliyinə əmin olmağa layiqdir. Klemanso Almaniyanın demilitarizasiya
olunmasını, müharibənin haqqına görə böyük alman təzminatlarının ödənilməsini,
Fransa ilə Almaniya arasında bufer dövlət kimi ayrıca Reynlandın olmasını istəyirdi. Bu
tələbələrə ABŞ prezidenti Vudro Vilson qisas duyğusunda olan və milli öz
müqəddəratını təyin etmək prinsipinə əks olan kimi baxırdı.
Baxmayaraq ki, 27 millət Paris Sülh Konfransında təmsil olunmuşdu, ən vacib
qərarları isə Vilson, Klemanso və Lloyd Corc verirdi. İtaliya Böyük Dörd dövlətdən biri
hesab edilsə də, çox az əhəmiyyətə malik olan bir rol oynayırdı. Əlbəttə ki, Almaniya
gəlməmişdi, Rusiyada vətəndaş müharibəsi getdiyinə görə, o da dəvət olunmamışdı.
Vilson belə qərara gəlmişdi ki, «Millətlərin Liqası» gələcək müharibələrin
qarşısını alacaqdır. Klemanso və Lloyd Corc bərabər qaydada Almaniyanın
cəzalandırılması qətiyyətində idilər. Axırda yalnız kompromiss sülh razılaşmasına nail
olmağı mümkün etdi. 25 yanvar 1919-cu ildə konfrans Millətlər Liqasının prinsiplərini
qəbul etdi. Klemanso həmçinin Fransanın təhlükəsizliyi üçün bəzi qarantiyalar əldə
etməkdən ötəri kompromissə getdi. Böyük Britaniya və Birləşmiş Ştatlar söz verdilər ki,
Almaniya Fransaya hücum etsə, axırıncıya kömək göstərəcəklər.
Parisdə son sülh razılaşmaları məğlub edilmiş millətlərlə – Almaniya, AvstriyaMacarıstan, Bolqarıstan və Osmanlı imperiyası ilə beş ayrıca müqavilələrdən ibarət idi.
Versal müqaviləsi 28 iyun 1919-cu ildə Almaniya ilə imzalanmaqla daha mühüm
əhəmiyyət kəsb edirdi. Almanlar kəskin sülh gözləyirdilər, lakin müqavilə daha sərt
oldu. Almanlar xüsusən «Müharibə təqsiri maddəsi» adlanan 231-ci maddə ilə özlərini
bədbəxt hesab etdilər. Ona görə Almaniyanın və Avstriyanın müharibəni başlamağa
görə məsuliyyət daşıdığı bəyan edildi və göstəriş verildi ki, Almaniya vurduğu bütün
ziyanlara görə təzminat ödəməlidir. Çünki müharibə «onların (Müttəfiqlərin) üzərinə
Almaniyanın və onun müttəfiqlərinin təcavüzü ilə qoyulmuşdur». Müqavilə təzminatın
miqdarını müəyyən etmədi, bu, sonralar təzminat komissiyası tərəfindən müəyyən
ediləcəkdi.
Almaniya öz ordusunun tərkibinin 100 min nəfər olması üçün onu ixtisar etməli
idi, hərbi-dəniz qüvvələrindən imtina etməli və hərbi-hava qüvvələrini məhv etməli idi.
Almaniyanın ərazi itkiləri Elzas və Lotaringiyanın Fransaya və Prussiyanın
bölmələrinin yeni Polşa dövlətinə verilməsi idi. Üç kiçik ərazi Belçikaya verildi,
Lüksemburq alman birliyindən azad edildi. Sileziya zonaları Almaniyadan alınıb
Çexoslovakiyaya verildi.
«Diktə olunan sülhdə» qəzəblənən yeni Almaniya hökuməti müqaviləni qəbul
etməkdənsə, ona müqavimət göstərməyə and içdi, lakin o, heç bir real alternativə malik
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deyildi. Müqaviləni rədd etmək müharibənin bərpa edilməsi demək idi və bu, artıq
mümkün deyildi.
Əvvəlkindən fərqli yeni ərazidə yaranan Avstriya dövlətinin müstəqilliyi
tanındı. Artıq əvvəlki imperiyadan əsər-əlamət yox idi.
Əsrlərlə yaşı olan Osmanlı imperiyası müharibədən sonrakı sülh razılaşması ilə
parçalandı. Müttəfiqlər Osmanlı imperiyasının Orta Şərqdəki ərəb dövlətlərinin
müstəqilliyini tanıyacaqlarını vəd etdilər. Lakin avropalıların imperialist adətləri
çətinliklə ölürdü. Müharibədən sonra Fransa Livan və Suriya üzərində nəzarəti ələ
keçirdi. Britaniya isə İraqı və Palestinanı aldı. Hər iki qazanılan səlahiyyətlər mandatlar
adlanırdı. Müstəmləkə ərazilərinin Müttəfiqlər tərəfindən haqsız olaraq anneksiyasına
Vudro Vilson zidd çıxdıqda, sülh razılaşması mandatlar sistemini yaratdı. Bu yolla bir
millət rəsmi cəhətdən Millətlər Liqasının xeyrinə ərazini idarə etməli idi. Bu, bir daha
onu göstərdi ki, öz müqəddəratını həll etmə prinsipi əsasən avropalılar üçündür.
10 avqust 1920-ci ildə Fransada bağlanan Sevr müqaviləsinə görə isə türklər
əcnəbi hakimiyyət altında olan ərazilərə iddiasından əl çəkməli idi. Bunlar Misir,
Liviya, Tunis, Kipr, Dadekanlar, Lemnos, Samofrakiya, Lesbos, Xios və İkariya idi. Bu
müqaviləyə görə, Ermənistan müstəqil olmalı, Kürdüstana isə muxtariyyət verilməli
idi. Lakin Mustafa Kamal və Türkiyə hökuməti Sevr müqaviləsinə tabe olmaqdan
imtina etdi. Ona görə də bu müqavilənin ömrü qısa oldu, bəzi cəhətlərinə görə həyata
keçmədi və 1923-cü ildəki Lozanna Konfransında ləğv edildi.
Parisdə danışıqlarının aparıldığı sülh razılaşması da tezliklə hücuma məruz
qaldı, özü də təkcə məğlub edilmiş Mərkəzi Dövlətlər tərəfindən deyil, həm də sülh
yaradanların uzağı görə bilməmələrini hiss edən digərləri tərəfindən. Bəzi xalqlar bunu
qəbul edirdilər ki, razılıq həmin şəraitlərdə nail oluna bilmənin ən yaxşısıdır. Onlar
inanırdılar ki, öz müqəddəratını həll etmə, mərkəzi təşkil olunma prinsiplərinə ağıllı
qaydada xidmət edir və Millətlər Liqasının yaradılması gələcək münaqişələri dinc yolla
həll ediləcəyinə müəyyən ümid verir. Lakin 20 ilin içində Avropa yenidən məhvedici
münaqişəyə cəlb edildi. Bəzi tarixçilərin güman etdiyi kimi, 1919-cu il sülhünün
uğursuzluğu razılığın strukturundan daha çox, ona məcbur edilmənin yoxluğu ilə izah
edilə bilərdi.
Sülhə uğurlu qaydada məcbur edilməsi onun prinsipial arxitekturasına fəal
qaydada müdaxiləni zəruri edirdi, xüsusən yeni alman dövlətinin sülhsevər və
demokratik respublika kimi imkanlarına köməklik göstərilməsində bu hiss olunurdu.
Birləşmiş Ştatlar Senatının Versal sülhünü ratifikasiya etməkdə uğursuzluğa düçar
olması ancaq o demək idi ki, Birləşmiş Ştatlar heç vaxt Millətlər Liqasına
qoşulmayacaqdır. Senat həmçinin Böyük Britaniya və Fransa ilə Vilsonun müdafiə
ittifaqını rədd etdi. Artıq 1919-cu ilin sonundan Birləşmiş Ştatlar elə bir siyasət
götürmüşdü ki, o, gələcək Avropa müharibələrinə birbaşa qoşulmağı
məhdudlaşdırmaq niyyətini güdürdü.
Bu geri çəkilmə dəhşətli nəticələrə səbəb oldu. Amerikanın Britaniya və Fransa
ilə müdafiə yönlü ittifaqdan geri çəkilməsi, Britaniyanın da ondan geri çəkilməsinə yol
açdı. Özünü Avropa işlərindən uzaqlaşdıran Birləşmiş Ştatlar Fransanı məcbur etdi ki,
köhnə düşməni ilə təkbaşına üz-üzə gəlsin, bu qəzəblənmiş milləti Almaniyaya qarşı
güclü hərəkətlər etməyə aparmaqla, yalnız Almaniyanın hiddətini artırırdı. 1919-cu ilin
267

sonundan bu da üzə çıxdı ki, bir neçə ay əvvəl bağlanmış sülh artıq çözələnməyə
başlamışdır.
I Dünya müharibəsinin başa çatması ilə Avropanın və Asiyanın xəritəsində
mühüm dəyişikliklərin meydana gəlməsi isə daha ehtiyatlı hərəkət edilməsini, bu sülhü
möhkəmləndirmək tədbirləri görülməsini tələb edirdi.
Rusiyada baş verən inqilablar 300 illik Romanovlar sülaləsinin hökmranlığına və
imperiyanın mövcudluğuna son qoymuşdu. Polşa və Finlandiya Rusiyadan ayrılaraq
öz müstəqil dövlətlərini qurmuşdu. İmperiyanın geniş ərazisində sonralar SSRİ kimi
nəhəng totalitar dövlət yarandı. II Dünya müharibəsində çox sayda məğlubiyyətlərə
məruz qalan Sovet ordusu, Hitler nasizmi üzərində qələbəyə nail olunmasında mühüm
rol oynamışdı. Bu, ona Şərqi Avropada sosializm sistemini qurmağa imkan vermişdi.
Almaniya I Dünya müharibəsində məğlub olsa da, öz torpaqlarına düşmən
əsgərinin ayaq basmasını görməmişdi, ona görə də müharibədən əvvəlki ərazisinin əsas
özəyini saxlaya bildi. Lakin Paris Sülh konfransındakı qərarlarında Almaniya kəskin
qaydada alçaldığı qənaətinə gəldi. Onun Afrikadakı müstəmləkə torpaqları, Çindəki
təsir zonaları, həmçinin özünün əraziləri əlindən çıxmışdı. Hərbi qüvvələrinə vurulan
zərbə ilə yanaşı, ixtisar edilməsi və bəzi növlərdən imtina edilməli, həmçinin iri
məbləğdə təzminat ödəməyə məcbur edilməsi başqa niyyətlər güdən Almaniyanı ağır
vəziyyətə salmışdı. Bir qədər sonra noyabrda ölkədə inqilab baş verdi və doqquz ay
sonra, 1919-cu ilin iyulunda Veymar Respublikası yarandı.
Avstriya-Macarıstan imperiyası imperator I Frants-İosifin imzası ilə I Dünya
müharibəsinə girsə də, bu imza dörd il sonra imperiyanın məhv olması barədəki bir
hökmə çevrildi. Onun özü müharibənin sonunu, imperiyanın dağılmasını görmədən,
1916-cı ildə həyatdan getdi. İmperiyadan olan Avstriya və Macarıstanın hər ikisi xeyli
ərazi itkiləri ilə yanaşı, özlərini dövlət kimi qoruyub saxladı, imperiyanın bəzi
ərazilərində isə müstəqil dövlətlər meydana gəldi.
Osmanlı imperiyasının ləğv olunması ilə Avropanın bu «Xəstə adamının»
aqoniyasına birdəfəlik son qoyuldu. Onun müstəmləkə şəbəkəsi kart evciyi kimi sürətlə
dağıldı. Onsuz da 1908-ci ildəki Gənc Türklər inqilabından sonra Osmanlı imperiyası
koma vəziyyətində idi. 1914-1915-ci illərin qışında Türkiyənin Qafqazlara və Sinay
səhrasına hücumları uğursuzluqla nəticələnmişdi. Bu əməliyyatlar əslində Rusiya və
Britaniya qüvvələrini oraya cəlb etməklə, onların Avropa müharibə teatrından
yayındırılması məqsədini güdən alman strategiyasına xidmət edirdi. Britaniya buna
Qallipolidə cavab verməyə cəhd etdikdə, ağır məğlubiyyətlə üzləşməli oldu. İngilislər
yarımadadan geri qayıtmağa məcbur oldular. Ruslar isə 1916-cı ilin yanvarında Şərqi
Türkiyədə hücuma keçib, Ərzurumu, bir qədər sonra isə Trabzonu, Ərzincanı
götürdülər.
Heç də sirr deyildir ki, ABŞ-ın Müttəfiqlər tərəfdə müharibəyə qoşulması təkcə
pat vəziyyətinə deyil, ümumiyyətlə, ona bütünlüklə son qoymağı mümkün etdi. Alman
sualtı qayıqlarının əməl gətirdiyi bəlalarla yanaşı, Almaniyanın Mərkəzi Amerikada da
özünə dayaq nöqtəsi yaratmaq məqsədi bu məsələdə az rol oynamadı. Almaniya,
Meksika sahillərində özünə hərbi-dəniz bazası yaratmaq barədə Meksika hökumətinə
təklif irəli sürdü və bildirdi ki, əgər ABŞ müharibəyə girsə, Meksika Almaniyanın
müttəfiqinə çevrilməklə Texası, Nyu-Meksikonu və Arizonanı ABŞ-dan geri alacaqdır.
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Axı XIX əsrin ortalarınadək bu ərazilər Meksikaya məxsus olmuşdu. Bu xəbər prezident
Vilsona, sonra isə mətbuata çatdı. Bu vaxt amerikalılar Almaniyaya qarşı müharibə
tələb etməyə başladılar. Həm də 18 mart 1917-ci ildə alman sualtı qayığı ABŞ-ın üç
ticarət gəmisini batırdı və iki gün sonra Vilson qərara gəldi ki, Birləşmiş Ştatlar
Almaniyaya müharibə elan etməlidir. Konqres xüsusi sessiyaya yığıldı və aprelin 6-da
müharibə barədə prezidentin bilavasitə bəyanatı səsləndi. Bundan hələ bir il əvvəl isə
ABŞ Antantaya maddi ehtiyat təchizatı və kredit verməklə, onun geniş kömək
göstərmək niyyəti özünü büruzə vermişdi. 1917-ci ildən müharibə başa çatana qədər
Müttəfiqlər Birləşmiş Ştatlardan 7 milyard dollar məbləğində borc almışdı.
Türklər ərəb ölkələrini itirmələri ilə məğlubiyyətlərinə görə barışsalar da,
Türkiyənin Avropadan kənarlaşdırılması barədəki göstərişlərə dözə bilmədilər. Bu vaxt
Yunanıstan 1919-cu ilin mayında İzmiri işğal etmək səlahiyyətinə yiyələndi, Britaniya
baş naziri Lloyd Corc hökumətinin təhriki ilə yunanlar yeni hücumlara başladılar.
Onlar İzmirlə millətçilərin paytaxtı olan Ankara arasındakı böyük ərazinin yarısına
bərabər məsafədə hərəkət etdilər.
Yunanlarla türklər arasında döyüş davam edirdi – türklər 1921-ci ilin
sentyabrında Sakarya çayı üstündə yunanlar üzərində qələbə çaldılar və oktyabrda isə
Fransa Türkiyə ilə separat sülh bağladı. 1921-ci ilin martında isə Millətçi Türkiyə Sovet
Rusiyası ilə, sonra Zaqafqaziya sovet respublikaları ilə, 1922-ci ilin yanvarında isə Sovet
Ukraynası ilə dostluq müqavilələri bağladı.
1922-ci ilin avqustunda türklərin yunanları darmadağın edən qələbəsindən sonra
onlar İzmiri azad etdilər. Türklər Boğazlar zonasının beynəlmiləlləşdirilməsi
məsələsinə dönəndə, fransız və italyan qüvvələri geri çağrıldılar. Britaniyalılar,
nəhayət, Sevr müqaviləsinin ölü bir sənəd olduğunu qəbul etdilər. 1922-ci il oktyabrın
11-də Mudaniyada Müttəfiqlərlə (həm də Yunanıstanla) Türkiyə Millətçiləri arasında
barışıq imzalandı. 1923-cı ilin iyulunda isə Lozanna sazişi imzalandı. Beləliklə, yunan
işğalı ideyası unuduldu, onun da taleyi Sevr müqaviləsinə oxşadı.

11. İmperiyaların dağılmasına gedən yol
1875-1877-ci illərdə davam edən Balkan böhranı Fransa-Prussiya
müharibəsindən sonra Avropada stabilliyin pozulması üçün detonator rolunu oynadı.
Böyük dövlətlər Osmanlı imperiyasını parçalamaq üçün istənilən imkandan istifadə
etməyə çalışırdılar. 1876-cı ilin mayında üç imperatorun – Rusiya çarı II Alenksandrın,
Avstriya imperatoru I Frants-İosifin və Almaniya kayzeri I Vilhelmin imzaladıqları
memorandumda belə bir şey də var idi ki, ona görə Osmanlı imperiyasında «xristianlar
da müsəlmanlar kimi silah saxlayacaqlar». Memorandum əslində Balkanlarda qeyristabil vəziyyəti daha da gərginləşdirirdi.
Böyük Britaniya baş naziri Bencamin Dizraeli Balkan torpaqlarının azad
olunmasını və Balkanlarda rusların təsirinin güclənməsini istəmirdi. Rusiya isə
Balkanlarla Türkiyə paytaxtına təhlükə törədə bilərdi, Türkiyə və bütün Şərqdə
Britaniyanın aparıcı təsirini əvəz etməyə iddia etməklə onun rəqibi rolunda çıxış edə
bilərdi. Dizraeli həm də rusların Orta Asiyada irəliləməsindən qorxurdu və ona görə də
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türklərin və avstriyalıların əli ilə Balkanlarda müharibə başlanılması vasitəsilə onları
dayandırmaq istəyirdi. Dizraelidən əvvəl və sonra növbələşməklə, bütövlükdə dörd
dəfə və ondan daha uzun müddətə baş nazir olmuş Uilyam Qladston isə türk dövlətini
barbarlıqda ittiham edirdi və Rusiya ilə mübarizə aparmaq istəmirdi. Qladston
«Bolqarıstan dəhşətləri və Şərq məsələsi» adlı məşhur pamfletini dərc etdirdi. Orada
tələb edilirdi ki, türk qaydasızlığı özünü yarımadadan «birdəfəlik və həmişəlik»
kənarlaşdıracaqdır. Lakin London cəmiyyəti onun mövqeyinin əleyhinə idi.
Dizraeli isə deyirdi ki, «Konstantinopol müvafiq rayonları ilə birlikdə
neytrallaşdırılmalı və İon dənizi adaları İngiltərənin müdafiəsi və himayəsi altında
olmalıdır». Bu, əslində faktiki olaraq Türkiyənin parçalanması idi, həm də belə bir
rəvayət də mövcud idi ki, Dizraeli onun ərazi bütövlüyünün axırıncı mühafizəçisidir.
Dizraeli bircə şeyə – İngiltərənin Yaxın Şərqdə ağalığını qorumağa çalışırdı. O, öz sələfi
Lord Palmerstonun Britaniyanın yalnız daimi mənafelərinin olması barədəki prinsipinə
ciddi riayət edirdi və Qara dənizdə hərbi baza əldə etmək məsələsi barədə düşünürdü.
Rus çarı II Aleksandr «vicdanla söz» vermişdi ki, onun Konstintinopola sahib
olmaq niyyəti yoxdur: «Rusiyanın adına gələcəkdə Hindistanı işğal etmək və
Konstintinopola yiyələnmək istəkləri yazılır. Bunlardan birincisi qətiyyən həyata
keçirilən deyil, ikincisinə gəldikdə isə, mən bir daha ən təntənəli qaydada təsdiq edirəm
ki, bu barədə mənim nə həvəsim, nə də istəyim vardır».
1876-cı ilin oktyabrında Dizraeli Avropada sülhü müdafiə etmək barədə
İngiltərənin cəhdlərinə toxunaraq qeyd etdi ki, «bu sülhün əsasında müqavilələrə
hörmət, Türkiyənin müstəqilliyinə və ərazi bütövlüyünə riayət olunması durur. Sülh
İngiltərənin siyasətinin mahiyyətini təşkil edir və əgər İngiltərə müharibəyə girişsə,
bunu yalnız haqq işinə görə edəcəkdir və əlbəttə ki, haqq zəfər çalmayana qədər onu
dayandırmayacaqdır».
1877-ci ilin aprelində çar II Aleksandr Türkiyəyə müharibə elan etmək barədə
manifest imzaladı. Həmin ili Rusiyanın Türkiyə ərazisinə müdaxiləsi, paytaxt İstanbula
xeyli yaxınlaşması İngiltərənin maraqlarına toxunurdu. Bu maraqlara Süveyş kanalı,
Misir, İstanbulun Bosfor və Dardanel boğazları, Persiya körfəzi daxil idi. İngiltərənin
xarici işlər naziri lord Derbi Rusiya kansleri Qorçakova, Rusiyanın hərəkətlərini kəskin
tənqid edən nota göndərdi. Qorçakov depeşaya cavab verməyəndə lord Derbi öz
notasına müsbət cavab verilməsini tələb etdi. Qorçakov ciddi surətdə qorxuya düşdü.
Rus-ingilis müharibəsi başlasaydı, Almaniya gecikmədən Fransaya hücum edərdi və
Bismark Avropanın ağasına çevrilərdi, bundan isə İngiltərə hər şeydən çox qorxurdu.
Qorçakov lord Derbiyə cavabında bildirdi ki, ruslar Süveyş kanalını nə
bağlamaq, nə mühafizəyə götürmək, nə də hansısa bir yolla kanala təhlükə törətmək
fikrində deyildir, kanalın ümumdünya ticarəti üçün mühüm əhəmiyyət daşıyan qurğu
olduğunu tanıyır. İstanbul (məktubda Konstantinopol kimi göstərilir – müəllif)
məsələsi isə yalnız ümumi razılıq əsasında həll edilə bilər, ona görə də Avropa
dövlətlərindən heç birinə məxsus ola bilməz. Boğazlar və onların hər iki sahilləri bir
dövlətə məxsus olsa da, iki geniş dəniz üçün çıxış yolları olmaqla, onlar bütün dövlətlər
üçün maraq kəsb edir. Rusiya hökuməti nə Persiya körfəzinə, nə də Hindistana gedən
hansısa bir yola qorxu törədə bilməz. Misir Osmanlı imperiyasının ağalığı altında olsa
da, orada həmçinin İngiltərə hökumətinin mənafeləri də vardır.
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Aralıq dənizi sahillərindəki türk şəhərlərinin bombardman edilməsi Türkiyədə
panika yaradardı və əzilən xalqların, məsələn, Kiprdə yunanların və Ərəbistanda
ərəblərin üsyana qalxmasına səbəb olardı. Atlantik okeanında və Aralıq dənizində rus
hərbi gəmilərinə əmr verildi ki, Kronştadt (Sankt-Peterburq yaxınlığında) hərbi
bazasına geri qayıtsınlar.
Bu vaxt İngiltərənin özü də izolyasiya olunduğundan, Avropadakı müharibəyə
təsir göstərməkdə gücsüz idi.
Türklərin Hüseyn paşanın komandanlığı altında olan hərbi gəmiləri rus
gəmilərini tuturdular. Lakin türk donanması zəif idi, yalnız 14 zirehli gəmiyə malik idi.
1571-ci ildə Lepanto döyüşündəki ağır məğlubiyyətdən, darmadağın edildikdən sonra
Osmanlı donanması dirçəlib, əvvəlki döyüş qabiliyyəti səviyyəsinə yüksələ bilməmişdi.
1877-ci ilin sonuna yaxın türk ordusunun darmadağın edilməsi artıq meydana
çıxan bir fakt idi. 29 dekabrda türklər Bolqarıstandakı Şipka döyüşündə təslim oldular.
Türklər İngiltərədən sülh vasitəçiliyini xahiş etdilər. Lakin Rusiya onun vasitəçilik
missiyasını rədd etdi, İstanbula təklif etdi ki, özü, türk leksikonunda işlənən aman
barədə, yəni ona aman verilməsini xahişi ilə müraciət etsin. 2-3 yanvar 1878-ci ildə
ruslar Maritsa çayını keçdilər və yanvarın 5-də iki türk diviziyası məhv edildi. Ruslar
Vessel paşanın ordusunu darmadağın etdilər və əsir götürdülər. Rus generalı Skobelev
Adrinapola tərəf hərəkət etdi. Üç gün sonra Adrianapolun güclü istehkamları döyüşsüz
tutuldu. Sultan II Əbdül Həmid çar II Aleksandra teleqram göndərib, bütün müharibə
teatrlarında hərbi əməliyyatları dayandırmağı xahiş etdi. Lakin II Aleksandr buna
razılıq vermədi.
Britaniya Rusiyadan tələb etdi ki, Qallipoli yarımadasını (başqa sözlə, Dardanel
boğazını) tutmasın. Rusiya isə öz növbəsində Türkiyədən tələb etdi ki, 13 maddədən
ibarət olan sülh şərtini qəbul etsin. Buna görə Asiyadakı Ərdahan qalası, Kars, Bayazit
və öz mahalları ilə birlikdə Batum Rusiyaya keçməli idi, həm də Moldaviyaya keçən
Bessarabiyanın hissələri ona verilməli idi. Türkiyənin səfirləri bu şərtlərlə tanış olduqda
dəhşət hissi ilə qışqırdılar: «Bu, Türkiyənin sonudur». Sabahısı gün rusların
tələbələrinin əksər hissəsi rədd edildi.
Lakin rus qoşunlarının baş komandanı cavab verdi ki, türklər bu şərtlərə ya «hə»,
ya da «yox» deməlidirlər. Bu şərtlər, xüsusilə Bolqarıstanın müstəqilliyi Türkiyənin
məhvi əlaməti ola bilərdi, onun Avropadakı torpaqlarda ağalığına son qoyardı və
bundan sonra isə türklərin Asiyaya geri qayıtmaqdan başqa heç bir yolu qalmırdı.
Türklər bu vaxt panikaya düşmüşdülər. Çar II Aleksandr İstanbula hücum vaxtı
ucadan demişdi: «Əgər bu bir qismətdirsə, qoy Müqəddəs Sofiyanın (Aya Sofiyanın –
müəllif) üzərinə xaç sancsınlar». Həm də çar göstəriş verdi ki, britaniyalılara görə
Qallipoli yarımadasını tutmasınlar, ingilislərin özləri də bunu etməyəcəklərini vəd
etdilər.
Sultan Əbdül Həmid çara göndərdiyi teleqramla bildirdi ki, artıq 6 gündür ki,
Porta (Avropa sənədlərində və ədəbiyyatında Osmanlı hökumətinin qəbul edilmiş adı)
Rusiyanın bütün tələblərini qəbul etmişdir. Lakin rusların hücumu davam edirdi. Çar
göstəriş verdi ki, barışığın bağlanılması sürətləndirilsin və Porta bizim şərtlərimizi
qəbul etdiyinə görə Konstantinopola yaxınlaşmasın.
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Rusiyanın Türkiyədəki hücumu britaniyalıların ciddi narazılığına səbəb olurdu.
Kraliça Viktoriya öz baş naziri Bencamin Dizraeliyə yazıb, onu inandırmağa çalışırdı ki,
«əgər o, kişi olsaydı, ləngimədən rusları məğlub etməyə yollanardı».
Əbdül Həmid isə rusları sakitləşdirmək üçün bunu bir əsas kimi gətirirdi ki,
ingilis gəmilərinin boğazlara gəlməsini xahiş etməmişdir, bunu etməyi isə Dizraeli çox
istəyirdi. Lakin türklər artıq rusların şərtlərini qəbul etmişdilər.
Rus qoşunlarının mütləq onun paytaxtına müdaxiləsi barədə xəbər sultanı
dəhşətə gətirirdi, buna görə də ingilis gəmiləri Portanın razılığı olmadan Dardanelə
girdi. Sultan iki od arasında qalmışdı. Lakin müqayisədə İngiltərəyə nisbətən
Rusiyadan daha çox qorxurdu.
23 yanvar 1878-ci ildə Avstriya xarici işlər naziri Andraşi Rusiya xarici işlər
naziri Qorçakova təklif etdi ki, Vyanada Balkanlara dair ümumavropa konfransı
çağırılsın. Lakin Bismark təşəbbüsü öz əlinə aldı və Berlində keçirilən Konqressdə
Rusiya-Türkiyə münasibətləri müzakirə edildi.
19 fevral 1878-ci ildə San-Stefanoda bağlanan sülh müqaviləsi Balkan
yarımadasının mənzərəsini bütünlüklə dəyişmişdi. Avropada İstanbul, Adrianapol,
Epir, Fessaliya, Albaniya, Bosniya və Hersoqovina Türkiyəyə qaldı. Türkiyəyə vassal
olan bütün digər dövlətlər müstəqil dövlətlərə çevrildilər.
Bismark təklif etdi ki, Konqress Berlində keçirilsin. Böyük Britaniya tələb etdi ki,
böyük dövlətlərin razılığı olmadan, əvvəlki traktatlar qüvvəyə minməyəcəkdir. Bu,
Rusiya üçün təhqiramiz xarakter daşıyırdı, onda Konqressdə o müttəhim qismində
iştirak edəcəkdi. Avstriya-Macarıstan da həmçinin San-Stefano müqaviləsinin əleyhinə
çıxış etdi.
Əbdül Həmid Rusiya ilə Böyük Britaniya arasında özünün vəziyyətini çəkiclə
zindan arasındakı vəziyyətlə müqayisə etdi. İngilislərin Bosfora çıxması barədəki fikir
onu dəhşətə salırdı, belə olan halda o nə edəcəkdir sualı elə bir suala bərabərdir ki,
soruşasan ki, «onun başına o dünyada nə gələcəkdir?»
10 martda II Aleksandr Böyük knyaz Nikolay Nikolayeviçə yazdığı məktubda
giley qaydasında soruşurdu ki, «Rusiya və bizim rəşadətli ordu sənin Konstantinopolu
tutmamağın barədə nə deyəcəkdir?» Nikolay Nikolayeviç türklərin məğlub olmayacağı
və həm də britaniyalılar desant çıxaracağı bir halda, özünün məsuliyyət daşıyacağından
qorxurdu. Zaman türklərin xeyrinə işləyirdi və sultan artıq rusların şərtlərini yerinə
yetirməkdən imtina etdi.
Bismark 1878-ci ildə keçirilən Berlin Konqressində Rusiya ilə İngiltərə arasında
öz vasitəçiliyini təklif etdikdə, onlar buna razılıq verdilər. Berlin Konqressinin uğurlu
nəticəsi müharibə təhlükəsini aradan qaldırdı.
Bismark Rusiyanın diplomatik hücumunu dayandırmaq qayğısına qalaraq
demişdi: «Lakin mən Qorçakova imkan vermərəm ki, çiynimə çıxsın və məni öz
pyedestalına çevirsin».
Böyük dövlətlərin nümayəndələri Berlinə 1 iyulda yığışdılar. Bismark xristian
yaşayan bütün yerlərdən müsəlman qoşunlarının çıxarılmasını zəruri hesab edirdi.
Konqress həm də Türkiyəyə qarşı Rusiyanın qazandığı bütün uğurların üstündən, xırda
istisnalarla birlikdə qalın xətt çəkdi. Konqresdən qayıdan Qorçakov çarla görüşdükdə
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kədərli şəkildə demişdi: «Berlin Konqressi mənim xidmət karyeramda ən qara
səhifədir». II Aleksandr isə ona cavab vermişdi ki, «Mənimkində də həmçinin».
«Qurama yorğan» şəklindəki Avstriya-Macarıstan imperiyası həmin vaxt
müharibədə dağıla bilərdi, lakin bu baş vermədi, ancaq 1918-ci ildə isə həmin
fəlakətdən artıq qaça bilmədi.
Berlin sülhü Rusiya üçün biabırçı idi, iki min ildən sonra az qala təhqiramiz
Karfagen sülhünü yada salırdı. Rusiya bu vaxt II Puniya müharibəsinin sonundakı
Karfagen rolunda çıxış edirdi, bircə fərq onda idi ki, Rusiya hərbi məğlubiyyətə
uğramadan belə sülh şərtlərinə təslim olmuşdu. Bəlkə də bu, Rusiyanı daha böyük
bəlalardan qorudu. Çünki əgər hətta xəyalən İstanbul və boğazlar işğal edilsəydi,
vaxtilə kardinal Rişilyenin köməyi ilə Fransanın ələ keçirdiyi Elzas və Lotaringiya kimi
daim Rusiyaya başağrısı gətirəcək və onu müəyyən fasilələrlə müharibəyə cəlb etməklə,
bəlkə də Fransadan da pis günə salacaqdı.
Axı Boğazlara sahib olmağa təkcə Rusiya can atmırdı, müxtəlif bəhanələr altında
böyük dövlətlər bu strateji zonanı ələ keçirmək cəhdi edirdilər. 1895-ci ildə İstanbulda
ermənilər öldürüldüyünə görə Britaniya eskadrası Mərmərə dənizinə çıxarılmışdı.
Admirallığın birinci lordu Qoşen baş nazir lord Solsberinin bu qərarının əleyhinə idi,
bəyan etmişdi ki, Mərmərə dənizinə daxil olan donanma siçan tələsindəki kimi fransız
və rus eskadralarının arasında qalacaqdır. Baş nazir isə buna istehza qaydasında cavab
vermişdi ki, əgər gəmilər şüşədən düzəlmişdirlərsə, aydındır ki, siyasəti dəyişmək
lazım gələcəkdir. Baş nazirin istehzasına baxmayaraq, iyirmi il sonra Qoşenin
xəbərdarlığı müəyyən qədər öz təsdiqini tapdı, fransız və rus eskadraları deyil,
qəhrəman türk ordusu elə oradakı Qalliopoli yarımadasında nəhəng ingilis desantını
biabırçı məğlubiyyətə uğratdı. İmperiya öz aqoniyasını keçirsə də, türk əsgərləri öz
vətənpərvərliklərini bir daha bariz şəkildə nümayiş etdirdilər, sonrakı məğlubiyyətlər
isə sıravi əsgərlərdən və onların döyüş qabiliyyətindən az asılı idi, onlar yalnız ağır
itkilər verməyə sövq edilirdilər. Viktor Hüqonun təbirincə deyilsə, qar və səhraların
qumu onların cəsədlərini kəfən kimi örtürdü.
1896-cı ildə ingilislər yenidən boğaza müdaxilə etməyə hazırlaşdı, bunun üçün
yunanlara və ermənilərə divan tutulması barədə onların şikayətlərindən istifadə edildi.
Keçmiş baş nazir, 86 yaşlı Qladston Liverpulda türklərə qarşı bəyanatla çıxış edib
bildirdi ki, «qeyri-müəyyən xarakter daşıyan türk imperiyası «sivilizasiyanın
biabırçılığı və bəşəriyyətin lənəti kimi» dünyanın xəritəsindən silinməyə layiqdir». O,
sultanı «Böyük Qatil Əbdül» kimi qələmə verdi. Ölümündən iki il əvvəl dediyi bu
sözlər imperialist xadimin «qu nəğməsi» sayıla bilərdi. Məgər digər imperiyalar
bəşəriyyətin lənəti deyil, şərəf simvoludurlarmı?
1896-cı ildə İngiltərəyə səfər edən çar II Nikolay Türkiyənin hansısa bir ərazisini
tutmadan Boğazlar üzərində nəzarət əldə etmək barədə arzusunu bildirdi. Britaniya baş
naziri Solsberi cavab verdi ki, bu yalnız «Türk imperiyasının yoxa çıxmasından sonra»
həyata keçirilə bilər.
Rusiya 1896-cı ilin sonunda Bosfora desant çıxarmağa hazırlaşsa da, son anda II
Nikolay desant qərarlarını ləğv etdi. Çünki ingilislər bu vaxt Dardaneli tuta bilərdilər
və rus donanması Qara dənizdə qapanıb qala bilərdi. İngilis donanması həm də Krım
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müharibəsində olduğu kimi, Rusiya sahillərini hədələyə bilərdi. İkinci arqument isə
ondan ibarət idi ki, Rusiyanın beynəlxalq izolyasiyası baş verərdi.
Rusiya Osmanlı imperiyasına öz əzələlərinin nümayiş etdirən vaxt Sakit okeanda
Yaponiya ilə müharibə yetişirdi. Türkiyənin özündə də vəziyyət yaxşı deyildi. 1908-ci
ilin martından 1909-cu ilin aprelinədək faktiki olaraq ölkədə iki hökumət var idi:
İstanbuldakı Nazirlər Kabineti və Salonikidəki inqilab komitəsi. İstanbulda gənc türklər
üzərinə hücum təşkil edilmiş, qəsdçilərin öldürdüklərinin dəfni Sultan qoşunları ilə
qanlı toqquşmaya çevrilmişdi. İstanbula Salonikidən Mahmud Şevket paşanın və Ənvər
paşanın komandanlığı altında ordu hissələri göndərildi, onların arasında gənc qərargah
rəisi Mustafa Kamal da var idi. 1909-cu ilin aprelində Gənc Türklərin qoşunları
İstanbula girdilər. Bir neçə gündən sonra Milli Məclis II Əbdül Həmidi devirdi və onun
qardaşını V Mehmet adı altında sultan elan etdi. Devrilən qoca sultan isə özünün yeddi
ən yaxşı arvadı ilə Salonikiyə ev düstaqlığına göndərildi. Türkiyədə vəziyyət
stabilləşdi. Ona görə Bosforun tutulması ideyasına rus komandanlığı bir daha yalnız
1915-ci ildə qayıtdı.
1877-1878-ci illərin müharibəsinin gedişində Persiya rusların Qafqaz ordusuna
müəyyən köməklik göstərmişdi. Persiya 1914-cü ilə kimi avropalıların düşüncəsində
nizami orduya malik deyildi. Yalnız bir neçə yüz nəfərdən ibarət olan mühafizə dəstəsi
var idi. Müharibə zamanı kənd icmaları könüllülər dəstəsi verməli idi. Köçəri tayfalar
isə 200 minlik süvari dəstəsi verməli idilər. Rusiya ilə bağlanmış Gülüstan müqaviləsinə
(1813-cü il) görə, Persiya Xəzər dənizində hərbi gəmilər saxlamaq hüququna malik
deyildi. Persiya körfəzindəki onun donanması bir buxar gəmisindən ibarət idi, onu da
Persiya 1855-ci ildə satın almışdı. Bu həm də şahın yaxtası idi.
Britaniya hökumət dairələrində çoxdan Persiyanın Rusiya və İngiltərə arasında
bölünməsi ideyası irəli sürülürdü. 1892-ci ildə lord Kerzonun «Persiya və pers
məsələsi» kitabı çapdan çıxmışdı. Bu kitab Britaniya müstəmləkəçiləri üçün Persiya
məsələləri barədə bir Bibliya kimi qəbul olunurdu. Bu monoqrafiyada müəllif Rusiya
və rus xalqı haqqında istehzalı qaydada rəyini bildirirdi. Həmin Corc Nataniel Kerzon
(1859-1925-ci illər) 1923-cü ilin mayında Sovet respublikasına özünün məşhur
ultimatumunu vermişdi. Öz kitabında isə Kerzon Persiyanın Rusiya imperiyası ilə
bölünməsi ideyasını irəli sürməklə, bəyan edirdi ki, Rusiya lap elə bu yaxınlarda
Persiyanın şimal əyalətlərini tutacaqdır.
İngilislər ölkənin daxilində cənub tayfalarının – bəxtiyarilər, kaşqaylılar,
belucilər və sairələrin feodallarının şəxsində mərkəzdənqaçma qüvvələrini
həvəsləndirirdilər. 1905-ci ildə başlanan, altı il davam edən Persiya inqilabı dövründə
mübarizə müxtəlif qüvvələrə qarşı başqa sözlə, təkcə şaha deyil, həm də cənubun
separatistlərinə qarşı yönəlirdi.
Persiya inqilabının birinci mərhələsində (1908-ci ilin əvvəlinədək) Persiya kazak
briqadasının rus zabitlərinə Peterburqdan ciddi göstəriş verilmişdi ki, perslərin daxili
işlərinə qarışmasınlar. Lakin inqilab inkişaf etdikcə, kazakların davranışı dəyişilirdi.
Polkovnik Lyaxovun komandanlığı altında olan kazak briqadası şahın başlıca silahlı
qüvvəsinə çevrildi. 1908-ci ilin iyununda şah Məclisi buraxdı. Persiyadakı rus kazak
zabitləri rəsmi olaraq şaha xidmət edirdilər, briqadanın özü də Persiya qoşun hissəsi
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idi. İnqilabın yatırılması Rusiya hökumətinin razılığı ilə kazaklar tərəfindən həyata
keçirildi.
1909-cu ilin aprelində Qafqazdakı rus qoşunları Persiyaya girdi və xalq üsyanını
yatırtdı. İki ay sonra rus qoşunları döyüşlə Rəşti və Qəzvini tutdular. Türklər isə
Persiya Azərbaycanının xeyli hissəsini tutdular. Ruslar Tehranı işğal etmək istəyirdilər.
Rusiya Uzaq Şərqdə də öz ekspansiya siyasətini aparmağa çalışırdı. Onun üçün
Çinin ən dadlı tikələrindən biri Port-Artur idi, onun tutulması zəruri vəzifə sayılırdı.
Bu, rusların Sakit okeanda yeganə hərbi-dəniz bazası olmalı idi. Vladivostokda qışda
dəniz donurdu, ona görə də gəmilər Yaponiya və Çinin limanlarında qonaq kimi
qalmağa gedirdilər. Bir qayda olaraq, rus admiralları Yaponiyada qonaq olmağı
xoşlayırdılar, axı Naqasakidə çox sevimli geyşalar var idi. Baza məsələsində isə
dənizçilər Port-Artura üstünlük verirdilər. Baza isə strateji Tsusima boğazına nəzarətə,
Koreyanın Yaponiya müdaxiləsindən müdafiəsinə imkan verəcəkdi, həm də
Vladivostokdan bura nisbətən yaxın idi, onların arasındakı məsafə 800 mil idi.
Dəniz nazirliyinin idarə rəisi qraf Muravyov bəyan etdi ki, «ruslar Port-Artura
Çinin mənafelərini müdafiə etmək üçün gəlmişdilər». Rus gəmilərinin Port-Artura gəlib
çıxması İngiltərənin və Yaponiyanın həyəcanına səbəb oldu. İngiltərə kimi, Yaponiya
da fəal etiraz nümayiş etdirməyə cəsarət etmədi. Simonoseki Çin-Yaponiya müqaviləsi
(1895-ci il) dövründə «Üçtərəfli ittifaq» dağılmadı, yaşamaqda davam etdi. Alman
imperatoru II Vilhelm ingilislərə və yaponlara qarşı özünün rusları dəstəkləməsi barədə
bəyanat verdi. Yaponiya baş naziri İto 1901-ci ilin noyabrında Peterburqa gəldi. Buraya
çox nümayişkaranə şəkildə ingilis-yapon müqaviləsinin layihəsi gətirildi. 1902-ci ilin
yanvarında isə bu müqavilənin bağlanması xəbəri gəldi. Onlar Çində və Koreyada öz
mənafelərinin qorunması üçün birinin digərinə görə də eyni hüquqa yiyələndiyi qeyd
edildi. Onlar Rusiyanı xəbərdar etdilər ki, Şərqi Asiyanın bu iki dövlətində onların
maraqlarına təhlükə törətməsin. Bu ingilis-yapon müttəfiqlik müqaviləsi Yaponiya
diplomatiyasının böyük qələbəsi idi. Bu müqavilə Yaponiyaya imkan verdi ki, Rusiyaya
qarşı müharibə başlasın, bu vaxt o qorxmurdu ki, Rusiyaya kimsə hərbi yardım
göstərəcəkdir.
Rusiyada sayıqlığın itirilməsinə görə bu müqaviləyə lazımi əhəmiyyət verilmədi.
İngiltərə Uzaq Şərqdə müttəfiq qazanmağa ehtiyac duyurdu, belə bir müttəfiqi isə
məhz yaxşı təşkil edilmiş və nisbətən güclü ordusu olan Yaponiyanın timsalında tapdı.
İngiltərə qorxurdu ki, Rusiya Koreyanı tuta bilər.
Bu vaxt fransız-rus ittifaqı İngiltərəyə qarşı çevrildi, baxmayaraq ki, Almaniya
başlıca düşmən hesab olunurdu. İngiltərə XIX əsrin 80-ci illərindən Yaponiyaya öz
donanmasını yaratmaqda kömək etmişdi. Yaponiya bir adalar ölkəsi kimi buna çox
möhtac idi. Onun ada-dövlətinin bir mənfi xüsusiyyəti də ondan ibarət idi ki, hərbi
cəhətdən qudrətli dövlət sürətli bir müharibə ilə onu məğlub edə bilərdi. Lakin
müharibə heç də asan bir iş deyildir. Çünki o, heç bir qaydaya malik deyildir.
Müharibədə özünü məhdudlaşdırmaq səfehlikdir. İkincisi, müharibənin mahiyyəti
zorakılıqdır. Üçüncüsü, müharibənin vacib prinsipi birinci olaraq zərbə endirməkdir,
güclü zərbə və fasiləsiz zərbə vurmaqdır.
Rusiya Yaponiyaya qarşı sürətli bir müharibə həyata keçirməyə cəhd etsə də, bu
cəhd biabırçı qaydada uğursuz oldu. Rusiya donanması Tsusima boğazında ağır zərbə
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aldı və Rusiya müharibənin başlandığından sonrakı, 1905-ci ildə məğlubiyyət acısını
dadmalı oldu. İngilislər ancaq Yaponiya tərəfdən heç də müharibəyə girmədi. Bir ingilis
dənizçi zabiti yazırdı ki, «Bu (Port-Artur ətrafındakı) böyük qələbə Yapon dənizini
Tokionun divarları altındakı sadə xəndəyə çevirir».
Yaponiya ilə müharibədə Rusiyanın məğlubiyyəti ölkənin daxilində də vəziyyəti
xeyli gərginləşdirdi və 1905-1907-ci illərin I Rus inqilabının meydana gəlməsinin ən
mühüm səbəblərindən biri idi.
Rusiya çarı II Nikolay həyata qvardiya zabiti prizmasından baxmağı öyrənmişdi.
Rus qvardiyasının isə 1825-ci ildən başlayaraq uzun onilliklər ərzində maraqları kart
oyunları ilə, atlarla və qadınlarla məhdudlaşırdı. Əyləncə hərbçilərin hazırlığına da ağır
zərbə vururdu.

12. İmperatorların şəxsiyyəti onların sirlərini açır
I Dünya müharibəsində Avropanın altı böyük dövləti – bir tərəfdən Almaniya,
Avstriya-Macarıstan və Osmanlı imperiyası, digər tərəfdən isə İngiltərə, Fransa və
Rusiya imperiyaları üz-üzə dayanmış, öz hökmranlıqlarını möhkəmləndirmək üçün
ölüm-diri mübarizəsinə girişmişdilər. Əgər diqqətlə təhlil edilsə, bu müharibənin
başlanmasında və dörd ildən artıq bir müddətdə milyonlarla insanın qanının
axıdılmasında bu dövlətlərin bayraqları altında vuruşan titul xalqlar – nə almanlar və
türklər, nə ingilislər və fransızlar, nə də ruslar əslində bu cinayətə görə heç bir
məsuliyyət daşımırdılar. Onlar nə müharibə cığırına düşmüş, nə də torpaqlar işğal
etməyə, şəhərləri dağıtmağa girişmişdilər. Məgər Troyaya sadəcə yunanlar hücum
etmişdilərmi, yoxsa Mikena çarı Aqamemnon qardaşı arvadı Yelenanın qaçırılması
bəhanəsindən istifadə edib, Kiçik Asiyadakı bu varlı şəhər-dövləti tutmaq üçün yaxşı
fürsət düşdüyünü anlayıb, dənizi keçərək, arqonavtlar «qızıl yun» ardınca Kolxidaya
üzdüyü kimi, yelkənləri dolduracaq külək nəminə öz qızı İfigeniyanı da qurban
verərək, Troya ətrafına gəlmiş və on il davam edən müharibəni zəfərlə başa çatdıra
bilmişdi. Troya darmadağın edilmiş, çar Priam bütün ailə üzvlərini ölüm və əsir
düşmək nəticəsində itirmiş, bu bədbəxt şəhərin min ildən sonra Karfagenn başına gələn
bir faciəni yaşamasına səbəb olmuşdu. Homerin yazdığı kimi, əslində, Troya
müharibəsini allahlar aparırdı, onların iradəsinə görə silahlı toqquşma belə uzun
müddət davam etmiş, yunanlar və troyalılar şahmat oyununda hərəkət etdirilən
piyadalar rolunda çıxış etmişdilər.
Əgər Makedoniyalı Aleksandr olmasaydı, onun həmvətənləri və yunan əsgərləri
hansı dəlisov istəyə görə isə Persiyaya, Mərkəzi Asiyaya və Hindistana gedib
çıxardılarmı? Militarizmə meyli ilə seçilən Romanın məşhur sərkərdələri üç Puniya
müharibəsi aparmaqla Karfageni tədricən məhv etmiş, son müharibədən sonra yerini
də şumlamışdılar. Sezar Qalliyanın işğalı ilə kifayətlənməyib, Britaniya adalarına da
keçmişdi. Axı sadə əsgər bu miqyasda olan məsələlər barədə heç cür düşünə də
bilməzdi. Məgər Qərb imperiyasını sadə franklar yaratmışdılarmı? Prussiyanı döyüş və
işğal yoluna sadə prussiyalılar deyil (Konrad Adenauer onları «əcdadlarını unutmuş
slavyanlar» adlandırırdı), I Fridrix Vilhelm və onun oğlu Böyük Fridrix salmışdı.
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Napoleon təkcə fransızları deyil, zəbt etdiyi ölkələrin əsgərlərini də bütün Avropanı
işğal etməyə istiqamətləndirmiş, qitəni qan dənizinə çevirmişdi.
Bir vaxtlar Osmanlı sultanları Mehmet Fateh, Səlim Yavuz və Süleyman Kanuni
imperiyanın üç qitəyə yayılması üçün cəbhələrdə böyük qələbələr çalmışdılar. Lakin
XVII əsrdən imperiya tənəzzül yoluna qədəm qoydu. Rusiya ilə apardığı çox sayda
müharibələrdə isə geniş ərazilərini itirməli oldu.
Bismark məsələləri «dəmir və qanla» həll etmək yolunu göstərir və 1870-ci ildə
Prussiyanın Fransa ilə müharibəsinə uğurlu cəhd edib, Sedanda fransız ordusunun
darmadağın edilməsinə nail oldu. O, Almaniyanı birləşdirərək Avropanın qüdrətli
dövlətinə çevrilmişdi. Lakin onun işğal siyasətinin bir gün öz ölkəsinə və xalqına da
bədbəxtliklər bəxş edəcəyini heç ağlına da gətirməzdi. Bismark irsi Almaniyanı iki
dünya müharibəsinə başlamağa istiqamətləndirdi və hər iki müharibədə Almaniya
məğlub oldu.
Bir sözlə, imperiyalar heç də xalqların tarixə «hədiyyəsi» olmayıb, bir sıra hərbi
və siyasi xadimlərin başqa xalqlara, nəticədə həm də öz xalqına bəxş etdiyi
bədbəxtlikdir. İmperiya latın sözü olan «imperium» ifadəsindən meydana gəlmişdir,
bu, «hökm sürmək, hakimiyyət» mənasını verir. Qədim Romada «divide et impera»
ararıcı prinsipə çevrilmişdi, «parçala və hökm sür» mənasını verməklə, xalqı əsarət
altına almaq üçün onu parçalamağın vacib olduğunu bildirirdi. İmperiya bu prinsipdən
istifadə etməklə yanaşı, çox sayda ölkələri və xalqları öz hakimiyyəti altına salıb,
onların bu asılılığını əbədiləşdirməyə çalışırdı. Onsuz da imperiyanın yaranmasında
silah, qan axıdılması, müharibə başlıca rol oynadığı kimi, imperiya öz hakimiyyətinə
qarşı xalqların etirazı şəklində azacıq təhlükə gördükdə, öz yırtıcı təbiətinə uyğun
olaraq, yenə də köhnə vasitələrə əl atmaqdan, təkcə ayrı-ayrı əraziləri deyil, qitəni,
bütün dünyanı müharibə teatrına çevirməkdən belə çəkinmir. İmperiyalar hakim
dövlətin adı ilə adlansa da, qədim dövrlərdə olan kimi onu yaradanların, məsələn.
Makedoniyalı Aleksandrın və ya Çingiz xanın adı ilə olan kimi adlandırılsaydı, bu,
daha düzgün olardı. Uzun ömür sürən bir imperiyanı heç də Avstriya yox, Habsburqlar
sülaləsi yaratmışdı.
Ona görə də I Dünya müharibəsinin başlanmasında günahkar olan bu şər əməlin
beş iştirakçısına daha yaxından bələd olmaq, onların həyata keçirdikləri eybəcərlikləri
daha yaxşı dərk etməyə kömək edərdi. Böyük ispan rəssamı Fransisko Qoyya 1800-cü
ildə yaratdığı «Kral IV Karlın ailəsi» tablosunda ispan monarx ailəsinin üzvlərini daha
çox psixoloji reallıqda, daxili aləmlərinə nüfuz etməklə onların portretlərini təsvir
etmişdir. Onlar mənəviyyat adlanan dünyanın xarabalıqlarını əks etdirdiklərindən,
eybəcərlikləri daha aydın nəzərə çarpır. I Dünya müharibəsindəki imperatorların da,
yəqin ki, belə realist təsvirə ehtiyacları vardır.
Vuruşan imperatorlardan ən qocası Avstriya-Macarıstan imperatoru, bundan
əvvəl isə 1967-ci ilə qədər Avstriya imperatoru olmuş I Frants-İosif idi. O, I Dünya
müharibəsinə girmək barədə dekreti imzalamaqla, dörd il sonra, əlbəttə, əgər iki il
əvvəl ölməsəydi, imperiyanın xatirəsinə rekviyem oxuyardı. 1882-ci ildə o, Almaniya və
İtaliya ilə Üçlük İttifaqı bağladı. Onun hakimiyyətdə rolu əvvəllər böyüyüb, onu
mütləq monarxa çevirmişdi.
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Frants-İosif 1830-cu ildə Vyana yaxınlığındakı Şonbrun sarayında doğulmuşdu,
ershersoq Frants-Karlın və Bavariya kralı I Maksimilian İosifin qızı Sofiyanın böyük
oğlu idi. Onun əmisi I Ferdinand övladsız olduğundan, Frans-İosif tacın varisi kimi
tərbiyə olunmuşdu. Onun hərbi məşqlər keçməsinə xüsusi diqqət verilirdi. 1848-ci ilin
dekabrında ölkədə inqilab başlandıqda imperator Ferdinand taxt-tacı tərk etdikdən
sonra 18 yaslı Frants-İosif imperator elan edilmişdi.
Qoca kansler Metternix Frants-İosifə daha böyük təsir göstərmişdi. Lakin ona ən
güclü təsiri arvadı olan Bavariya hersoginyası göstərmişdi. O, bu qadınla 1854-cü ildə
evlənmişdi.
1850-ci ildə Prussiya Almaniyada Avstriyanın ağalığını etiraf etmişdi. 1867-ci
ildə imperiyadakı bütün millətləri razı salmaq üçün Frants-İosifin həyata keçirmək
istədiyi tədbirlər uğursuzluğa uğradıqda, Macarıstana qarşı kompromiss imkanından
istifadə edildi. Nəticə imperial və ya kral «Dual monarxiyası» oldu, bunda Avstriya və
Macarıstan bərabər partnyorluqda birgə yaşadılar. Frants-İosif tam ürəkdən Macarıstan
kompromissini dəstəkləyirdi.
Güclü xarici işlər nazirləri xarici siyasəti aparmaqda Frants-İosifə çox köməklik
edirdilər. Onun xarici siyasəti sülaləyə və şəxsiyyətə əsaslanırdı.
İmperatorun öz ailəsinə münasibəti də sülalə qaydalarına əsaslanırdı. O, sevdiyi
qıza evlənmişdi, lakin sonralar bu nikah arvadının ekssentrik xasiyyətinin zərbələrinə
məruz qalmışdı. Arvadının 1898-ci ildə Cenevrədə qətlə yetirilməsi onu dərindən
kədərləndirmişdi. Onun varisi olan Rudolf da 17 yaşlı baronessaya məhəbbətinə görə
özünü intihar etmişdi. O, oğluna yaxşı tərbiyə verməmişdi, onu Belçika printsessası
Stefaniyə evlənməyə məcbur etmişdi, dul qalan gəlin ikinci dəfə morqanatik (kral
ailəsinə mənsub olanın kral ailəsinə mənsub olmayanla nikaha girməsi) nikaha girəndə,
Frants-İosif bunu sülalə əleyhinə cinayət kimi qiymətləndirərək, qadını bağışlamamışdı.
Göründüyü kimi, faciələr imperatorun şəxsi həyatından yan keçməmişdi və 1914-cü
ildə belə bir faciə onu yenidən yaxaladı, bu da varis Frants-Ferdinandın qətlə
yetirilməsi idi.
Frants-Ferdinand morqanatik nikaha girəndə, imperator bununla barışmalı
olmuşdu. Onun ailədə daha yaxın olduğu kiçik qardaşı Lui Viktor idi. Lakin
fransızların köməkliyi ilə qardaşı ershersoq Maksimilianın Meksika imperatorluğunu
öz üzərinə götürməsi və nəticədə 1867-ci ildə meksikalılar tərəfindən güllələnməsi kimi
bir faciəyə görə o, əvvəlcədən bundan xəbəri olan kiçik qardaşını heç məzəmmət də
etməmişdi. Frants-İosif 68 il ərzində taxt-tacda olmuşdu, XX əsrin ikinci onilliyi isə
imperiyanın ləğv edilməsinin şahidi oldu. Onun çox saydakı səhvləri böyük
nailiyyətləri ilə tarazlaşırdı. Səhvlərinə gəldikdə, 1864-cü ildə Prussiya ilə ittifaqda
Danimarkaya qarşı uğurlu müharibəyə başladığı halda, Prussiya ilə sözləşməsi
Yeddiillik müharibənin başlanmasına (iyun-iyul 1866-cı il) səbəb olmuşdu. Beləliklə, I
Frans-İosif bəzi tarixçilər tərəfindən, Dünya müharibəsi adlandırılan Yeddiillik
müharibənin gerçəkliyə çevrilməsində də, I Dünya müharibəsinin baş verməsində
olduğu kimi, öz bədnam rolunu oynamışdı.
Nailiyyətləri isə imperatorun öz vəzifəsinə sakit qaydada özünü həsr etməsinin
möhürünü daşıyırdı. O, memarlığa valeh idi, arxitektura üslublarına aludə olduğundan
öz paytaxt şəhərləri olan Vyananın və Budapeştin gözəlləşməsinə, füsunkar memarlıq
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abidlərinin yaradılmasına şəxsən şərik idi. O, incəsənət xadimlərinə yaradıcılıq azadlığı
verirdi. Vals janrında incilər yaratmış İohann Ştrausla sarayın balkonunda xalq
qarşısına çıxanda alqışlarla qarşılanan bəstəkarın xidmətləri müqabilində onu Vyananın
əsl kralı adlandırmışdı. Final səhnədə də Avstriya-Macarıstan imperatorun
şəxsiyyətindən möhkəm köməklik almaqda davam edirdi.
Frants-İosif böyük ovçu idi, ovçuluğa xüsusi həvəs göstərirdi, bəlkə də təbiətin
qoynunda keçirdiyi anlar ona şəxsi həyatındakı faciələri və çiynində gəzdirdiyi böyük
səlahiyyətlər yükünün ağırlığını bir qədər unutdururdu.
Almaniya imperatoru II Vilhelm 1914-1918-ci illərdəki I Dünya müharibəsini
başlamaqla, bu müharibənin ləkəsini öz üzərində daşımalı olan, bəlkə də, birinci şəxs
idi. O, 1859-cu ildə Potsdamda doğulmuşdu, anadan olandan zədələnmiş sol ələ malik
idi. Tac prinsi, sonra bir neçə aylığa imperator olmuş III Fridrixin və Böyük Britaniya
kraliçası Viktoriyanın böyük qızı olan Adelaida Viktoriyanın böyük övladı idi. Uşağın
qolunun zədəsi böyüyəndə də sağalmadı. Bəzi tarixçilər onun davranışının açarını
məhz bu əlillikdə görürlər. İngiltərə kralı I Karlın da uşaqlıqda ayaqlarının zəifliyi onun
xarakterinə öz təsirini göstərmişdi. Atası kral Ceyms isə buna fikir vermirdi, öz
homoseksualist məşuqları ilə əylənməsi ona çox şeyləri unutdururdu. İstənilən fiziki
qüsur bəzən xarakterə də öz təsirini göstərməmiş qalmır.
Anasının Vilhelmi ingilis liberallığı ruhunda tərbiyə etmək cəhdlərinə
baxmayaraq, o, Prussiya xalqının möhkəm, igid, qənaətcil, özünü qurban verməyə hazır
olan hökmdar yetişdirməyə qadir olduğu iddiasına rəğbət bəsləməklə, məhz bu
xüsusiyyətlərə yiyələnməyə cəhd etmişdi. Ona görə də anası Viktoriya ilə
münasibətlərində çətinliklər mövcud idi, lakin qadın ona müəyyən təsir göstərməyi
bacarmışdı.
1881-ci ildə Vilhelm printsessa Avqusta Viktoriyaya evləndi, bu qız ŞlezviqHolsteyn-Sandenburq printsessası idi. Yeddi il sonra babası I Vilhelm 80 yaşında öldü.
Fridrix 1888-ci ildə imperatora çevrildi, lakin bir az əvvəl tutulduğu boğaz xərçəngi
xəstəliyindən az sonra öldü. Beləliklə, Vilhelm 29 yaşında kayzer oldu. Bu,
Hohensollern sülaləsindən olmaqla, bu vaxt hökmranlıq üçün ilahi missiyanı qəbul
etmək kimi idi.
İmperatorun ilk tədbirlərindən biri kansler Bismarkı, Almaniyanı birləşdirən və
onun qüdrətinin qabarmasında böyük xidmətləri olan bir dövlət xadimini vəzifəsindən
uzaqlaşdırması idi. Əslində o, olduqca təcrübəli və istedadlı məsləhətçidən məhrum
oldu. Axı qoca kansler onun qarşılaşdığı problemlərə əla cavablar tapa bilərdi. Ancaq
onu da nəzərə almaq lazımdır ki, məhz Bismark Fransanı Almaniyanın barışmaz
düşməni etmişdi. 75 yaşlı Bismark da yeni problemləri həll etməkdə çətinlik çəkirdi.
Həm də Vilhelm qeyri-müəyyən planlar cızırdı və bu, sarayda müxalifətin meydana
gəlməsinə səbəb olmuşdu.
1896-cı ildə Cənubi Afrika Respublikasının prezidenti Paul Krigerə Britaniyanın
üzərində qazanılan qələbə münasibətilə Vilhelmin göndərdiyi təbrik teleqramı
İngiltərədə qəzəb dalğasının yaranmasına səbəb oldu.
Tanjerə səfər edəndə isə, 1905-ci ildə burada Mərakeşin müstəqilliyi ideyasını
dəstəkləməyi bəyan etməklə, Fransanın bu ölkədəki mövqeyinə əslində əks çıxmışdı.
Bundan əvvəl isə Britaniya Fransa ilə mübahisələrini həll etmişdi. Bu hərəkəti ilə
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Vilhelm göstərmək istəyirdi ki, Britaniyanın Fransa ilə ittifaqının onun üçün heç bir
əhəmiyyəti yoxdur.
1908-ci ildə Vilhelm İngiltərəyə səfər etdikdən sonra həmin ölkənin «Daily
Telegraph» qəzetinə verdiyi nəzakətdən uzaq olan müsahibəsi Almaniyada böyük
coşqunluq yaratdı. O, intervü götürən müxbirə demişdi ki, alman xalqının böyük
hissəsi anti-ingilis əhval-ruhiyyədədir. Vilhelm dialoqun mətnini kanslerə göndərsə də,
o, yazının məzmununa əhəmiyyət verməmiş, sonra isə Reyxstaqda öz ağasını olduqca
yararsız qaydada müdafiə etmişdi. Bu sözlər ingilisləri qəzəbləndirməyə bilməzdi.
Britaniyanın mərhum kraliçasının nəvəsi bu ölkənin xalqı barədə düşmənçiliyə bərabər
olan ifadə işlətməklə, əslində onu təhqir etmişdi.
1911-ci ildə Mərakeş böhranı vaxtı fransızların bu ölkəyə müdaxiləsinə bir daha
mane olmağa cəhd göstərmişdi, bu isə müharibəyə aparıb çıxara bilərdi.
I Dünya müharibəsi Avstriya-Macarıstanı süqutdan xilas etmək cəhdi kimi
başlanmışdı. Serbiya ilə böhranda o, Avstriya- Macarıstanın tərəfini saxlamışdı. Bu,
dünyanın Almaniya ilə münaqişəsinə çevrildi. Müharibə dövründə Vilhelm rəsmən baş
komandan olsa da, işi idarə edən generallara müqavimət göstərə bilmirdi. Almaniya
həlledici qələbə qazanmadığına görə müharibə illərində onun nüfuzu tənəzzülə
uğramışdı. Artıq ordunun və donanmanın dəstəyindən məhrum olmuşdu.
1918-ci ilin payızında o, bu fikrə gəldi ki, Almaniya müharibəni uduzur, lakin
məğlubiyyəti öz tacına yaraşdırmırdı, təslim olmaqdan imtina edirdi. Lakin 9 noyabrda
bunu istəməsə də, taxt-tacdan əl çəkməyə məcbur edildi və ailəsi ilə birlikdə özünə
Niderlandda sığınacaq tapdı. O, bununla əsir düşməkdən və ya cəzası kimi mümkün
ola biləcək ölüm hökmündən (qapını kəsən inqilab isə özünü, yəqin ki, mülayim
aparmayacaqdı) yaxa qurtara bilsə də, lakin birləşmiş Almaniyada qısa ömürlü
monarxiyanı xilas edə bilmədi, bu monarxiya çox gənc – 47 yaşında dünyadan getdi. II
Dünya müharibəsinin ikinci ili davam edəndə 4 iyun 1941-ci ildə II Vilhelmin özü də
Niderlandda vəfat etdi.
1871-ci il Almaniya Konstitusiyası Kayzerə böyük hüquqlar vermişdi, o, kansleri
təyin və azad edə bilərdi. Reyxstaq isə Kayzerin təyinatlarını danışıqsız dəstəkləyirdi.
Digər tərəfdən, alman ordusu və hərbi-dəniz donanması mülki hökumətə tabe deyildi
və Kayzer Almaniyada yeganə şəxs idi ki, hərbi siyasəti müəyyən edə bilərdi. İngilis
mətbuatı Kayzeri Ali Müharibə Ağası kimi qələmə verirdi, o, müharibəyə başlamaq
qərarını verməkdən başqa isə heç bir şeyə qadir deyildi.
O, Britaniyanın dəniz donanması gücündə bir hərbi-dəniz qüvvəsi yaratmağa
cəhd edirdi. O, axını dayandırmaq əvəzinə, özü də axınla birlikdə üzməyə üstünlük
verdi və müharibə dalğası onun ağılsız ideyalarını və özünü də batırdı.
Rusiya çarı I Nikolayın 1917-ci ildə taxt-tacdan əl çəkməyə məcbur edilməsi
əsrlərlə davam edən imperiyanın sonu demək idi. Təbiətcə utancaq və fikrini asanlıqla
dəyişən olan Nikolay erkən yaşlarında Rusiyada avtoritar hökmdar rolunu oynamağa
girişdi. Onun irticaçı münasibəti daxili və xarici siyasət işlərinin icrasında ümumi
səriştəsizliyi ilə birləşməklə, xalq arasında ondan narazılığın yaranmasına səbəb
olmuşdu.
II Nikolay 1868-ci ildə Tsarskoye Seloda, Sankt-Peterburq yaxınlığındakı çara
məxsus olan yay saraylarının birində anadan olmuşdu. 1881-ci ildə III Aleksandr kimi
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çar olan tsareviçin və onun arvadı Mariya Fyodorovnanın (danımarkalı Daqmarın) oğlu
idi. 1894-cü ildə ölən atasını taxt-tacda əvəz etmişdi.
Nikolay nə təcrübəsinə, nə də xarakterinə görə mürəkkəb işlərə yaramırdı, bu
işlər isə geniş imperiyanın bir avtoritar hökmdarı kimi onu gözləyirdi. O, müəllimindən
hərbi təhsil almışdı, onun zövqü və marağı isə gənc Rusiya qvardiya zabitinə məxsus
olan qaydada idi. Rəsmi işlərdə özünü xəstə kimi hiss edirdi. Təbəələri ilə ünsiyyətdən
qaçırdı, əsasən öz ailə dairəsindəki özəl həyata üstünlük verirdi.
1896-cı ildə evləndiyi arvadı Aleksandraya ehtirasla vurulmuşdu. Bu qadın isə
öz ərində olmayan möhkəm xarakterə malik idi və Nikolay özünü bütünlüklə ondan
asılı hesab edirdi. Arvadının təsiri altında Qriqori Rasputin kimi şarlatanın
məsləhətlərinə ehtiyac duyurdu. Nikolay həm də digər məsuliyyətsiz favoritlərə malik
idi, onlar isə çarı təhrif olunmuş məlumatlarla təmin edirdilər. Onu istənilən vaxt
aldada bilirdilər, öz nazirlərinə isə o, inanmırdı, çünki onlar intellektual səviyyədə
ondan yuxarıda idilər.
O, öz hökumətinə mütəşəkkil qaydada işləməyə imkan vermirdi, onun birgə
fəaliyyətini əslində heçə endirməyə çalışırdı. O, hökumətə tapşırıqlar vermək əvəzinə,
nazirləri ayrı-ayrılıqda qəbul edir, hökuməti aramla işləməyə qoymurdu.
Avtoritar hakimiyyətin rolu barədə baxışı da sadəcə uşaq təsəvvüründən uzağa
getmirdi. O, güman edirdi ki, hakimiyyəti Allahdan almışdır və yalnız onun qarşısında
cavabdehdir. Vətən və xalq qarşısında məsuliyyət daşımaq məsələsi isə onu
düşündürmürdü. Özünün əksinə hərəkət edərək, təbiətcə iradəsizliyini pozaraq
qitədəki mürəkkəb mübarizə sahəsinə öz istəyindən asılı olmayaraq daxil olmalı idi.
Ağıl və iradə döyüşündə isə o, başqalarına məxsus olan silahdan əsasən məhrum idi.
1905-ci ildə o, alman imperatoru II Vilhelmlə ittifaq bağladı, baxmayaraq ki,
Rusiya Almaniyanın ənənəvi düşməni olan Fransa ilə artıq müttəfiq idi.
O, ilk Rusiya hökmdarı idi ki, Asiyaya tam şəxsi maraq göstərmişdi. Tsareviç
kimi 1891-ci ildə Hindistana, Çinə və Yaponiyaya səfər etmişdi. Onun Koreyada
Rusiyanın təsirini möhkəmləndirmək cəhdi, oranı özünün dayaq nöqtəsi hesab edən
Yaponiyanı narazı salmaya bilməzdi və bu, müəyyən dərəcədə rus-yapon müharibəsi
(1904-1905-ci illər) üçün səbəb rolunu oynadı. Məğlubiyyət Rusiyanı böyük Avrasiya
dövlətinə çevirmək barədəki onun arzularını alt-üst etdi. Bu qeyri-real arzular isə çox
böyük idi. O, Çini, Tibeti, Persiyanı öz nəzarəti altına almağı düşünürdü.
O, yaxşı siyasətçi kimi tanınan baş nazirlərinin məsləhətlərinə məhəl qoymurdu.
P.A.Stolıpin Rasputinin neqativ təsiri barədə danışmağa cəsarət etdiyinə görə hökmlü
imperatriçənin xoşuna gəlmirdi. İmperator da ona inanmırdı və intriqalar vasitəsilə
onun nüfuzunun laxladılmasına imkan verirdi.
Uzaq Şərq barədəki ambitsiyaları yaponlar tərəfindən məhv edildikdən sonra
Rusiya öz diqqətini Balkanlara tərəf çevirdi. Nikolay slavyanların milli ruhda
canlanmalarına rəğbətlə yanaşırdı və Türkiyə boğazlarına nəzarəti ələ keçirmək
istəyirdi. I Dünya müharibəsi başlananda monarxiya güclənmişdi. Lakin idarə edən
qrupla ictimai rəy arasındakı uçurum genişlənməkdə davam edirdi. 1915-ci ildə çar
arvadının təhriki ilə öz əmisi oğlunu baş komandanlıqdan azad edib, özü onun yerini
tutdu. Lakin o, müharibə aparmaq təcrübəsinə malik deyildi.
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8 mart 1917-ci ildə Petroqradda qiyam baş qaldırdıqda, Nikolay qoşunları şəhərə
göndərdi ki, qayda bərpa olunsun. Hökumət istefa verdi, ordunun dəstəklədiyi Duma
imperatoru taxt-tacdan əl çəkməyə çağırdı. Nikolay qardaşı Mixailin xeyrinə taxttacdan getdi, Mixail isə bundan imtina etdi. Taxt-tacdan devrildikdən sonra II Nikolay
öz xalası oğlu Corcdan xahiş etdi ki, ona ailəsi ilə birlikdə Böyük Britaniyada yaşamaq
üçün sığınacaq versin, lakin kral V Corc onun bu xahişinə cavab vermədi.
1918-ci ilin aprelində keçmiş çar, ailəsi ilə birlikdə Yekaterinburqa götürüldü və
iyulun 16-dan 17-nə keçən gecə çar, arvadı və beş övladı yaşadıqları evin zirzəmisində
öldürüldülər.
İngiltərə kralı V Corc 1865-ci ildə anadan olmuşdu, sonralar VII Eduard kimi kral
olmuş prints Albert Eduardın ikinci oğlu idi. Öz böyük qardaşı prints Albert Viktorun
1892-ci ildəki ölümünə qədər o, hərbi-dəniz donanmasında xidmət etmişdi. O, xüsusi
məşq etməli idi, çünki artıq taxt-taca varis olmuşdu. O, öz mərhum qardaşının nişanlısı
olan printsessa Mariya Tekliyə evlənmişdi.
Atası 1901-ci ildə taxt-taca çıxdıqdan sonra o, Uels prinsi olmuşdu. 1901-ci və
1908-ci illərdə Avstraliyaya, Afrikaya və Kanadaya, 1905-c1906-cı illərdə isə Hindistana
səfər etmişdi. O, 1910-cu ilin martında vəfat edən atasının yerini tutmuşdu.
Yeni kral hökmranlığının erkən dövründə qorxulu təhlükələrlə üzləşməli
olmuşdu. 1909-cu ildə baş nazir Devid Lloyd Corcun liberal hökumətini büdcəsi
Lordlar palatası tərəfindən qəbul edilmədikdə, İcmalar Palatası yuxarı palatanın
səlahiyyətlərini məhdudlaşdırmağa cəhd etmiş, parlamentdə konstitusional mübarizə
başlanmışdı. Corc öz krallığı dövründə baş nazir olmuş H.H.Askvitə göstəriş verdi ki,
mübahisəyə son qoymaq üçün müxalifətlə anlaşma yollarını arasın. Bir qədər sonra isə
hökumət İrlandiyanı idarə etmək barədə bəzi təkliflər irəli sürdü, bu da ciddi
toqquşmalara səbəb oldu. Kral siyasi liderləri öz sarayında konfransa topladı, lakin I
Dünya müharibəsinin başlanması ilə onun nəticəsi heç nəyə çevrildi. Müharibə ərzində
isə kral Corcun hörməti xeyli artdı və o, bir neçə dəfə Fransadakı cəbhələrdə oldu.
I Dünya müharibəsindən sonra kral bir neçə ciddi sənaye buntları ilə qarşılaşdı
və yeni baş nazir axtarmağa məcbur oldu. Kral Stenli Bolduini seçdi. 1928-ci ilin
sonunda kral Corc ciddi xəstə idi və hökmranlığının sonrakı illərində öz sağlamlığına
xüsusi qayğı göstərməli oldu. 1931-ci ildə funt sterlinqin kəskin devalvasiyası və
nəticədə əmələ gələn maliyyə böhranı Leyborist Partiyasını parçaladı. O, partiyaları
koalisiya hökumətini yaratmağa inandıra bildi. 1935-ci ilin mayında Corcun krallığının
gümüş yubileyində xalq ona hüsn-rəğbətini və valeh olduğunu ifadə etdi.
Atasından fərqli olaraq, kral Corc azacıq sosial maraqlara malik idi. Onun özəl
dostluğu erkən illərdəki köhnə dənizçi yoldaşları ilə qapanıb qalırdı. Onun zövqü ölkə
centlemeninin zövqü idi, o, ovçuluğu çox sevirdi və dövrünün sərrast ovçularından biri
hesab olunurdu.
Kral Corcun beş oğlu var idi, onlardan biri kral VIII Eduard və digər kral VI Corc
idi. Kiçik oğlu prints Con gənc yaşında ölmüşdü. Qızı Mariya isə saray printsessası
olmaqla, 6-cı qraf Heyavuda ərə getmişdi.
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13. Qohum imperatorlar düşmənlərə çevrildilər
I Dünya müharibəsi əvvəlki müharibələrdən fərqli olaraq yaxın qohum olan üç
imperatorun bir-birilə vuruşması, qohumluğu unudub, imperiyanın möhkəmlənməsi
naminə bir-birinə düşmən olması ilə əlamətdar oldu. Britaniya kralı V Corc, Rusiya çarı
II Nikolay və Almaniya kayzeri II Vilhelm təkcə qohum deyildilər, hətta Britaniya
hökmdarı ilə Rusiya çarı bir-birinə həddən çox oxşayırdılar. Onlar öz dövlətlərinə
mənsub olan uniformanı geyinməsəydilər və fərqlənmə nişanlarını taxmasaydılar, bu
iki doğma xalaoğlunu hətta dəyişik salmaq olardı.
Lakin onları fərqləndirən cəhətlər daha çox idi, bu da əsasən onların
xarakterlərinin xüsusiyyətləri və öz ali vəzifələrinə bəslədikləri münasibət idi. Bu
məsələdə onlar tam müxtəlif adamlar idilər və başçılıq etdikləri dövlət quruluşlarına
onlar öz xarakterlərindən irəli gələn damğaları vurmuşdular.
Bu imperatorların qohumluq əlaqələri iki kral ailəsindən qaynaqlanırdı.
Onlardan ikisinin – II Vilhelmin və V Corcun, birincisinin anasına görə, ikncisinin isə
atasına görə nənəsi məşhur Britaniya kraliçası Viktoriya idi. Onun övladları və nəvələri
Avropanın çox monarxları ilə qohum olduğuna görə ona «Avropanın nənəsi»
deyirdilər. Danimarka kralı IX Kristian da qızlarına Monarxlara verdiyinə görə, onu
«Avropanın babası» adlandırırdılar.
Viktoriya 1837-ci ildə Britaniya taxt-tacına yüksəlmiş, yalnız 1901-ci ilə ölümü ilə
monarxlıqdan getməklə 64 il ərzində imperiyanı idarə etmişdi. Hazırkı kraliça II
Elizabet də onun taxt-tacdakı rekordunu təzələmək üzrədir. Viktoriya Britaniya taxttacına yalnız şəraitin diktəsi ilə düşmüşdü, bu şəraitlər olmasaydı, onun kraliça olmağa
heç bir şansı yox idi. Bu şansın necə meydana çıxmasını izah etmək üçün isə xeyli
əvvələ qayıtmaq lazım gəlir.
İngilis yazıçısı Uilyam Tekkereyin yazdığı kimi: «Bizim taxt-tacdakı Hannover
monarxları sülaləsinə görə biz britaniyalılar I Hannover kurfyurstu Ernst Avqustun
bağladığı uğurlu nikaha borcluyuq. Ondan 9 il sonra Karl Styuartın (1649-ci ildə edam
edilən ingilis kralı – müəllif) boynu vuruldu, onun qohumu olan qız, digər devrilmiş
Monarxın, bədbəxt Pfalts Kurfyurstunun çoxsaylı bostanından olan Sofiya Ernst
Avqustun arvadı oldu və ona kasıblığına görə öz ölümünə qədər bütün üç Britaniya
taxt-tacına varis olmaq hüququnu cehiz kimi gətirdi». 1714-cü ildə ölən kraliça Anna
Karlın (1600-1649-cu illər) nəvəsi, kral II Ceymsin (1633-1701-ci illər) qızı idi.
Ernst Avqust 1698-ci ildə öldü. Kral I Karlın qız qohumu olan Sofiya kraliça
Annanın ölümündan iki ay əvvələ qədər yaşamadı və taxt-taca onun oğlu Georq
Lyudoviq (1660-1734-cü illər)- I Georq (və ya ingiliscə adlanan I Corc – müəllif) tutdu.
Onun arvadı alman qızı idi.
Britaniya kralı II Corc da ənənəyə müvafiq olaraq alman qızı Karolina
Brandenburq Anebaxskaya evləndi. Corc ingilis dilini bilmirdi, ümumiyyətlə,
Londonda deyil, onun ürəyinə yatan Hannoverdə yaşamağa üstünlük verirdi. O,
kraliça Viktoriyanın dədə-babası oldu. Bir ingilis tarixçisinin sərrast qaydada dediyi
kimi, tarixdə heç vaxt ingilislərin monarxları ingilis olmamışdı. Bircə Oliver Kromvel
sırf ingilis idi, o isə kral I Karlı edam edən inqilabdan sonra Monarx yox, ölkəni idarə
edən kimi lord-protektor tituluna yiyələnmişdi. İngiltərə taxt-tacında isə
283

danimarkalılar, normandlar, holland, şotland, nəhayət, XVIII əsrin əvvəllərindən
başlayaraq Hannover sülaləsindən olan almanlar olmuşlar. Yalnız I Dünya
müharibəsinin gedişində, 1916-cı ildə almanlarla vuruşan ingilislərin düşmən
almanlara nifrətini nəzərə alaraq sülalənin əvvəlki adı dəyişdirilib, yaşadıqları
qəsrlərdən birinin və həmin mahalın adı olan Vindzor sülaləsi adını qəbul etmişdi.
1819-cu ildə Kent hersoqunun Aleksandrina-Viktoriya adı verilən qızı doğuldu.
Kent hersoqu Eduard (1767-1820-ci illər) kral III Corcun dördüncü oğlu idi və
Aleksandriya-Viktoriyanın taxt-taca çıxmasının praktiki olaraq heç bir şansı yox idi.
Lakin Uels printsinin qızı, 1817-ci ildə ölən Şarlottadan başqa xəstə, həm də ağıldan
kəm III Corcun altı oğlundan heç birinin övladı yox idi. Onun qızlarından dördü də
qarımış qız kimi evdə qalmışdılar, iki ərdə olan qızı isə həmçinin övladsız idi. 1820-ci
ildəki ölümündən sonra onun oğlu IV Corc 1820-1830-cu illərdə taxt-tacda oldu və 68
yaşında vəfat etdi. IV Corc öldükdən sonra III Corcun üçüncü oğlu IV Uilyam adı
altında taxt-taca çıxdı. Yeddi ildən sonra, 1837-ci ildə o da 72 yaşında öldü.
Nəticədə, 1837-ci ildə Aleksandrina-Viktoriya kraliça Viktoriyaya çevrildi. II
Corcun bir sıra övladlarının və əksər nəvələrinin aqibəti onlara monarx aliliyinə
yüksəlməyə imkan vermədi. Ona görə də taca onun dördüncü oğlunun gənc qızı
yiyələnməli oldu. Bu qadın 64 il ərzində hökmranlıq etdi və 1901-ci ildə öldü. Onun
taxt-tacda olduğu dövrdə üç rus imperatoru – I Nikolay, II Aleksandr və III Aleksandr
həyatdan getmişdilər. Bu dövrdə həm də Avropada və dünyada böyük hadisələr baş
vermişdi. Britaniya Türkiyəyə kömək məqsədilə Fransa ilə birlikdə Krıma müdaxilə
etməklə Rusiyaya qarşı vuruşmuş, 1878-ci ildəki Berlin Konfransında Rusiyanın
Türkiyə ilə apardığı müharibədə qazandıqlarının onun əlindən çıxmasına nail olmaqla
yanaşı, üstəlik, Kipr adasına sahib olmaq hüququ qazanmışdı.
Viktoriya 1840-cı ildə Sakson-Kaburq Qotskli Albertlə nikaha girdi. O özü də tam
alman olmaqla, almana ərə getmişdi. Nikahdan Viktoriyanın 9 uşağı olmuşdu. 1861-ci
ildə Albertin ölümü ailənin çoxalmasına hədd qoymşdu.
Viktoriyanın böyük qızı Adelaida Viktoriya 1858-ci ildə prussiyalı, ölümünə
qədərki üç ay müddətində Prussiya kralı və alman imperatoru olmuş III Fridrixə ərə
verilmişdi. Onun əri nikahdan üç il sonra Prussiyanın tac prinsi olmuşdu. Bu qadın II
Vilhelmin anası idi. O isə atasının ölümündən sonra imperator olmuşdu. II Vilhelm I
Dünya müharibəsinin əsas start verəninə çevrildi və öz imperiyasını da fəlakətə
sürüklədi.
II Vilhelm bu hərəkəti ilə öz anasının vətəni, mərhum məşhur kraliçanın dövləti
ilə müharibə aparmaqdan çəkinməmişdi. Əgər II Vilhelmin kayzer olduğu Almaniya
məğlubiyyətə uğramasaydı, görən imperator İngiltərə və onun müttəfiqləri ilə necə
davranacaqdı? O, Almaniyanın Avropada dominant rol oynaması məqsədini güdürdü.
İspan kralı II Filipp Məğlubedilməz Armadanı İngiltərəni işğal etməyə göndərəndə
gəmilərlə 7 min qadın göndərmişdi ki, onlar anaları öldürülmüş körpə ingilis uşaqlarını
döşləri ilə əmizdirib, onların salamat qalmasına cəhd etsinlər. Bəlkə II Vilhelm də
Bismarkın təcrübəsindən istifadə edib Britaniya kralını Fransa kralı kimi əsir
götürməklə, özünün nəyə qadir olduğunu göstərmək istəyirdi.
1910-1936-cı illərdə Britaniya kralı olmuş V Corc həm alman kayzerinə, həm də
rus çarına yaxın qohum idi.
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Corc da kraliça Viktoriyanın oğul nəvəsi olmaqla, onun oğlu olan kral VII
Eduardın ikinci oğlu idi. Onun atası alman kayzeri II Vilhelmin anası AdelaidaViktoriyanın doğma qardaşı idi. deməli, bibioğlu dayıoğluna qarşı vuruşmağa
başlamışdı. Əslində onların hər ikisi həm də alman idi.
Müharibə vaxtı V Corc alman titullarından imtina edib, sülalənin adını alman
adından dəyişdirmişdi. İngilis kralı həm də rus imperatoru II Nikolayla xalaoğlu idilər.
V Corcun anası Aleksandra Danimarkalı idi, bu qadın İngiltərə kralı VII Eduardın
arvadı olmaqla, həm də rus çarı II Aleksandrın arvadı, gələcək çar II Nikolayın anası
Mariya Fyodorovnanın (Daqmarın) doğma bacısı idi. Kiçik Danimarka kral ailəsindən
olan iki bacı Avropanın iki böyük imperiyasının başçılarının –Britaniya kralının və
Rusiya çarının arvadları olmaqla, həm də gələcək imperatorların anası olmaq
hüququna yiyələnmişdilər.
Bu iki xalaoğlunun yaş fərqləri də böyük deyildi, V Corc II Nikolaydan üç yaş
böyük idi, lakin ondan 18 il çox yaşaya bildi. I Dünya müharibəsində onların başçılıq
etdikləri imperiyalar Almaniya və onun müttəfiqlərinə qarşı birgə ittifaqda
vuruşurdular. II Nikolayın arvadı Aleksandra da həm V Corc, həm də II Vilhelmin
nənələri olan kraliça Viktoriyanın nəvəsi idi.
Bu imperatorların ailə qurmalarında da yaxın cəhətlər var idi. Gələcək Britaniya
kralı V Corcun böyük qardaşı Albert Viktor qrip epidemiyasından 1892-ci ildə
vaxtından əvvəl vəfat etdi. Bu, Corcu taxt-taca varis olmaqda atasından sonra ikinci
etdi. 1893-cü ildə o, mərhum qardaşının nişanlısı olan Baden-Vyurtemberq printsessası
Viktoriya-Mariya Tekliyə evləndi. II Nikolayın özü yox, onun atası, gələcək III
Aleksandr da (1848-1894-cü illər) özünün ölən qardaşı Nikolayın nişanlısı olan
Danimarka printsessası olan Daqmara – Mariya Fyodorovnaya evlənmişdi.
II Nikolay isə Britaniya kraliçasının nəvəsi Alisa Hessenliyə – Aleksandra
Fyodorovnaya evlənmişdi. Onun anası Alisa (1843-1878-ci illər) kraliça Viktoriyanın
qızı olmaqla, Hessen printsi Lyudoviqə ərə verilmişdi. Bu qadın da anası kimi genetik
xəstəlik olan və qanın laxtalanmasını pozan hemofiliya daşıyıcısı idi. Həmin vaxtlar bu
xəstəlik “ölüm hökmü” hesab edilirdi.Viktoriyanın öz oğlu Leopold hemofiliyadan
əziyyət çəkdiyinə görə anası onu Fransanın cənubuna, Lacivərd sahilə – Rivyeraya
gətirirdi. Alisanın oğlu Fridrix də hemofilik idi və uşaq vaxtı pəncərədən yıxıldıqdan
sonra daxili qanaxmadan ölmüşdü. Alisanın qızı, gələcək Rusiya imperatriçəsi
Aleksandra Fyodorovna (onun da əsl adı Alisa idi) həmçinin hemofiliya daşıyıcısı
olmaqla, xəstəliyi öz oğlu tsareviç Alekseyə vermişdi. Bu yazıq uşaq da həmin
xəstəlikdən əziyyət çəkmiş, 1918-ci ildə valideynləri və bacıları ilə güllələnməklə uşaq
yaşlarında ölmüşdü.
Həmin xəstəlik sonralar Viktoriyanın qız nəslindən olanlarla Avropanın başqa
monarx ailələrinə də yol tapmışdı.
Rusiya və Britaniya monarxları ailəsinin qohumlaşmaları başqa xətlərlə də
davam edirdi. Çar II Aleksandrın qızı Mariya kraliça Viktoriyanın oğlu, Edinburq
hersoqu Alfredə vurulmuşdu. Viktoriyanın qızı, Böyük Hessen hersoqunun arvadı
Alisa bu nikahın bağlanmasının qızğın tərəfdarı idi. Viktoriyanın və rus imperatorunun
müqavimətinə baxmayaraq, 1874-cü ildə toy Peterburqda baş tutdu. Bu vaxt hələ Krım
müharibəsinin yaraları sağalmamışdı. Mariya üçün daha ağır dövr 1877-1878-ci illər
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Rusiya-Türkiyə müharibəsi vaxtı gəldi, bu vaxt Rusiya bir nömrəli düşmənə
çevrilmişdi.
Digər hökmran ailələrini ikinci bağlayan bir xətt Viktoriyanın nəvəsi həmin Alisa
Hessenin qızı Elizabetin hesabına baş verdi. O, 1864-cü ildə anadan olmuşdu. 20
yaşında qız gələcək çar II Nikolayın əmisi, böyük knyaz Sergey Aleksandroviçə ərə
getdi. Sonra o, Moskva general-qubernatoru təyin edildi və 1905-ci ildə Kremldən
çıxanda terroristin atdığı bomba nəticəsində öldü.
Rus çarı I Nikolayın nəvəsi Olqa Yunanıstan kralı I Georqun arvadı idi. 1921-ci
ildə onların nəticəsi anadan oldu, bu uşaq birbaşa rus çarının kötücəsi idi. 1947-ci ildə
o, gələcək (1957-ci ildə) prints Filipp kimi Uels printsessası Elizabetə – indiki kraliça II
Elizabetə evləndi. Başqa sözlə, Britaniya kraliçasının müasir varisləri – prints Çarlz,
onun oğlu Uilyam və Uilyamın oğlu rus imperatoru I Nikolayın nəslindəndir.

Epiloq
Biz imperiyaların rəqabət meydanında bir-birinə qənim kəsilməsini, ambitsiyalar
hesabına digərini məhv etmək cəhdlərini müşahidə etdik. İmperiya başçıları daim qan
tökməyə susadıqları kimi, elə bu bəladan da ən azı taxt-taclarını tərk etməli olurlar.
Deyəsən, onlar axıtdıqları qanda da boğulurlar. Herodota görə Massaget qadın
hökmdarı Tomirida Böyük Kirin ölü başını qanla dolu tuluğa salmışdı ki, əgər o, qana
belə susayırsa, qoy ondan doysun. Müharibəyə can atan imperatorlar da belə
təhqiramiz cəzaya məhkum olunsaydılar, pis olmazdı.
İmperatorların bir-birinə qarşı iddialarından doğan aqressivliyi, digərini məhv
etmək istəyi və cəhdi banka içərisinə salınan hörumçəklərin vuruşması və bir-birini
öldürməsi səhnəsini xatırladır. Hörümçək öz növündən olanın bədəni ilə
qidalanmaqdan həzz alır. Erkəklə dişi hörümçək cütləşdikdən sonra bədəncə kiçik olan
bədbəxt erkək nəsli artırmaq instinkti hesabına çox vaxt öz ömür sonluğunu dişinin
mədəsində tapır. Dişi hörümçək başqa qida növləri ilə kifayətlənməyib, öz məşuqunu
diri-diri yeməyi özünün borcu hesab etdiyi kimi, imperatorlar da çox sayda xalqların
ona tabe olması ilə kifayətlənməyib, başqa imperiyaların ərazilərini qəsb etməyə,
xalqlarını yenidən əsarətə almağa göz dikir və bu, ən azı böyük, sonralar isə dünya
müharibələrinin mövcudluğunu meydana çıxarır. Müharibə nəticədə qalibsiz və
məğlubsuz ötüşmədiyindən, dünya müharibələri imperiyaların dağılması,
parçalanması ilə nəticələnir.
Hörümçəklər hətta dinc yanaşı yaşasalar da, bankaya salındıqda bir-birini məhv
etməyə çalışır, bu vaxt artıq yaşayış məkanı üstündə ölüm-dirim mübarizəsi gedir.
İmperiyalar da belədir, onlar da süni sürətdə öz ətraflarında qapalı mühit yaratmaq və
ona sahib olmaq iddiasına düşməklə, özlərini qaçılmaz məhvə aparırlar. Onlar ən
böyük cinayətlərdən belə çəkinmədikləri halda, özlərini az qala Göy sakinləri, mələklər
güman edirlər, xalqların gözündə isə onlar sönməz nifrət simvollarından başqa bir şey
deyillər.
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Hər bir sərkərdə, hər bir hökmdar imperator öz çiyinlərində ağır günahlar
yükünü daşıyır. Ona görə də onların Yer üzərindəki şöhrəti keçib getsə də, əməllərinin
acı xatirəsi yaşamağa davam edir.
Onlar ən azı bir qitə üzərində insan hakimiyyətindən də güclü olan lənət
daşıyıcılarına çevrilirlər. Bu lənətin silinməsi, yox olması isə onların bütünlüklə məhv
olmasını, sıradan çıxmasını tələb edir. Onlar əgər xalqları yerüstü cəhənnəmin
«ləzzətini» göstərməyə nail olmuşdularsa, özləri də cəhənnəm odu ilə yaşamağın
əzablarından qaça bilmirlər.
Tarix bir daha sübut edir ki, Albert Eynşteynin kəşf etdiyi tək məkan və zaman
kimi ən qüdrətli hakimiyyət də nisbidir, heç vaxt əbədi ola bilməz. Yadelli ağalıq isə
özünün yaratdığı fəsada – xalqlara etdiyi zülmə qarşı qalxan mübarizələrdən və həm də
bir-birini məhv etmək istəyinin reallaşmasından sıradan çıxmalı olurlar. Özü barədə
düşünməyi öyrənməyə başlayan xalq, boynundakı ağır yükü atmağa qadir olduğunu
göstərir.
İmperiyalar özünü dağıtmaq təhlükəsindən də qaça bilmirlər. Titan Kronos öz
uşaqlarını yeyən kimi, imperiyalar da başqalarını yeməyə çalışır və onları da məhv
edən bir Zevs tapılır. Bunu tarixi faktlar təsdiq edir. İmperializm militarizmə meyl
etdiyindən onun da qurbanı oldu, lakin təəssüf ki, öz talelərini, fatumunu görməyi,
sezməyi bacarmır. Xalqlar uzun müddət tale qarşısında bərabər olmasalar da,
əzilənlərin də küçəsinə çoxdan arzu olunan bayram gəlib çıxır. İmperiyaların
dəvəquşuya bənzər siyasəti yalnız onların sonluğunu yaxınlaşdırır.
Elə fikir yaranmasın ki, imperiyalar bütünlüklə sıradan çıxmış, mümiyalanmışa
çevrilmiş və ya yalnız Yaponiyada olduğu kimi, Mikadonun şəxsində nominal
nişanələrini saxlamışdır. Əsla belə deyildir. Ayrı-ayrı dəhşətlərdə bu şər virusu
yaşamaqda davam edir və Kok çöpləri kimi onlar təhlükə mənbəyinə çevrilmək üçün
əlverişli şəraiti gözləyirlər. Ona görə də imperiyalara relikt kimi baxılmamalıdır,
onların diriləcəyi, yenidən baş qaldıracağı imkanı nəzərdən qaçırılmamalıdır. Axı tarix
təkrar olunduqda onun faciəyə çevrilməsi mülahizəsi daim öz düzgünlüyünü nümayiş
etdirmişdir. Şekspirin metaforasından istifadə edərək, demək lazım gəlir ki, dünyada
imperiyaların və onların apardıqları müharibələrin əhvalatları kimi dəhşətli əhvalatlar
yoxdur.
SON

Telman Orucov
Müharibə və onun nəticələrinə təsir edən amillər
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Müharibə, bəzi dahilər tərəfindən insan təbiətinə yad olan bir xüsusiyyət kimi
qiymətləndirilsə də, bəşəriyyət tarixində tez-tez təkrar olunmaqla və dəhşətlərinə görə
əsrlər boyu arası kəsilməyən tək görünməklə, çox hallarda onun mahiyyətini düzgün
dərk edənlərə utanclıq bəxş etdiyi halda, dünyanın salnaməsində bir qırmızı xətt təsiri
bağışlayır. Tarixdə müharibəni özünə həyat tərzi kimi qəbul etmiş xalqlar da olmuşdur.
Qədim spartalılar döyüşmək üçün yaşayır, həyatın mənasını öz militarist ideyalarına
haqq qazandırmaqda və alay tipli cəmiyyətlərini şərəfləndirməkdə görürdülər. Bizim
eradan əvvəl VII əsrə qədər onlar artıq militarist dövlətlərini yaratmışdılar. Spartalılar
yeddi yaşından ağrıya dözmək və döyüşdə qalib gəlmək ruhunda tərbiyə olunmaq və
hərbi məşqlər keçmək üçün baraklarda yaşayır, iyirmi yaşında isə nizami hərbi xidmət
üçün ordu sıralarına daxil olurdular. Spartalı vuruşmaqdan başqa heç nə
bilmirdi..Ərzağı spartalılar üçün əsir helot-lar istehsal edirdilər. Döyüşdə ölmək spartalı
üçün şərəf işi idi, hətta analar da öz oğullarının döyüşdə ölmələrini arzu edirdilər
Başqaları Sparta kimi militarist dövlət olmsalar da, müharibə allahına sitayişdə heç də
geridə qalmırdılar. Qədim Romanın görkəmli tədqiqatçısı Tit Livi ( b. e. ə. 59 – b.e. 17 ci illəri )yazırdı ki, Roma öz qonşuları ilə demək olar ki, arası kəsilməyən
müharibələrlə məşğul olurdu. Böyük Karl – Şarleman ( 742 – 814 –cü illər ) öımrü boyu
əlli dörd hərbi kampaniya aparmışdı. Bir çox hökmdarlar saysız – hesabsız müharibələr
aparmaları ilə öyünsələr də, nəticədə öz dövlətlərini iflas vəziyyətinə, əhalini isə aclıqla
üzləşməyə gətirib çıxarmışdılar.
Tarixi və təkamülü özü ilə səhvlər və fəlakətlər cədvəlinə çevirməklə müharibə,
elə bil ki, hansısa bir genetik səhvin nəticəsi kimi nəzərə çarpır. Bu səhv, genetik kodda
baş verdiyi şəkildə görünməklə, hətta belə sirrli səbəbindən asılı olmayaraq bəşəriyyətə
dəhşətli bəlalar “bəxş edir”.
Müharibə əslində bəşəriyyətin özünü intihar etmək cəhdidir Təsadüfi deyildir ki,
filosoflar müharibəni, bəşəriyyət üçün heç bir dəyəri olmayan səfeh mübahsələrdə
insan həyatının və resurslarının ağılsızcasına israf edilməsi kimi məhkum edirdilər.
Bəzi müharibələr isə “binövrədən mənasız münaqişə” adlandırılırdı, məsələn, tarixçilər
Otuz illik müharibəni ( 1618- 1648 –ci illər ) belə qiymətləndirirdilər..Qanlı savaşın
eybəcərliyini rus rəssamı Vasili Vereşşagin özünün “ Müharibənin apofeozu “
tablosunda, quru, günəşin yandırdığı çöldə insan kəllələrindən düzələn və üstündə
qarğaların yem axtarmaq üçün uçduğu iri piramida şəklində təsvir edir. Əsər obrazlı
şəkildə müharibənin dəhşətlərini, saysız - hesabsız qurbanlarını göz önünə gətirir. Axı
qızğın döyüşlərdə də məsafə çox vaxt əsl ölçü vahidi əvəzinə meyidlərin sayı ilə
ölçülür. Müharibəyə can atanlar, qan tökməyə susayanlar adətən bunu bir peşəyə,
sənətə çevirmək istəyir, özləri üçün ləyaqətli həyat tərzi kimi qəbul etməklə, döyüşü bir
həzz mənbəyi hesab edirlər. Hələ Birinci Dünya müharibəsinə yollanan almanlara bu
şərəfli bir macəra kimi gəlirdi, həmin və ondan sonrakı macəranın onlara hansı “şərəf “
gətirdiyi isə yaxşı məlumdur.
Müharibə qan axıdılmasına, böyük həcmdə insan həyatı itkilərinə, bütöv bir
nəslin gəncliyinin ot kimi biçilməsinə, şəhərlərin və kəndlərin viran qalmasına,
uşaqların xeyli hissəsinin yetimlik acıları ilə üzləşməsinə səbəb olmaqla, qəribə də
görünsə, həm də yer üzündəki həyatın təkamülündə böyük rol oynayan bir amilə
çevrilmişdir. Heç də sirr deyildir ki, bütün böyük dövlətlər bol qan hopmuş bünövrə
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üzərində dayanmışlar. Müharibənin digər bir xüsusiyyəti də ondadır ki, hücuma,
torpaqları işğala məruz qalmış xalq daha möhkəm birləşir, həqiqi vətənpərvərlik hissini
daşıyan ayrı-ayrı fərdlər, qum sement vasitəsilə betona çevrildiyi kimi, təhlükə anında
bşqaları ilə çuğlaşıb vahid müqavimət qüvvəsini nümayiş etdirən bir sotsium kimi çıxış
edir. Bu ölkənin torpaqlarında, elə bil ki, qədim yunan mifologiysındakı olduğu kimi,
necə ki, Finikiya şahzadəsi Kadmın səpdiyi əjdaha dişlərindən torpaqdan döyüşçülər
çıxırdısa, ədalətli qisası reallaşdıra bilən, vətən yolunda hər cür fədakarlığa hazır olan
mərd oğullar ordusu meydana gəlir.
Əlbəttə, müharibə heç də hansısa bir ağıldankəm adamın icadı deyildir. İlk dəfə
müəyyən şəraitdə, özü də zərurət ucbatından meydana gəlmişdir. İbtidai insan icması
qida tapmaq sahəsində çətinlik çəkən başqa qrupun həmlələrindən qorunmaq üçün
vuruşmağa başlamış, sonralar mühafizə məqsədilə daha böyük icma kimi şəhərləri
yaratmış, əmək bölgüsünə keçmiş və silah istehsalını da öz məşğuliyyətlərindən birinə
çevirmişdir.
Tarixən toqquşmalar daha geniş miqyas alanda döyüşən qüvvələrin böyüməsinə
tələbat artmış, silah istehsalı genişlənmişdir. Sonralar işğallar mühüm vəzifəyə
çevrildiyindən nizami ordu meydana gəlmişdir Tədricən ordu öz funksiyasından əlavə
digər xüsusiyyətlərə malik oldu, siyasi gücün ondan asılı olması dövrü başlandı. B.e ə.
82-ci ildə Roma sərkərdəsi Sulla bunu hiss edib, ordusu ilə Romaya girdi, Senat qorxu
altında ona diktator səlahiyyətləri verdi və şəhərdə görünməmiş terror başladı.
Ordudan siyasi hakimiyyətə yiyələnmək sahəsindəki Sulla ənənəsini Pompey və Sezar
davam etdirdi, Sezar özünü hətta ömürlük diktator elan etdirdi.
Lakin ordunun əsas vəzifəsi ərazilər işğal etmək, yeni imperiyalar yaratmaq idi.
Buna haqq qazandırmaq üçün səbəblər, daha çox hallarda isə bəhanələr tapılırdı.
Bəziləri isə bunu dövlətin başlıca vəzifəsi kimi qələmə verirdi. Prussiya kralı Böyük
Fridrix ( 1712- 1786- cı illər ) işğal siyasətini əsaslandırmaq üçün demişdi: “
Hökumətlərin fundamental rolu öz ərazilərini genişləndirmək prinsipidir. “ İri nizami
orduların inkişafı isə ona gətirib çıxarırdı ki, zamandan zamana siyasi mübahisələr
diplomatiyadan daha çox silahlı münqişə vasitəsi ilə həll edilməli olurdu.
Lakin ordunun təlabatınıa qayğı həç də onun mövcudluğunun vacibliyi kimi
xüsui diqqətdə olmurdu. Qədim dövrlərdə silahlar çox ləng qaydada təkmilləşir,
mürəkkəbləşirdi. Tarixçilərin gümanına görə, qədim Romada yeddi əsr ərzində,
ordunun istifadə etdiyi silah növlərində, demək olar ki, elə bir dəyişiklik meydana
gəlməmişdi, yalnız qılıncın və nizələrin uzunluğu və ya qalxanın formaları dəyişirdi.
Silahlar köhnə dəbdə qalsa da, hərbi ustalıq xeyli böyümüşdü, hərb sahəsində
sərkərdəlik qabiliyyəti ilə seçilən dühalar mövcud dünyanın sifətini dəyişmək kimi
nəhəng bir işə girişmişdilər. Bunu onların apardıqları müharibələr aydın şəkildə
göstərir.

Tarixin böyük sərkərdələri
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Troya müharibəsindən doqquz əsr sonra Makedoniyalı Aleksandr ilk dəfə
Avropadan Asiyaya keçməklə, əslində Homerin “İliada”sından pərəstiş etdiyi mifik
qəhrəmanların da iştirak etdiyi, Aqamemnonun başçılıgı altında baş verən yunanların
yürüşünü daha geniş miqyasda təkrar etmişdi. O,, artıq bir şəhər-dövləti deyil, Persiya
kimi böyük və qüdrətli imperiyanı məğlubiyyətə uğradaraq məhv etmiş, üç qitənin
ərazisində öz nəhəng imperiyasını yaratmışdı. Epir sərkərdəsi Pirr İtaliya ərazisində
Roma üzərində iki mühüm qələbə çalmışdı. Böyük Aleksandrın işğalları həm də çox
sayda yeni şəhərlərin salınması ilə də müşayiət olunmuşdur. Karfagenin məşhur hərb
xadimi Hannibal II Puniya müharibəsində İtaliya ərazisindəki Kann döyüşündə (bizim
eradan əvvəl 216-cı il) Romanın 70 minlik ordusunu özünün tərkibi sayca az qala iki
dəfə az olan və Alp dağlarını aşıb keçmiş qoşunu ilə məhv etmiş, antik dövrün dünya
dövlətinə çevriləcək bir ölkənin paytaxtının qapısında dayanaraq, onu zəbt olunmaq
təhlükəsi qarşısında qoymuşdu. Yaxud, Roma sərkərdəsi Qay Yuli Sezar Qalliya
müharibəsindəki Aleziya döyüşündə (b.e.ə. 52-ci il) qiyam qaldırmış qalların sayca
dəfələrlə böyük olan qüvvəsini darmadağın edərək, onların başçısı Vestinqetoriksi əsir
götürmüşdü. Ölkəsində vətəndaş müharibəsinin başlanmasına bais olduqdan sonra,
onun qorxusundan Yunanıstana qaçmış, triumviratdakı keçmiş müttəfiqi Qney
Pompeyi Farsala döyüşündə (b.e.ə. 48-ci il) məğlubiyyətə uğratmış, yenə qaçmağa üz
tutan rəqibini təqib etmək üçün Misirə gələrək, orada Kleopatranı taxt-taca oturtmuşdu.
Vaxtilə Böyük Aleksandr öləndə olduğu yaşda olan Sezar özünün hələ heç nəyə nail
olmadığından kədərləndiyi halda, sonralar ilk dəfə yürüşlə materikdən Britaniyaya
adlamış, Avropanın mərkəzi hissəsini işğal etməyə müvəffəq olmuşdu;
VIII əsrin axırıncı rübündə və IX əvvəllərində Böyük Karl - Şarleman Avropada
böyük əraziləri zəbt etməklə, 800-ci ildə Roma Papasının əlindən imperator tacını qəbul
etmiş, Qərbin timsalında köhnə Roma imperiyasını bərpa etmişdi. Bəziləri ən qüdrətli
xristian hökmdarı kimi Böyük Karlın yaratdığı imperiyanı “ Avropa səltənəti “
adlandırırdı. Bu imperiya şimalda Şimal dənizindən, cənubda İtaliyanın cənubuna
qədər, Avropanın qərbində Fransadan, mərkəzi Avropadakı Vyanaya qədər uzanırdı.
Ona görə də Böyük Karlın imperiyası, yalnız Aralıq dənizi dünyasının çox hissəsini
tutan Roma imperiyasından əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirdi. Şarlemanın taclanması
heç də Roma imperiyasının yenidən doğulması, intibahı əlaməti olmayıb, əslində yeni
Avropa sivilizasiyasının meydana gəlməsi idi. Yəqin buna görədir ki,. bəzi tarixçilər
Şarlemanın işğal siyasətini bütünlüklə nəzərə almadan onu “ Avropanın atası “
adlandırırlar.
Böyük fransız sərkərdəsi Napoleon Avropanı bütünlüklə müharibə səhnəsinə
çevirməklə, qitəni öz hökmranlığı altında birləşdirməyə cəhd etmişdi. Rusiyaya
yürüşünün dəhşətli uğursuzluğu onun taleyində bədbəxt dönüş nöqtəsinin meydana
gəlməsinə səbəb olmuş, 1815-ci ilin iyununda Vaterloodakı məğlubiyyəti isə özünün
artıq ikinci dəfə, əvvəlkindən fərqli olan ağır sürgün həyatı keçirməsinə gətirib
çıxarmış, uzaq Müqəddəs Yelena adasındakı məhrumiyyətlər və xəstəlik əzabı ilə dolu
olan altı illik ömrünün finalı elə orada da başa çatmışdı.
Bunlar məşhur sərkərdələr haqqında qısa, ötəri məlumatlar olmaqla yanaşı, onların
axıtdıqları insan qanı çayları barədə də təsəvvür yaratmağa imkan verir.
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Silahlara gəldikdə, orta əsrlərdə odlu növlərin meydana gəlməsi ilə, onlar daha
böyük itkilərə və iri miqyaslı dağıntılara səbəb olmuş, Avropada mühafizə məqsədilə
geniş yayılan feodal qəsrlərin müdafiə qabiliyyətinə ağır zərbə vuraraq, onların
mövcudluğunu xeyli kövrək hala gətirmişdi. Top atəşləri qalın divarları da keçib onları
dağıtmaq gücündə idi. Türk sultanı II Mehmet – Mehmet Fateh 1453-cü ildə məhz
topların köməyi ilə Konstantinopolun möhkəm müdafiə divarlarını dağıdaraq, Bizans
paytaxtını zəbt etməklə, vaxtilə hərbi cəhətdən heç də zəif olmayan bir dövlətin tarixin
arxivində qərar tutmasına nail olmuşdu.
Ədalətli müharibələrin qəhrəmanları
Müharibənin, ona bəslənilən nifrətlə yanaşı başqa bir qədər fərqli görünən tərəfi
də vardır. Müharibə canlı itkilərə, dağıntılara səbəb olsa da, başa çatdıqdan sonra
inkişafa, tərəqqiyə, qurub-yaratmağa diqqətin daha da artmasına səbəb olur. Görkəmli
siyasi xadim, hərb elmi üzrə əsərlərin müəllifi olan general Şarl de Qoll müharibə
barədə öz düşüncələrini belə ifadə etmişdir: «Müharibə insanda onun ən alçaq
hisslərinin çirkini qaldırır, qəddarlığı mükafatlandırır, idarəetmə sükanını acgözlük
əlinə təslim edir. O zəifləri qırır, yaramazları yuxarı qaldırır, tiraniyaya şərait yaradır və
əgər saysız-hesabsız əsgərlər döyüş meydanlarında qan tökməsəydilər, nə Ellada, nə
Roma, nə xristianlıq, nə də insan hüquqları olardı. Müharibə ən qorxulu bədbəxtlikdir,
lakin onun hesabına indi bizə məlum olan dünya məhz belə görünür». Tanınmış
amerikan politoloqu Eduard Lyuttuak isə daha uzağa gedərək, zarafat şəklində demişdi
ki, beynəlxalq birlik Saxaradan cənubda yerləşən Afrika ölkələrindəki kimi zəif
dövlətlərin mğvcud olduğu zonalarda müharibəyə şans verməlidir.. Müasir Avropa
dövlətləri, onun rəyinə görə, əsrlər ərzində rəhmsiz hərbi münaqişələrin gedişində
formalaşmışlar, Afrikaya isə onun müstəmləkə epoxasından qalmış qeyri – rasional
dövlət sərhədləri öz problemlərini bu qaydada həll etməyə imkan verməmişdir.
Dövlətlər orada nə öz güclü institutlarını, nə də tam milli özünəməxsusluqlarını yarada
bilmişlər.
Müharibə iki üzlü Yanusa bənzəyir, Roma mifologiyasındakı ilahi qüvvənin bir
üzü keçmişə, digər üzü isə gələcəyə baxırdısa, müharibə allahının bir üzü görünməmiş
dəhşətlərə, digəri isə bəlkə də müharibəyə son qoymaq məqsədini güdən tərəqqiyə,
inkişafa baxır.
Müharibə dəhşətlər, viranəlik simvolu olduğu kimi, bəzən haqqın müdafiəsinə
də həsr olunur və bu vaxt axıdılan qan az qala müqəddəslik haləsi qazanır. Belə
müharibə azadlıq uğrunda, öz torpaqlarını işğalçılardan təmizləmək uğrunda aparılan
bir mübarizədən xəbər verir.
Haqq uğrunda aparılan ədalətli müharibədə qəhrəmanlıq rəmzləri yaranir
.Persiyalıların Avropaya keçib, Afinanı işğal etmək niyyətində olan 200 minlik
ordusunun qarşısını kəsmək üçün Leonidin başçılığı altında Fermonil keçidində
ağlasığmaz igidlik nümayiş etdirən üç yüz spartalı, yaxud da ingilis işğalçılarına qarşı
fransız xalqını geniş müqavimətə qaldıran Janna D`Ark unudulmaz qəhrəmanlıq,
sarsılmaz vətənpərvərlik simvollarına çevrildilər. Spartalıların igidliyi ilə bizi 25,
Fransanın qəhrəman qızı ilə isə 6 əsrə bərabər olan bir zaman məsafəsi ayırır. Ancaq
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onlar bu gün də mübarizlərin, vətənin taleyini şəxsi həyatından üstün tutanların
qəlbində yaşamaqla, indiki dövrdə də əyilməyən insanların həqiqi müasirləri kimi
görünürlər.
Müharibənin əks dəyərləri
Müharibədə bir qayda olaraq düşmənə ağır itki verənlər, döyüşdə daha çox canlı
qüvvəni, sonralar isə havada daha çox təyyarəni sıradan çıxaranlar xüsusi hörmət və
şöhrət sahiblərinə çevrilirdilər. Qan tökməkdə hədd tanımayanlar ən yüksək dövlət
mükafatına layiq görülür, onların haqqında bəzən hətta yalan əfsanələr uydurulurdu.
Hələ Böyük Vətən müharibəsindən əvvəl (1934-cü ildə ) SSRİ-də hərbçilər üçün Sovet
İttifaqı Qəhrəmanı adı təsis edilmişdi, müharibə qurtardıqda bu ada artıq minlərlə
adam layiq görülmüşdü.
Yaponlar isə bu məsələdə daha uzağa getmişlər. Onlar döyüşməyi, Sinto,
Mikado və Yamato (Sinto - əsasını təbiət ilahiliyiini və əcdadların kultlarını əhatə edən
dindir, Mikado - Yapon imperatorunun adlandığı tituldur, Yamato isə - ilk yapon
dövlətinin adı olmaqla, bəzən «yapon ruhu»nu ifadə etmək üçün işlədilir) uğrunda
həlak olmağı sevirdilər. Yaponların həyat və düşüncə tərzinə yaxşı bələd olan bir rus
yazıçısının dediyi kimi, yapona çörək verməsən da olar, ancaq necə olursa-olsun, o,
gözəl qaydada ölmək istəyir. Bu fikir həmin millətə məxsus olan adamların
düşüncəsinə hakim kəsilmişdi. Təsadüfi deyildir ki, yapon samuraylarının kodeksi
sayılan “ Busido”da deyilirdi ki, “ Borc dağ kimi ağırdır, lakin samurayın ölümü quş
lələyi kimi yüngüldür.” Yaponlar digər xalqlarda olan adi təltiflərdən başqa həlak olan
hərbçilərin rütbəsini də artırırdılar, bu onun xidmətinə ölümündən sonra verilən
qiymət idi. Müharibədəki ən başlıca qəhrəmanlara isə «qundzin» titulu verilirdi, bu söz
yapon dilində «müharibə allahı» deməkdir.
Buna təəccüblənmək də lazım deyildir. Axı müharibədə dinc dövrlərdə mövcud
olan dəyərlər əsaslı dəyişikliyə məruz qalır, diametral əks olan dəyərlər sistemi
meydana çıxır. Sülh dövründə insanı qətlə yetirməyə görə qatil ən ağır cəzaya məhkum
edilirsə, bəzi ölkələrdə o, özü də həyatdan məhrum edilir, döyüş, müharibə, işğal vaxtı
çox sayda qətlləri, bəzən hətta qırğınları icra edən və ya bu iyrənc əməliyyata başçılıq
edənlər isə ən böyük hörmətə və şöhrətə yiyələnən adamlara çevrilirlər. Birinin
mülkiyyətinə və ya yaşadığı evə azacıq ziyan vuran adam müvafiq cəzaya məhkum
edildiyi halda, müharibə vaxtı bütöv şəhərləri, yaşayış məntəqələrini viranə qoyanlar,
xarabalıga çevirənlər xüsusi ad-san qazanır, məşhurluq haləsinə bürünürlər.
Çingiz xan öz ordusu ilə 1220-ci ildə Xarəzmi tutduqda, şəhəri qarət etmək və
dinc əhalini qılıncdan keçirmək əmrini verdi. Hitler hələ öz müharibələrinə
başlamamışdan əvvəl
İspaniyadakı Bətəndaş müharibəsində faşistlərinin lideri, general Frankoya kömək
etmək məqsədilə Basklar ölkəsində olan Gernika şəhərinin aviasiya bombardmanı ilə
yerlə yeksan etmişdi. İkinci Dünya müharibəsi illərində isə Hitler aviasiyası və
qoşunları bu sıraya İngiltərədəki Koventrini, Fransadakı Oraduru, Belorusiyadakı Xatın
kəndini əlavə etdi.
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Amerikanlar həmin müharibənin son mərhələsində, 1945-ci ilin avqustunda öz
canlı qüvvəsinin böyük itkisinə yol verməmək məqsədini əsas götürərək yapon
şəhərləri Hirosimanı və Naqasakini atom bombası zərbəsi ilə təkcə nəhəng xarabalığa
çevirmədilər, həm də hər iki şəhərdə iki yüz minə yaxın dinc əhalinin məhvinə səbəb
oldular. Amerikanlar Vyetnam müharibəsində isə napalm bombardmanları ilə yaşayış
məntəqələrini yanğına məruz qoyurdular. 1968-ci ildə Sonqmi kəndində 500 nəfər
sakini güllələmiş, binaları yandırmışdılar. Bu hadisə dünya ictimaiyyətinin hiddətinə
səbəb olmuşdu. Təəssüf ki, bu cinayəti törədənlərə heç bir mühakimə qurulmadı. Hitler
natsizminin dəhşətlərindən əzab çəkənlər isə, heç olmasa, Nyurnberq tribunalı
tərəfindən yüksək rütbəli faşist hərbi cinayətkarları ölüm hökmünə və digər ağır
cəzalara məhkum edilikdə, öz intiqam hisslərini bir qədər söndürə bilmişdilər.
Dünya həmin beynəlxalq tribunalın işini razılıqla qarşılasa da, onun
ümumiyyətlə baş tutmasına və hökmlərinə zidd çıxanlar da oldu. Bunlardan biri,
keçmiş ABŞ prezidenti Uilyam Taftın oğlu, senator Robert Taft idi. O, 1946-cı ilin
payızında Senatda çıxış edərkən Nyurnberq məhkəməsinin işini və orada ABŞ
nümayəndələrinin iştirakını kəskin tənqid etdi. Taft bu mövqeyində beynəlxalq
hüququn prinsiplərinə əsaslandığını bildirərək bəyan etdi ki, tarixdə hələ heç vaxt
qaliblər məğlubları mühakimə etməmişdilər. Əlbəttə, belə mövqeyi əsassız saymaq da
çətindir, axı Taft öz mülahizələrində hüququn aliliyini əsas götürmüşdü. Müharibə
cinayətkarlarının hamısını onsuz da mühakiməyə çəkmək mümkün deyildir. Yaxşı
olardı ki, bəşəriyyət özünün anadangəlmə bu qüsuruna birdəfəlik qadağa qoyaydı və
ərazi işğalına girişənləri, günahsız insanlara divan tutanları qanundan kənar elan
etməklə, dünyanın bütün siyasi, iqtisadi və hərbi qüdrətini onları lazımınca
cəzalandırmağa yönəldəydi. Belə mövqe həmin fikrə düşənləri yəqin ki, öz
sərsəmliklərindən əl çəkməyə məcbur edərdi. Bu vaxt bütün xalqlar birdəfəlik rahat
nəfəs alardı, Bibliyada göstərildiyi kimi, şirlə qoyun bir yerdə yatardı.
Çox təəssüf ki, müharibələrin ardı-arası kəsilmir. İkinci Dünya muharibəsindən
sonra iki fövqəldünya dövləti – ABŞ və SSRİ müvafiq olaraq hərbi və iqtisadi cəhətdən
çox zəif olan Vyetnamda və Əfqanıstanda öz vassal dövlətlərini yaratmaq üçün onların
ərazilərinə
girib uzunmüddətli müharibə apardılar. Lakin ABŞ Vyetnamdan sillə zərbəsi almaqla,
1965-ci ildə başladığı iri miqyaslı müharibəni 1973-cü ildə dayandırmalı oldu. Bundan
16 il sonra, 1989-cu ildə SSRİ Əfqanıstanda apardığı on il ərzindəki vuruşların olduqca
uğursuz, əslində nəticəsiz olduğunu dərk etdikdə, onun ərazisindən qoşunlarını
çıxarmaq məcburiyyətində qalmaqla, ABŞ kimi eyni biabırçılıq zərbəsinə məruz qaldı.
Hər iki qanlı avantyura həmin
dövlətlərin nüfuzuna ciddi təsir göstərdi. SSRİ isə bir onillik keçdikdən sonra tarix
səhnəsini bütünlüklə tərk etməli oldu.
Müharibədən qalib gələn tərəf heç də həmişə onun bəhrələrindən lazımınca
qidalana bilmir. Bunu SSRİ-nin müharibədən sonrakı ömrü aydın surətdə təsdiq edir.
İkinci Dünya müharibəsində məğlub olan, əraziləri xarabalığa çevrilən Almaniya və
Yaponiya isə ağır iqtisadi itkilərinə, sənayelərinin tamamilə iflic vəziyyətə düşməsinə
baxmayaraq, bu ağır xəstəlikdən tezliklə sağalmağı bacardılar. Yaponiya
məğlubiyyətdən iki onillik sonra dünyanı özünün «Yapon möcüzəsi» ilə
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təəccübləndirdi. Qərbi Almaniya isə amerikanların Marşall planından bəhrələnib, öz
sənayesini bərpa etdi və tezliklə Avropanın iqtisadi cəhətdən ən qüdrətli dövlətlərindən
birinə çevrildi. Almaniya müharibədəki məğlubiyyəti hesabına öz ərazisinin əvvəlcə
dörd zonada, sonra isə iki dövlətə bölündüyünün şahidi olduğu halda, 1989-cu ildə bu
vəziyyətə son qoyub, vahid dövlətdə birləşdi.
Bu nöqteyi- nəzərdən müharibə bir “ böyük ilyuziyadır,”, çünki nominal qalib,
güman ki, prinsipcə əldə etdiyindən daha çox itirəcəkdir.
Tarixdən dərs almaq zərurəti
Yuxarıdakı misalların əyani davamı kimi Ermənistan 1990-cı illərin əvvəllərində
apardığı müharibədə Azərbaycanın tarixi və hüquqi ərazisinin beşdə birini işğal etsə
də, iqtisadi və sosial cəhətdən getdikcə zəifləməyə başladı, ölkə əhalisi kütləvi surətdə
öz doğma evlərini tərk edib, bir qədər əlverişli yaşayış şəraiti tapmaq ümidi ilə xarici
ölkələrə üz tutdu. İrlandiya əhalisi XIX əsrin ortalarındakı dəhşətli aclıqdan vətənini
tərk edib, əsasən Amerika Birləşmiş Ştatlarına mühacirət etmişdi. Ona görə də, indi
vətəndə yaşayan irlandların sayı xarici ölkələrdə yaşayanların miqdarından xeyli azdır.
Ermənistan əhalisi birbaşa aclıqla üzləşməsə də, ağır yaşayış şəraitinə davam
gətirməyib öz ölkəsini atıb, uzaq diyarlara getməyə məcbur oldu. Ermənistanda da
yaşayan ermənilərin sayı hazırda kəskin surətdə azalmaqla, xarici ölkədə yaşayanların
sayından əhəmiyyətli dərəcədə azdır. Əslində bu, Ermənistan dövləti üçün fəlakət
təhlükəsinin zəng səsi hesab olunmalıdır.
Torpaqlarının bir hissəsi işğal olunan Azərbaycan isə böyük iqtisadi və sosial
inkişaf yoluna qədəm qoymuş, paytaxtını, şəhərlərini görünməmiş qaydada
abadlaşdırmış,
gözəlləşdirmişdir. Öz tarazlaşdırılmış xarici siyasətinə görə Azərbaycan dünya birliyi
ailəsində yaxşı nüfuz sahibinə çevrilmişdir. Azərbaycan dostluq etdiyi ölkələrə öz
yardım əlini uzatmaqla, iqtisadi imkanları barədə olan kıhnə stereotipləri də bütünlüklə
dağıtmışdır.
Ermənistanı isə yaxın və uzaq perspektivdə daha sürətli iqtisadi tənəzzül və
yoxsullaşma gözləyir. Belə olan halda onun özünü qalib kimi aparması, Azərbaycanın
tarixi
torpaqlarını işğal altında saxlamaq cəhdi əslində gülünc görünür və belə eybəcər statuskvonu hər vəchlə qoruyub dondurmaq arzusu ancaq onu apokalipsisə aparan bir yola
daş döşəyir.
Müharibəyə başlayan və ondan nəsə qazanmaq niyyətində olan tərəf tarixdən
ibrət dərsi götürməkdən utanmamalıdır. Bunu dərk edənlər, vaxtilə müharibə
tonqalının bürüdüyü Avropanın sülhün əsl zəfərindən xəbər verən bu gününə müraciət
etsəydilər, süni düşmənçilik kösövlərinin alovlanıb müharibə yanğınına çevrilməsinə
yol verməzdilər və özlərinin mehriban qonşusuna belə qara nankorluq göstərməzdilər.
Təəssüf ki, qatı erməni millətçiləri tarixdən və coğrafiyadan dostluğu
möhkəmləndirməyin bol məxəzlərini axtarmaq əvəzinə, bu dostluğu məhv etməyə
xidmət edən kiçik, əslində sayrışan işartılari ön plana çəkdilər və belə təbliğat iki xalq
arasında müharibənin başlanması ilə nəticələndi. Ermənilər əsl işğal müharibəsi
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aparmağa girişdilər. Müharibə bütöv bir xalqı dəli dərəcəsinə gətirir, bu fikir böyük
filosof Senekaya məxsusdur və bunun həqiqətə söykəndiyini ölkəmizə soxulan
təcavüzkarların timsalında aydın görmüşük. Doğrudan da müharibədə qüsurlar, alçaq
hisslər öz məcrasından çıxıb, qan içmək həvəsində olanların ruhuna və ağlına hakim
kəsilir.
Müharibə qızışdıranlar azərbaycanlılara qarşı hər cür böhtan, iftiralar
uydururdular, axı başqa bir əsas tapa bilmirdilər. Hipermillətçilik naminə
həyasızlıqdan ilhamlananlar üçün nəhayətsiz yalan həyat normasına çevrilir. Onlar
üçün eybəcər nümunə də mövcuddur. Natsistlərin mifinə görə öz bədbəxtlikləri üçün
yəhudilər özləri günahkardır. Söz ekvilibristikası belə böhtan təbliğatında güclü silaha,
şair demişkən, süngüyə çevrilir. Adamyeyənlərin nitqində humanizm hər şeydən çox
səslənir. Axı müharibə qızışdıranlar reallıq hissini bütünlüklə itirir, yalan
oyunbazlığından həzz alırlar. Bu vaxt səfehlik asanlıqla əclaflığa keçir.
Bu iki qonşu xalqı – azərbaycanlıları və erməniləri yalnız dil və din ayırır, bunlar
isə elə bir əhəmiyyət kəsb etmirdi. Əsrlərlə onlar dostcasına qonşuluqda və birlikdə
yaşamışdılar. Dünyada başqa irqə, dinə və dilə malik olan çox sayda xalqlar hətta bir
ailə timsalı olan dövlətlərdə mehriban şəraitdə yaşayırlar. Kiçik dağlıq ölkə olan
Albaniyada yaşayan müsəlman - bektaşi məzhəbindən olan çoxluqla katolik və
pravoslav əhali tam harmoniyada yaşamaqla, başqalarına yaxşı nümunə göstərir. ABŞda isə millətlərin, dillərin və dinlərin Babil mərəkəsini andıran böyük müxtəlifliyi
mövcud olsa da, onlar tam dinc və mehriban şəraitdə yaşayırlar.
Yaxşı hal orasındadır ki, müharibə toxumunu səpənlər başqasına ziyan
vurduqları kimi, həm də öz xalqının da ümidini dağıdıb, məhv edirlər. Adətən doğma
xalqı onlardan daha böyük ziyan çəkir. Bu eybəcər vəziyyətə nəhayət ki, son
qoyulmalıdır. Ermənistan rəhbərliyi ağılsız siyasətlərindən əl çəkib, öz xalqı üçün daha
faydalı olan alqoritmi - Azərbaycanla düşmənçiliyə son qoyub, işğal etdiyi ərazilərdən
uzaqlaşmaqla, öz qonşusunun beynəlxalq aləm tərəfindən istisnasız qaydada etiraf
edilən ərazi bütövlüyünün bərpasına gedən yolu seçsə, bu, heç şübhəsiz, erməni
xalqına da fayda verər, həm də regionda sülhün bərqərar olmasına kömək edərdi.
Qoy ən qatı erməni millətçiləri illyuziyalarından əl çəkib, nəzərlərini tarixdən
yaxşı dərs almış və sülhü möhkəmləndirməkdə inadkarlıqla çalışan müasir almanlara
tərəf çevirsinlər. Həmin marginallar özlərinə şirin gəlsə də, əslində çox acı olan
yuxudan nə qədər tez ayılsalar, öz milləti qarşısındakı günahlarını gec də olsa bir qədər
azaltmış olardılar. Yoxsul komada və qorxu altında yaşamağı cənnət kimi qələmə verən
millətçi ünsürlər idrak gözlərini açıb, dünyaya sağlam düşüncə tərzində baxsalar, bu
vaxt öz xalqının və ölkəsinin fəlakət girdabına yuvarlanmasının qarşısını kəsmək kimi
faydalı bir işə girişərdilər. Axı hər bir ölkə təkcə yer, ərazi parçası deyildir, birinci
növbədə bəşəriyyətin işləyib hazırladığı dəyərlər sistemidir. Bu imperativ prinsipi
kənara atıb, öz hallüsinasiyalarının girovuna
çevrilmək heç də böyük ağıldan xəbər vermir. Britaniyanın baş naziri olmuş Bencamin
Dizraelinin sözləri burada yerinə düşür: «Sənin cahil olduğunu anlamağın biliyə doğru
böyük addımdır». Erməni qatı millətçiləri nə qədər gec deyil cəhalətə əlvida desələr,
ağıllanmağa doğru addım atsalar, bu xalq özünə hamıdan çox sərf edən sülhə, dinc
həyata qovuşa bilərdi.
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Müharibəyə başlamağın bəzi xüsusiyyətləri
Müharibə elə bir hadisədir ki, heç vaxt kor-koranə baş vermir, ona ciddi hazırlıq
görülməsi tələb olunur. Bəzi məşhur dövlət xadimləri başqa alternativ olmadığından
müharibəyə əl atmaq məcburiyyətində qalırdılar.
Hərb elminin görkəmli nümayəndələrindən biri olan alman Karl fon Klauzevits
özünün məşhur «Müharibə haqqında» əsərində göstərirdi ki, «Müharibə, siyasətin
digər vasitələrlə
davam etdirilməsidir». Ona görə də Prussiyanın və Almaniyanın təcrübəli siyasi xadimi
olan Otto fon Bismark ölkəsini müharibəyə cəlb etməmişdən əvvəl vacib olan bir sıra
tədbirləri
həyata keçirirdi. Qalibiyyətli müharibə aparılmasının təşəbbüskarı və Almaniyanın
birləşdirilməsinin beşiyi başında dayanan bu adamın həmin məsələ barəsindəki fikirləri
olduqca qiymətlidir. Bismark müharibəyə, yalnız digər bütün diplomatik alternativlər
köməyə gəlməyəndə, həm də hər bir hərbi və diplomatik üstünlüklər öz tərəfində
olanda əl atırdı.
Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, Bismark xarici siyasətdə əxlaq məsələsinə məhəl
qoymurdu və XIX əsrdə Realpolitik –i (“ reallıq siyasəti”ni və ya həyasız siyasəti )
praktiki olaraq həyata keçirməkdə tanınmış bir dövlət xadimi hesab olunurdu.
O, iqtisadi və hərbi qüdrətin vacib şərt olduğunu daim qeyd edirdi. 1862-ci ildə
demişdi ki, «Almaniya Prussiyanın liberalizminə deyil, onun gücünə baxır. Günün
böyük məsələləri nitqlərlə və çoxluğun səsi ilə deyil, bu, 1848-1849-cü illərin səhvi idi,
dəmir və qan vasitəsilə həll edilə bilər”
1864-cü ildə Danimarka ilə aparılan müharibədən əvvəl Bismark daim ona can
atırdı ki, Prussiya yalnız bir qüvvə ilə vuruşsun və digər opponentlər diplomatik yolla
kənarlaşdırılsın. 1866-cı ildəki Avstriya-Prussiya müharibəsində Prussiya daha müasir
tüfəngdən istifadə etməklə, digər amillərlə birlikdə üstünlüyə nail oldu.
Bismark Fransa imperatoru III Napoleonun rəsmi bəyanatının düzgünlüyünü
sübuta yetirdi ki, millətçilik və avtoritar idarəetmə bir-biri ilə birləşə bilər. O. bunu öz
təcrübəsində tətbiq edirdi. Fransa 15 iyul 1870-ci ildə Prussiyaya müharibə elan etdi.
Fransız baş naziri lovğalıqla qeyd etmişdi ki, «Biz müharibəyə yüngül ürəklə gedirik».
Fransızlar üçün «yüngül ürək», bədbəxtlikdən, heç də kifayətləndirici bir amil olmadı.
Prussiya ordusu Fransanın içərilərinə doğru irəlilədi, 2 sentyabr 1870-ci ildə Sedanda
110 min nəfərlik fransız ordusu və imperator III Napoleonun özü əsir götürüldü. Paris
isə 28 yanvar 1871-ci ildə təslim oldu, rəsmi sülh müqaviləsi isə may ayında imzalandı.
Tarixin ironiyası ona gətirib çıxardı ki, Günəş Kralın – XIV Luinin şərəf simvolu
sayılan Versalın Güzgülü salonunda 1871-cı il yanvarın 18-də ikinci Alman
İmperiyasının yaradılması elan edildi (birinci imperiya isə Orta əsrlərin Müqəddəs
Roma imperiyası idi). Beləliklə, Almaniya vahid dövlətdə birləşdi. Prussiya kralı I
Vilhelm kayzer və ya imperator
tituluna yiyələndi, Prussiyanın kansleri Otto fon Bismark imperiyanın kansleri oldu.
Almaniyanın birləşməsi, Prussiya monarxiyası və ordusu tərəfindən həyata keçirildi.
Real düşüncədə Prussiya Almaniyaya deyil, Almaniya Prussiyaya birləşdi. Bir qoca
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liberal bu məsələ barədə demişdi: «Mən bu saatın təəssüratı ilə təsirlənə bilmərəm. Mən
Marsa sitayiş etmirəm. Mən qüdrətli müharibə allahından daha çox gözəllik ilahəsinə
və qratsiyaların anasına vurğunluq hiss edirəm, lakin müharibənin qənimətləri hətta
sülh uşağının üzərinə də
möcüzəli bir lətafət salır. Birinin baxışı, düşünülmədən hamını bir-birinə bağlayır və
birinin ruhu anın uğurunun allahını alqışlayan adamların ardı kəsilməyən cərgəsi ilə
birgə gedir».
Almaniyanın birləşməsində Prussiyanın liderliyi avtoritarizmin, militarist
dəyərlərin liberalizm üzərindəki zəfəri idi. Böyük çətinliklə krallığa çevrilən Prussiya
inkişaf edərək qitədə ən möhkəm hərbi qüdrətə sahib olan dövlətlərdən birinə çevrildi.
Bu həm də Bismark siyasətinin zəfəri idi. Hamı gücə boyun əydiyindən, Prussiyanın
belə gücə yiyələnməsinin Fransa üzərindəki qələbə kimi nümayişi alman dövlətllərinin
Almaniya imperiyasında birləşməsinə yol açdı. Həmin qələbə Versalda Alman
imperiyasının yaradılması barədəki xəbərlə daha da məşhurlaşıb, əlavə əhəmiyyət
qazandı.
Bismark müasir alman millətini müharibənin köməyi ilə formalaşdırdı və
təcavüzkar millətçilik siyasəti yeritməyə başladı, bu qorxulu irs isə öz kulminasiysını
XX yüzillikdəki iki dünya müharibəsində tapdı.
Bismarkın bəxti həm də onda gətirmişdi ki, onunla birlikdə Prussiya Baş
Qərargahının rəisi, görkəmli hərbi xadim Helmut fon Moltke və müdafiə naziri Albrext
fon Röndən ibarət üçlük meydana gəlmiş və bu üçlük 13 il ərzində Avropanın xəritəsini
dəyişdirmək üzərində xeyli çalışmış və buna əsasən nail olmuşdu.
Lakin Bismarkın xidmətləri Almaniyaya heç də yalnız fayda gətirməkdən ibarət
olmamışdır. Bismarkın qələbələr dövrü artıq arxada qalmışdı. Yeni müharibə cəhdi
uğursuz da ola bilərdi və çox keçməmiş bu baş verdi. Almanlar hədd tanımayan
iştahalarına görə I Dünya müharibəsində Avstriyaya (Avstriya – Macarıstana)
qoşularaq Antanta ilə müharibəyə başladılar. Almaniyada adamlar var idi ki,onlar
Rusiyanın bir hissəsini, hətta Belçikanın və Fransanın müəyyən ərazilərini ələ
keçirməklə Alman imperiyasının böyüməsini istəyirdilər. Lakin onların arzuları puç
oldu, Almaniya müharibədə məğlubiyyətə düçar oldu.
Formalaşmağında və inkişafında Bismarkın da mühüm rol oynadığı alman
millətçiliyi XX əsrin 30-cu illərində Hitlerin hakimiyyətə gəlməsi ilə isə, irqçiliyin və
şovinizmin dövlət siyasətinə çevrilməsi kimi bir eybəcərliyin meydana çıxması üçün
bünövrə rolunu oynamışdır. Bəlkə də Bismark olmasaydı, onun qazandığı uğurlar
seriyası baş tutmasaydı, Hitler özünün Avropa və dünya ağalığı barədəki sərsəm
fikirlərinə düşməzdi. İrqçiliyi görünməmiş həddə çatdıran, almanları digər millətlərə
qarşı nifrət ruhunda tərbiyə etməyə çalışan Hitler müəyyən ölçülərdə Bismarkın
mənəvi törəməsi, daha doğrusu, iyrənc mənəviyyatsızlığından xəbər verən «çolaq
övladı» idi.
Müharibəni başlamaq asandır, onu başa çatdırmaq isə olduqca çətindir.
Napoleon Rusiyaya qarşı bir neçə ay qalibiyyətli kimi görünən müharibə aparıb, bu
dövlətin qədim
paytaxtı Moskvanı tutsa da, nəticədə ağır məğlubiyyətlə – Grand Army-nin – Böyük
Ordunun məhvinə səbəb olan biabırçı yekunla üzləşməli oldu. Hitler Avropada
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apardığı qısa müddətli və böyük qələbələrə səbəb olan müharibədən ağılsızcasına
ruhlanaraq, SSRİ – də də blitskriq – ildırımsürətli müharibə aparacağına ( əslində bu,
almanların deyil, ingilislərin icadı idi ) tam əmin olmaqla, bu ölkənin ərazisinə
müdaxilə etdi. Hitler ordusu 1941-ci ilin yayından başlayaraq bir neçə cəbhədə, sonralar
həm də hətta Afrikanın şimalında da vuruşurdu. Hitlerin öz hərbi qüvvəsinə belə
paranoyya qaydasındakı inamı nəticə etibarilə onu ağır məğlubiyyətə gətirib çıxardı.
Onun min il yaşayacağını güman etdiyi III Reyx barədəki iddiası nəinki həyata
keçmədi, hətta müharibənin başlanmasından keçən altıncı ildə öz ölkəsinin Müttəfiq
orduları tərəfindən işğala məruz qalması kimi bir faciə ilə nəticələndi.
Əgər o, Bismarkın, yaxud başqa xadimlərin təcrübəsinə istinad etsəydi, yəqin ki,
belə ciddi strateji səhvlərə yol verməzdi. ABŞ-dakı Vətəndaş müharibəsi vaxtı prezident
Abraham Linkoln Şimalın vuruşduğu Cənuba – Konfederata kömək göstərməkdə
şübhələnilən Böyük Britaniyaya da müharibə elan etmək barədə səs-küy qaldıran
«quzğunların» sərsəm təkliflərinə cavab verərək deyirdi ki, eyni vaxtda iki cəbhədə, iki
qüvvə ilə vuruşmaq olmaz. Linkoln siyasəti uzaqgörənliyi ilə seçildi və 1865-ci ilin
aprelində Konfederat qüvvələri
təslim oldu. Britaniya ilə müharibəyə girişmə isə Şimalı taqətdən salıb, onu
məğlubiyyətə sürükləyərdi.
Müharibənin ilk anının uğurla müşayiət olunması onun son yekunu barədə
sevindirici ümidə gətirib çıxarmamalıdır. İlk üstünlüyün bəxş etdiyi sərxoşluq ötüb
keçir, vəziyyət taleyin üzü kimi dəyişərək, acı məğlubiyyətlər seriyasının meydana
gəlməsinə gətirib çıxarır. Torpaqları işğal edənlər sonralar hökmən peşmançılığın «qırıq
təknəsinin» yanında qaldıqlarının şahidi olmaq qismətini yaşayırlar. Yüzillik
müharibədə (1337-1453-cü illər) İngiltərə ordusu materikə keçib, Fransa ərazisinin xeyli
hissəsini işğal etmişdi. Sonralar, müharibənin axırıncı iki onilliyində fransızların
müqaviməti gücləndikcə, onlar bu ərazilərin hamısını itirdilər, sahildəki Kale şəhərini
saxlasalar da, sonralar o da Fransa ərazisinə daxil oldu.
Hitler ordusu da, 1941-ci ilin dekabrının əvvəlində Moskvanın astanasında idi,
lakin geri oturduldu və üç il yarımdan sonra Sovet qoşunları qırmızı bayrağı Berlində
III Reyxin simvolu sayılan Reyxstaqın – parlament binasının üzərinə sancdılar. 1945-ci il
mayın 8-də isə
alman hərbi komandanlığı Müttəfiq qoşunları nümayəndələrinin qarşısında
Almaniyanın qeyd-şərtsiz təslim olması barədəki aktı imzaladı.
Qoy başqa xalqların torpaqlarını işğal edənlər də tarixin həmin əyani
dərslərindən ibrət götürüb, intiqam alovunun bir gün onları da dəhşətli qaydada
qarsacağıını göz önünə gətirsinlər, dinc yolla həmin torpaqları tərk etməklə, özlərini
yaxınlaşan ağır fəlakətdən xilas etsinlər.
Axı kiçik qələbənin həm də böyük bədbəxtlik bəxş etməsi xüsusiyyəti də vardır
və birincidən eyforiya hissi keçirənlər ayılıb, XXI əsrin əvvəlində Qaranlıq dövrün (Orta
əsrlərin) qaydalarından ilhamlanmalarına son qoymaqla, ağılın və reallığın göstərdiyi
yola üstünlük versələr, öz xalqlarına, gec də olsa, səmərəli xidmət göstərmiş olarlar.
İşğalçı dövlət, xalq heç vaxt sakit liman tapa bilmir, intiqamın kükrəyəcəyi hissinin
qorxusundan azad ola
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bilmir. Həm də işğal müasir dövrdə hər bir dövlət üçün, xüsusən iqtisadi cəhətdən zəif
olan ölkə üçün ağır yük hesab olunur, ondan üzülüşməyən, onu öz tarixi və hüquqi
sahibinə
qaytarmayan xalq öz mövcudluğunun və gələcəyinin təhlükəsizliyinə heç vaxt tam
arxayın olmayacaqdır. Belə qorxu altında yaşamaq isə Yer üzərində cəhənnəm əzabları
ilə üzləşməkdən başqa bir şey deyildir.
Müharibədə strategiya və taktika məsələləri

Məşhur hərb nəzəriyyəçisi Karl fon Klauzevits klassik hərb sənətinin fundamental
tədqiqat işi olan özünün «Müharibə haqqında» əsərində bu məsələlərə xeyli aydınlıq
gətirərək, «strategiya adlananın başlıca başlanğıcdan ibarət olduğunu» vurğulayır.
Karl fon Klauzevits (1780-1831-ci illər) 12 yaşı olanda Prussiya ordusunun
sıralarına daxil olaraq, bir neçə il qarnizon xidməti ilə məşğul olmuşdu. Bu vaxt o, öz
təhsilini artırmaq üçün geniş imkan tapa bilmişdi. 1801-ci ildə Berlin Hərbi Kollecinə
daxil olub, burada hərb elmini, fəlsəfəni və ədəbiyyatı öyrənmişdi, özünün təməl
strategiya konsepsiyasına yiyələnmişdi. 1806-cı ildə Napoleon ordusuna qarşı Yena
döyüşündə vuruşmuş, fransızlar
tərəfindən
əsir götürülmüşdü. Uinston Çörçil və general Şarl de Qoll da belə taleyi yaşamışlar,
Çörçil burların əsirliyindən qaça bilmiş, de Qoll isə Birinci Dünya müharibəsində
vuruşarkən alman əsirliyinə düşdükdən sonra beş dəfə qaçmağa səy göstərsə də, buna
müvəffəq olmamış, sonra azad edilmişdi.
Klauzevits Prussiyaya 1808-ci ildə qayıtmış və Prussiya ordusunda aparılan
islahatın təşkilatçılarının liderlərindən birinə çevrilmişdi. Napoleon 1812-ci ildə
Rusiyaya yürüş edəndə, digər alman patriotları kimi o da Rusiyada hərbi xidmətə
girmişdi. 1815-ci ilin iyununda Vaterloo döyüşü vaxtı isə Prussiyaya qayıtmış və
mühüm vəzifələrdə xidmətini davam etdirmişdi. 1818-ci ildə isə general rütbəsində
hərbi kollecin inzibati başçısı olmuşdu. Sonrakı 12 il ərzində Klauzevits istirahət vaxtını
öz tarixi biliklərini artırmağa və strategiya barədə başlıca əsəri kimi «Müharibə
haqqında» kitabını yazmağa sərf etmişdi.
Böyük Fridrixin və Napoleonun təcrübələrini təhlil edərək o, ayrı-ayrı faktlarla
hərbi dühaların işini təsvir edir, axı onlar müharibənin uğuruna nail olurdular. O,
Blyuxerlə vuruşdan sonra fransız sərkərdəsi barədə demişdi : “ Napoleon müharibənin
allahı olaraq qaldı”.
Klauzevits əslində heç bir strateji sistem irəli sürməmişdi. Əksinə, o, təsadüfi
faktlara üstünlük verir, onlar isə dəqiq hesablamalardan və strateji problemə tənqidi
yanaşmağın vacibliyindən uzaqlaşır. O, bəyan edirdi ki, strategiya üç başlıca hədəf
məqsədini güdür: düşmən qüvvələri, onun resursları və döyüşmək iradəsi. Müdafiə
müharibəsi həm də siyasi cəhətdən möhkəm mövqeyə malik olmağı tələb edir. Müdafiə
qüvvələri arasında fikir və iradə birliyi olmadıqda, bu qarşıya qoyulan məqsədin puç
olmasına səbəb olur. Franko qüvvələri İspaniyada Vətəndaş müharibəsinin ilk ilində,
1937-ci ildə bir şəhərə hücum edərkən, ona qoşulmuş general Emilio Mola
döyüşçülərinə ürək-dirək verərək demişdi ki, orada bizim 5-ci kolonnamız vardır (o,
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şəhəri müdafiə edən respublikaçılar arasındakı satqınları nəzərdə tuturdu), ona görə də
şəhərin alınması bizə olduqca asan başa gələcəkdir.
Klauzevits «Müharibə haqqında» əsərini başa çatdırdıqdan sonra Breslauya
dəyişdirildi, bu vaxt Prussiya qüvvələri 1830-cu ildəki polyak inqilabını müşahidə
edirdilər. Breslaudan qayıdandan sonra o, xolera xəstəliyinə tutuldu və 1831-ci ildə
öldü. O, heç vaxt ordu hissələrində komandir olmamışdı, daim qərargahda xidmət
etmişdi, öz qiymətli məsləhətləri ilə seçilirdi. Əsərində igidliyi vacib sayan müəllif həm
də öz şəxsi nümunəsi ilə bu mülahizəsini təsdiq etməli idi. «Müharibə haqqında»
əsərində o, öz dövrünün müasir strategiya konsepsiyasına dərin təsir göstərdi. O,
müharibənin özlüyündə başa çatdığını inkar edərək yazırdı ki, «Müharibə müxtəlif
mənaların qarışığı ilə siyasi münasibətin davamından başqa bir şey deyildir».
Lakin alman hərbi planlaşması onun nəzəriyyəsinə artan dərəcədə məhəl
qoymamaqla, siyasi niyyətdən məhrum olurdu. Bir çox Avropa dövlətlərində isə onun
nəzəriyyəsinə geniş maraq göstərilirdi. Marks və Engels Klauzevitsin əsərini müzakirə
edirdilər, Lenin isə İsveçrədə mühacirətdə olanda onun siyasi təlimlərini öyrənirdi və
müharibənin başqa vasitələrlə siyasətin davamı olması fikrini yüksək qiymətləndirirdi.
XX əsrin ortalarından yeni tipli silahlar sistemi meydana gəldiyindən,
Klauzevitsin strategiya konsepsiyasının əhəmiyyəti müstəsna olaraq quruda aparılan
müharibəyə aid olmaqla tənəzzülə uğradı, baxmayaraq ki, onun təməl ideyaları
həmişəki kimi yararlı olaraq qalır.
O göstərir ki, müharibəyə xas olan xüsusiyyət onun təkbaşına mübarizə
olmasıdır. Klauzevits bü fikrini I Dünya müharibəsindən az qala bir əsr əvvəl ifadə etsə
də, bəzi
tarixçilərin I Dünya müharibəsi adlandırdığı Yeddiillik müharibənin (1756-1763-cü
illər) təcrübəsini nəzərə almalı idi. Axı həmin müharibədə doqquz dövlət - bir tərəfdən
Avstriya, Fransa, Rusiya, İspaniya, Saksoniya, İsveç, digər tərəfdən isə Prussiya, Böyük
Britaniya (Hannover ilə birlikdə) və Portuqaliya iştirak edirdi. Bu heç də təkbaşına
mübarizə və ya müharibə deyildi, vuruşan tərəflərə çox sayda mənafelər hakim
kəsilmişdi. Həmin ziddiyyətlərin kəskinləşməsinə səbəb müstəmləkələr uğrunda
ingilis-fransız mübarizəsi və
Prussiyanın təcavüzkar siyasətinin Avstriya, Fransa və Rusiya maraqları ilə toqquşması
idi. 1761-ci ildə döyüşlərdə Prussiya fəlakət vəziyyətində idi, bu vaxt yeni rus çarı,
alman hərbi
ənənələrinin pərəstişkarı olan III Pyotr Rusiyanın mənafelərinin əksinə Prussiya ilə sülh
bağladı və 1762-ci ildə onunla ittifaqa girdi. Bu həm də Rusiyanın öz müttəfiqlərinə
qarşı xəyanəti idi. Müharibənin hansının dünya müharibəsi adlanması isə
mahiyyətindən daha çox ona bəslənilən münasibətdən asılı olur. İngiltərədə Birinci
Dünya müharibəsi sadəcə olaraq “Böyük müharibə “ hesab olunurdu, yalnız İkinci
Dünya müharibəsindən sonra burada da hamı tərəfindən qəbul olunmuş adla
adlanmağa başladı.
Bu vaxt müstəmləkələrdə və dənizdə kəskin mübarizə gedirdi. 1763-cü ildə
Prussiya Avstriya və Saksoniya ilə bağladığı sülh müqaviləsinə görə Sileziyanı özündə
saxladı. 1763-cü il Paris sülh müqaviləsinə görə isə Fransadan Kanada, Şərqi Luiziana,
həmçinin Hindistandakı fransız müstəmləkə ərazilərinin böyük hissəsi Böyük
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Britaniyaya keçdi. Yeddiillik müharibənin başlıca yekunu müstəmləkə uğrunda və
həmçinin ticarətdəki birincilik üstündə mübarizədə Böyük Britaniyanın Fransa
üzərində qələbəsi idi.
Doğrudan da, I Dünya müharibəsi sayılmalı olan Yeddiillik müharibə dünyanın
xəritəsində çox iri dəyişikliklər etdi. Britaniya əlavə müstəmləkələr əldə etdiyinə sevinc
hissi keçirdiyindən 13 il sonra Şimali Amerikadakı özünün böyük müstəmləkəsi olan
13 koloniya azadlıq mübarizəsinə, əsl inqilaba qalxıb, müstəqilliklərini elan etməklə,
yeni Amerika Birləşmiş Ştatları dövlətini yaratmağa başladı. ABŞ getdikcə böyüyəcək,
materikin xeyli hissəsini və bəzi adaları tutacaq və XX əsrin ikinci yarısında
fövqəldövlətə çevriləcəkdi.
Müharibə zor akt olub, onun başlayanın öz iradəsini yerinə yetirməyə
əleyhdarlarını məcbur etmək məqsədini güdür. Özü də bu hərəkət müəyyən zaman
ərzində davamı olmayan təkcə bir zərbədən ibarət deyildir. Şəraitə lazımınca nüfuz
etməmək, onu öyrənməmək də ciddi çətinliklərə gətirib çıxara bilər.
Klauzevits hərbi dühalara, Böyük Aleksandra, Hannibala, Sezara, Napoleona
xüsusi əhəmiyyət verir. Nəzəriyyəçi müharibədə rast gəlinən təhlükələrə də diqqət
yetirir.
Əsərdə ordunun təchizatı məsələsi xüsusi yer tutur. Təchizat, logistika hətta
qədim dövrlərdəki dahi sərkərdələr üçün ən vacib problemlərdən biri sayılırdı. Axı
logistika müharibənin qan damarı hesab olunur. Hətta 50 minlik ya 100 minlik ordunu
ərzaqla təmin etməyin özü də olduqca mürəkkəb bir məsələdir. Makedoniyalı
Aleksandr Persiyadan Orta Asiyaya keçmək üçün Xəzər dənizinin cənubunu, ərzağı və
ayaqaltı otu bol olan Hirkaniya vadisini seçdi. Bu onun yürüşünün uğurlu olmasında
heç də az rol oynamadı. Napoleon və Hitler isə bu mühüm cəhəti Rusiyaya yürüş vaxtı
yaddan çıxartdıqlarına görə ağır məğlubiyyətlərlə üzləşməli oldular. Axı ac ordu
vuruşmağa qadir deyildir. Napoleon öz ölkəsindən çox uzaqlara gəlib çıxanda əslində
Hannibalın İtaliya ərazisindəki səhvini təkrar etdi. Hannibal Karfagendən əlavə canlı
qüvvə və digər maddi kömək xahiş etsə də, onları istənilən həcmdə ala bilmirdi. Roma
ordusu isə Kannda ağır məğlubiyyətə düçar olsa da, öz ərazisində olduğundan, başqa
sözlə «yeni qanla» təmin olunmaqda hansısa çətinlik çəkmirdi.
Napoleon ordusu Rusiya ərazisi ilə geri çəkildikdə təkcə şaxtadan, soyuqdan
deyil, həm də ərzaq qıtlığından əziyyət çəkirdi. Ruslar «yanmış torpaq» metodunu
həyata keçirərək, fransızların ərzaq əldə etmək cəhdlərini puça çıxarırdı. Vaxtilə, böyük
sərkərdə Səlahəddin də III Səlib yürüşünə belə «qonaqpərvərlik» göstərməklə,
səlibçiləri ağır məhrumiyyətlərə düçar etmişdi. Napoleonun əsgərləri ölən atların ətini
yeyirdilər.
Hitler isə strateji şəhər hesab etdiyi Stalinqradı işğal etmək vəzifəsini irəli sürsə
də (bu, ona Volqa çayı ilə cənubdan, Bakıdan neft daşınmasının qarşısını kəsməyə,
Sovet ordusunu motorlar müharibəsində yanacaq aclığına məhkum etməyə xidmət
edəcəkdi, axı həm də bu şəhər Stalinin adını daşıyırdı), əslində öz ordusunu ərzaq
qıtlığına, aclığa sövq etmişdi. Ordunun çox böyük məsafədə uzaqlaşması hesabına
silah, sursat, hərbi texnika təchizatında da ciddi çətinliklər meydana gəlmişdi. Ordunun
hərtərəfli təminatı isə onun döyüş qabiliyyətini saxlamaq üçün ən vacib məsələlərdən
biridir. Bu əməliyyat əslində hərb tarixində tam avantyura xarakterli bir cəhd hesab
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oluna bilərdi. Ona görə də 1942-ci ilin sonundakı qışda ordu sərt şaxta ilə yanaşı,
aclıqdan da əziyyət çəkirdi. Bu vaxt Almaniyanın hərbi aviasiyasına başçılıq edən
German Gerinq Hitlerə söz verdi ki, Stalinqrad cəbhəsindəki ordunu hava yolu ilə
ərzaqla bütünlüklə təmin edəcəkdir. Təyyarələrdən az miqdarda ərzaq atılsa da, bu
vəziyyəti dəyişə bilmədi. Aclıqdan və soyuqdan əziyyət çəkən 300 min nəfərlik alman
ordusu sovet qoşunlarının mühasirəsindən çıxa bilmədi və onların əksəriyyəti məhv
edildi. Beləliklə,. Hitler ordusu 2 fevral 1943-cü ildə Stalinqradda ağır məğlubiyyətə
uğradı, feldmarşal Paulyus başda olmaqla 91 min nəfər alman əsgəri və zabiti əsir
götürüldü. Bu məğlubiyyətdə digər faktorlarla yanaşı, logistikaya diqqət verilməməsi
də öz məkrli işini gördü.
Müharibədə mənəvi amil ölçüsü, düşmənçilik hissi, igidlik, təhlükənin təsir gücü
mühüm əhəmiyyətə malikdir. Böyük döyüş təkcə fiziki deyil, həm də mənəvi gərginlik
tələb edir. Ordu təkcə sayı ilə deyil, ən başlıcası mənəvi gücü, yüksək ruhu ilə, bütün
çətinliklərə, məhrumiyyətlərə rəğmən qələbəyə sarsılmaz inamı ilə seçilməlidir.
Müharibədə döyüş gedən yerin şəraiti də az əhəmiyyət daşımır. Bu yer
əvvəlcədən yaxşı öyrənilməlidir. Hər şey döyüşün baş tutduğu müharibə teatrında öz
həllini tapır. Hərbi fəaliyyətin döyüş yeri üç qaydada təsir edir: onu ələ keçirməyin
qarşısını alan maneələr şəklində, müşahidə aparmağa maneələr şəklində və atəşdən
gizlənmək şəklində. Sovet ordusu 1939-1940-cı illərin qışında Finlandiya ərazisinə
girməklə müharibə aparırdı. Vuruşmada fin
qüvvələri Qızıl ordu hissələrinə gözləmədikləri güclü müqavimət göstərirdilər. Sovet
əsgərləri meşələrdəki qalın qarda çətin hərəkət edir, ağacların budaqlarında gizlənmiş
snayperlərin atəşindən ağır itkilərə məruz qalırdılar. Ona görə də kampaniya Sovet
ordusu üçün olduqca ağır gedirdi. Cəbhədəki finlərin “Mannerheym xətti”ni yalnız
müharibənin son aylarında keçmək mümkün oldu və 1940-cı ilin martında bağlanan
müqaviləyə görə, Finlandiyanın cənubdakı bəzi əraziləri - Kareliya SSRİ-yə keçdi
Klauzevits havanın da döyüşə böyük təsir göstərdiyini qeyd edir. Əksər hallarda
dumanın məlum rol oynadığını vurğulayır. Yəqin ki, o, yalnız Avropada gedən
müharibələrdə iqlim dəyişikliklərinin təsirini nəzərə almışdı. Lakin soyuq iqlimli
ərazilərdə sərt şaxta və qarın, həmçinin səhranın qızmar istisinin, tropik ərazilərin
rütubətli və isti havasının ordunun fiziki və mənəvi gücünə göstərdiyi mənfi təsir ona
görə də müəllifin diqqətindən kənarda qalır.
Strategiyanın əsas vasitəsi qələbə, başqa sözlə, faktiki müvəffəqiyyət hesab
olunur. Strateji vasitələrin tətbiqinə çox sayda şəraitlər öz təsirini göstərir. Hərbi
biliklərə yiyələnmək vacibdirsə, bu biliklər hökmən bacarığa çevrilməlidir və belə bir
cəhət heç də biliklərə yiyələnməkdən az əhəmiyyət daşımır.
Strategiyanın elementlərinə mənəvi xüsusiyyətlər, silahlı qüvvələrin miqdarı,
döyüş gedən yerin şəraiti, hakim mövqe tutan məntəqələr, dağlar, çaylar, meşələr,
yollar daxildir. Bunlar həm də ordunun təchizatında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Ordunun döyüş igidliyi sadə fərdi qocaqlıqdan fərqlənir. Cəsarət, möhkəmlik,
sayca üstün olma, qəflətən hücum, hiyləgərlik qələbənin çalınmasına xidmət edən
cəhətlərdir. Böyük və ya kiçik ordu hissəsinin komandiri məkanda qüvvələrin
cəmlənməsində öz ustalığını nümayiş etdirməlidir.
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Müharibənin taleyini çox vaxt görkəmli sərkərdələr həll edirdilər. Yuxarıda
sadalananlara II Dünya müharibəsinin görkəmli sərkərdələri olan Jukovu,
Rokossovskini, Montqomerini, Aleksanderi, Makarturu, Eyzanhaueri əlavə etmək olar.
Onlar natsist Almaniyası və militarist Yaponiya üzərində qələbəyə öz dövlətlərinin
liderləri Stalin, Çörçil və Ruzvelt kimi böyük töhfə vermişlər. Hər bir döyüş onlar üçün
əslində bir yardıcılıq sınağı olmaqla yanaşı, həm də onlara layiq olduqları şöhrət
çələngi gətirirdi.
Döyüşə komandanlıq edənin hərbi istedadından, strateji düşüncəsindən və
taktiki ustalığından çox şey asılıdır. Hələ qədim yunanlar deyirdilər ki, şir sürüsünə
qoyunun başçılıq etməsindənsə, qoyun sürüsünə şirin başçılıq etməsi yaxşıdır. Pis
komandan və ya komandir təkcə məğlubiyyətə səbəb olmur, həm də çoxlu canlı qüvvə
itkisinə yol verir. Britaniya ( bura Avstraliya, Yeni Zelandiya, Hindistan qüvvələri də
daxil idi ) və fransız qoşunlarının I Dünya müharibəsində, 1915-ci ildəki Dardanel
əməliyyatında məğlubiyyəti hər şeydən çox həmin əməliyyatın yaxşı hazırlanmaması
və daha pis şəkildə həyata keçirilməsi ilə əlaqədər idi. Bu iri miqyaslı hərbi əməliyyat
Britaniyanın dəniz naziri Uinston Çörçilin təşəbbüsü olmaqla, boğazlarla
birlikdəTürkiyənin paytaxtı İstanbulu tutmaq məqsədini güdürdü. Əməliyyatın uğuru
quru və dəniz qüvvələrinin birgə tətbiq edilməsi ilə mümkün ola bilərdi.
Hələ 1914-cü ilin noyabrında ingilis və fransız gəmiləri boğazın fortlarını qısa
müddətdə bombalamışdılar. Türklər bundan sonra Dardanelin müdafiəsini
gücləndirmişdilər. Sonra buraya 80 gəmidən ibarət ingilis-fransız eskadrası göndərildi.
1915-ci ilin yanvarında qərara alındı ki,donama Dardaneldə müstəqil qaydada,
ordunun köməyi olmadan vuruşacaqdır. Fevralda donanma Osmanlı fortlarını atəşə
tütmağa başladı. Türklər boğazın sularına qoruyucu minalar qoydular və martda
eskadra boğaza daxil olanda türklərin atəşi altına düşdü. Üç gəmi batırıldı, üçü isə
zədələndi. Türklərin itkisi isə elə əhəmiyyətli deyildi.
Sonra Qallipoli yarımadasına desant düşürmək istədilər. Desant 81 min
adamdan, 178 topdan ibarət idi. Alman-türk (onlar da əks tərəfdə müttəfiq idilər)
komandanlığı Dardaneli müdafiə etmək üçün əlavə ordu yaratdı. Apreldə yarımadaya
desant salınmasına başlandı Lakin bir gün sonra türklərlə baş verən döyüşdə çoxlu itki
verildiyindən, Britaniya qoşunları geri çəkilib, gəmilərə otudular. Yarımadanın digər
sahillərində də desant vaxtı britaniyalıların itkisi böyük idi. Türk artilleriyası sahilə
əsgərləri çıxarmaq üçün gəmilərdən endirilən çox sayda qayıqları da sərnişinləri ilə
birlikdə məhv etmişdi. Desant əməliyyatının buirinci günü müttəfiqlərin itkisi böyük
idi,18 min nəfərə çatırdı. Sonrakı hücumlar da uğur gətirmədi. Avqustda əlavə 10 min
nəfər əsgər gətirildi. Lakin ingilis-fransız qüvvələri irəliliyə bilmirdilər və artıq aydın
oldu ki, Dardanel əməliyyatı uğursuzluğa düçar olur. Qallipolidən desantın
evakuasiyası başlandı və bu ağır iş dekabrda başa çatdı. İngilislərin itkiləri 120 min
nəfər, fransızlarınkı isə 26 min həfər idi. Osmanlı imperiyasının da itkiləri heç də az
deyildi. Mqttəfiqlərin Dardanel əməliyyatı, beləliklə, ciddi uğursuzluqla nəticələndi.
Əməliyyatın təşəbbüskarı kimi Çörçil istefaya getməyə məcbur oldu.
Çörçil isə öz növbəsində Mqttəfiq qüvvələrinin baş komandanı general-mayor
Çarlz Monronu təqsirləndirirdi. O, özünün “Dünya böhranı” əsərində vaxtilə Sezarın
Pontdan göndərdiyi “veni, vidi, vici” – “gəldim, gördüm, qalib gəldim” sözlərindən
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ibarət xəbəri bir qədər dəyişərək, Monro haqqında istehza şəklində guya onun öz
dilindən gələn sözləri belə yazır: “gəldim, gördüm, təslim oldum”.
Klauzevitsin əsəri bütövlükdə tarixə müraciət etsə də, öz dövrünün müasir döyüş
strategiyası və taktikası sahəsində daha çox Napoleon müharibələrinə əsaslanır. Həmin
müharibələrdən iki əsrə bərabər bir zaman məsafəsi keçmişdir. Bu dövrdə hərb sənəti,
hərb elmi və təcrübəsi xeyli irəliləmiş, əvvəllər heç vaxt özü barədə hansısa bir
anlayışın belə olmadığı yeni silah növləri meydana çıxmışdır. XIX əsrin ortalarında
ABŞ-da meydana çıxan, əvvəlcə xəznəli, sonra isə avtomat şəklindəki vinçester
tüfəngləri quruda aparılan əməliyyatlarda mühüm rol oynadı. Bu silahdan istifadə
hesabına XIX əsrin son rübündə
Amerika Birləşmiş Ştatların preriyalarındakı bizon sürüləri amansızcasına məhv
edilirdi. Hindular ağlarla mübarizədə bu silah hesabına ağır itkilərə məruz qalmaqla
yanaşı, özlərinin bizon əti şəklindəki əsas ərzaq ehtiyatlarından məhrum olmaqla
sürətli məğlubiyyətlərə düçar olurdular. Vinçester silahı Afrikanın müstəmləkəçilik
qitəsinə çevrilməsində mühüm rol oynadı və qitənin cənubunda müstəmləkəçilərə
müqavimət göstərən zənci əhalisi və şimalda əsl müharibəyə qalxan sudanlılar geniş
qırğına məruz qalırdılar. Yaxud, XIX əsrin 80-ci illərində icad edilən pulemyot yer,
aviasiya və tank növlərinə malik olmaqla avtomat silah kimi daha məhvedici atəş
gücünə malik idi. İmperializmin təşəkkülündə mühüm rol oynayan
bu silah elə imperializmin özünün məhvində də eyni rolu oynadı. Birinci Dünya
müharibəsində isə ilk dəfə tanklardan və hərbi aviasiyadan istifadə edildi. Almanlar
Londonu və İngiltərənin şərqini bombalamaq üçün həmçinin tseppelinlərdən istifadə
edirdilər. 1916- cı ildə isə ingilislər müharibədə ilk dəfə tırtıllı tanklardan istifadə
etməyə başladılar, lakin onun səmərəliliyi hələ az idi.
XX əsrdə isə silah istehsalının gur inkişafı onun ticarətini xeyli genişləndirməklə,
böyük dövlətlərə nəhəg qazanc gətirməyə başladı. XXI əsrin başlanğıcında isə bu
ticarətin miqyası daha da böyüməklə, silah istehsal edən dövlətlər arasında kəskin
rəqabətin meydana gəlməsinə səbəb oldu.
Əks qüvvələrin düzgün qiymətləndirilməməsi, ağılsız dəlisovluq acı məğlubiyyət
anları ilə üzləşməmiş ötüşmür. 1853-1856-cı illərin Krım müharibəsi daha çox Balaklava
döyüşündə Britaniya Yüngül Briqadasının özünü intihar şəklindəki hücumu ilə
xatırlanır, ingilislər və fransızlar bu müharibəyə 1854-cı ildə qoşulmuşdular. Bundan da
«yüngül süvari hücumu» şəklindəki ironiyalı söz birləşməsi meydana gəlmişdir.
Yaxud, 1939-cu ilin sentyabrında Hitler qoşunları Polşaya hücum edəndə, polyak
süvariləri guya igidlik nümayişi kimi alman tanklarının üzərinə qılıncla hücum edib,
məhv oldular.
Müharibədə baş döyüş çox sayda məsələlərin həllinə yol açır. Hannibal İtaliya
ərazisi ilə irəliləyəndə, Roma ordusunun komandanı Maksim Fabi (ona «ləngiyən»,
«ləng» mənasını verən «Kunktator» ləqəbi vermişdilər) hər vəchlə baş döyüşə
girməkdən qaçırdı, o, bu vaxt Kann döyüşünün ağır dərsini nəzərdə tuturdu, bunun
əvəzində Karfagen ordusuna xırda toqquşmalarda «ağcaqanad sancması» ilə cavab
verirdi. Böyük Aleksandr, Hannibal, Sezar, Napoleon isə baş döyüşlərə möhkəm aludə
idilər, onun uğurlu nəticəsinə əmin olduqlarından düşməni belə döyüşə girməyə
məcbur edirdilər.
304

Rus ordusu Napoleonla baş döyüşdən, iri miqyaslı toqquşmadan daim qaçmağa
səy göstərsə də, 1812-ci ilin 7 sentyabrında feldmarşal Mixail Kutuzov Borodinoda belə
döyüşə girməyə məcbur oldu. Ruslar Borodino döyüşündən sonra məğlub olub geri
çəkilsələr də, artıq strateji qələbə onların tərəfində idi. Kutuzov Moskvanı da tərk edib,
Napoleona təslim etsə də, ordunu məhv olmaqdan xilas etməklə, dahi fransız
sərkərdəsi çarəsizlikdən Rusiyadan qaçmağa üz tutanda, ona xırda zərbələrlə ağır itki
verməyə məcbur etməsini davam etdirdi.
Dağlarda, meşələrdə, düzənlikdə, səhralarda müdafiə öz xüsusiyyətlərinə
malikdir. Dağlarda vuruşmağı bacaran xüsusi qüvvələr yaradılmalı və onlar döyüş
şəraitinə yaxın olan mövqelərdə məşq etməklə, bu döyüş sənətinə yiyələnməlidirlər.
Dağlıq ərazilərdə döyüş və
nəqliyyat helikopterlərindən istifadə olduqca təhlükəlidir, çünki bir daşın arxasında
gizlənən düşmən əsgəri müasir silah işlətmədən belə adi atəşlə helikopteri məhv edə
bilər.
Müharibə dövründə strateji obyektlərin qorunması ən vacib şərtlərdən birinə
çevrilir, çünki həmin obyektlərə vurulan zərbə fəlakət dalğası yarada bilər. Bundan
işğalçıları qovmaq üçün istfadə edilməsi faktları da vardır. 1576-cı ildə Hollandiyanın
Leyden şəhərinin sakinləri ispan işğalçılarına qarşı mübarizədə qalib gəldilər. Onlar
qonşuluqdakı Xarlem şəhərinin taleyinə yaxşı bələd idilər, şəhər yeddi aylıq
mühasirədən sonra ispanlar tərəfindən tutulduqda sakinlər yaşından və cinsindən asılı
olmayaraq asılmış və ya suda batırılıb öldürülmüşdülər. Leydenlilər demişdilər ki,
onlar ərzaqları qurtarana qədər vuruşacaqlar, ehtiyac yarandıqda isə sol əllərini yeyib,
sağ əlləri ilə vuruşacaqlar. Həqiqətən də şəhər qəhrəmancasına müqavimət göstərdi.
Mübarizə üçün heç bir vasitə qalmayanda müdafiə qüvvələri bəndi(dambanı) dağıdıb,
ispanların düşərgəsini və özlərini suda batırıb məhv etdilər. Şəhərə çox böyük ziyan
dəydi, lakin ispanlar uzaqlaşmağa məcbur oldular. İşğalçını öz torpağında məhv etmək
üçün onun həqiqi sahibinə hər cür vasitədən istifadə məqbuldur, bunu leydenlilər öz
fədakar nümunələrində sübut etmişlər.
Vuruş prosesində belə obyektlərin kövrəkliyinə əminlik hiss edildikdə, onlarıi
hədəf seçib, əks tərəfə daha böyük zərbə vurmağa çalışılır. Ona görə də bu obyektlərin
müdafiəsi üçün əvvəlcədən bütün tədbirlər həyata keçirilməlidir. İndi sərsəm ağıllar
əks tərəfdəki belə obyektləri raket zərbəsinə məruz qoymaqla hədələyirlər, lakin onu
nəzərdən qaçırırlar ki, öz ölkələrində təkcə bir strateji obyekt hədəf kimi seçilsə, bu
daha iri miqyaslı fəlakətin baş verməsinə, böyük sayda insan təlafatına səbəb ola bilər.
Müharibədə bütün amillər nəzərə alınmalıdır
Müharibədə dəqiq hesablamaların yerini hansısa bir ümid parıltısı tutsa, bu,
gözlənilənin diametral əksi olan nəticəyə gətirib çıxarır. Sərkərdəlik dühası hesab
edilən, döyüş səhnələrində 40 qələbə çalmış, Austerlits, Yena və Vaqram
döyüşlərindəki parlaq
qələbələri ilə hərb tarixini və təcrübəsini görünməmiş qaydada zənginləşdirən
Napoleon belə, 1812-ci ildə yürüşündəki hesablamalarında ciddi səhvə yol verdi. O,
güman edirdi ki, Moskvanı işğal etdikdən sonra Rusiya imperatoru I Aleksandr sülh
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müqaviləsini bağlamağa məcbur olacaqdır. Lakin Aleksandr onun bu təkliflərinə məhəl
qoymayıb, hansısa bir ən əlverişli müqaviləni də imzalamaqdan imtina etdi. Çünki o,
rus xalqının qətiyyətinə bələd idi və əgər belə bir sənədə imza atsaydı, xalq hökmən
onu lənətləyərdi. Moskvaya yox, Napoleon lap Sibirə qədər də getsə belə, müqavilə heç
vaxt imzalana bilməzdi. Napoleon bu oyuna böyük bir ümidlə girmişdi, ona görə də
çox uzağa getdi, apardığı kampaniya isə canlı qüvvə tələfatı nöqteyi-nəzərindən izafi
bədxərcliyə səbəb oldu və Moskvadan bir qədər gecikmiş şəkildəki qaçma isə ona
olduqca baha başa gəldi.
ABŞ hərbi dairələri Vyetnamdakı, SSRİ rəhbərliyi ilə Əfqanıstandakı
müharibələrin hansı şəraitdə gedəcəyinə o qədər də əhəmiyyət vermədiklərindən, hər
iki ölkədə ciddi, taqətdən salan müqavimətlə qarşılaşdılar. Vyetnamdakı cəngəlliklər
yerli müdafiə qüvvələrinin işini asanlaşdırdığı halda, amerikan aviasiyasının
bombardmanlarının effektini xeyli aşağı salırdı, Vyetnam döyüşçüləri və partizanları
isə daha uğurla vuruşurdular. Sovet qoşunları dağlıq ərazidə əfqan mücahidlərinin
apardığı mübarizə xüsusiyyətlərinə yaxşı bələd olmadıqlarından, nizami ordu onların
pərakəndə zərbələri şəklində olan ağlasığmaz çətinliklərlə üzləşirdi. Ən müasir
silahlara malik olan iki fövqəldövlətin qoşunları əsasən primitiv silahlardan istifadə
edən yerli qüvvələr qarşısında öz zəifliklərini hiss etməyə başladılar və həmin
müharibələri dayandırmaq məcburiyyətində qaldılar.
Hazırda ABŞ aviasiyası, Fransa və İngiltərə də ona qoşulmuşdur, “İslam
dövləti»nin” (İraq-Levant İslam dövləti və ya İraq-Şam İslam dövləti də adlanır) İraqın
şimalındakı və Suriyadakı qüvvələrinə hava hücumları edərək, onlara ağır zərbələr
vurur. Əlbəttə, Vyetnamdakı müharibədən fərqli ollaraq bu ərazilərdə hava
bombardmanları aparmaq nisbətən asandır, çünki qatı İslamçı qüvvələr ( radikal
sünnülər) əsasən düzənlik ərazidə vuruşduqlarından, bu hücumlar qarşısında
müdafiəsiz vəziyyətdə qalırlar. Əfqan mücahidlərini ABŞ «stinqer» silahı ilə təmin
etdiyi halda, «İslam dövləti» qüvvələri təyyarələri vurmaq üçün belə səmərəli silaha
malik deyillər. Burada elə böyük dağlıq ərazi, meşə, cəngəllik də yoxdur ki, həmin
terrorçuların müdafiə imkanlarına müəyyən ölçüdə köməklik göstərə bilsin.
Müasir dövrdə silahların inqilabi qaydada dəyişilməsi, kütləvi qırğın silahlarının
meydana gəlməsi, doqquz ölkənin nüvə silahına və onların hədəfə çatdırılması üçün
böyük məsafələri qət edə bilən ballistik raketlərə sahib olması, kiberməkanın yaranması
nəticəsində müharibə vasitəsi kimi kiberhücumların meydana çıxması ilə sülhü daha
kövrək etməklə, III Dünya müharibəsi baş verərsə, onun daha nəhəng miqyasda insan
tələfatına və dağıntılara səbəb olması ehtimalını xeyli böyüdür. Dünyadakı təlatümlər,
siyasi kataklizmlər belə müharibənin başlanması təhlükəsini artırır. Rusiya siyasətçisi
Vladimir Jirinovski III Dünya müharibəsinin artıq başlanması barədə qorxulu
bəyanatlar verir. Təəssüf ki, belə «peyğəmbərlikdə» o, tək deyildir. Roma Papası
Fransisk da yerli münaqişələrin və terrorçuluğun xeyli genişləndiyini nəzərə alaraq
həmçinin bu müharibənin getdiyini dilə gətirmişdir.
Kütləvi qırğın silahlarının qadağan olunması barədəki söhbətlər onlara sahib
olma dövrlərindən getsə də, elə bir ciddi nəticəyə gətirib çıxarmır. Əksinə, bu silahlara
yiyələnmək həvəsi başqa dövlətləri də özünə cəlb edir. Hətta Rusiya ilə münaqişədə
olan Ukrayna yenidən atom silahına malik olmaq barədə arzusunu bildirərək, buna
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cəhd edəcəyini bəyan etmişdir. Dünyanın kəskin etirazlarına baxmayaraq, İranın nüvə
silahına yiyələnmək cəhdləri barədəki şübhələrə də hələ son qoyulmamışdır.
Kiberhücumlar birbaşa qırğın silahı olmasa da, ona məruz qalmış ölkənin təkcə
hərbi qüvvələrinə ziyan vurmaqla kifayətlənməyib, bu ölkənin bütün iqtisadi və sosial
həyatını iflic vəziyyətinə sala bilər. Əhalinin həyati əhəmiyyət daşıyan yaşayış şəraitini
poza, təyyarələri uçuş meydançalarında dustaq edə bilər. Kiberhücum ümumilikdə,
sabotajın və düşmən kommunikasiyalarının dağıdılmasının klassik metodlarının bir
növünün həyata keçməsidir. Kompyuterin köməyi ilə radarın neytrallaşdırılması,
əlbəttə, raketin köməyi ilə vurulan zərbədən bir qədər yaxşı olsa da, vurduğu ziyan
ondan o qədər də geri qalmır.
ABŞ hərbi komandanlığı hesab edir ki, Krımın Rusiya tərəfindən anneksiyası və
sonralar Ukraynanın şərqində münaqişənin böyüməsi ruslar tərəfindən çox diqqətlə
planlaşdırılmış və kiberhücumların uğurla aparıldığı hərbi əməliyyatın birbaşa
nəticəsidir. Sonrakı hadisələr də göstərir ki, Rusiya ilə Qərb arasındakı informasiya
sahəsindəki və hümanitar münaqişələr böyüyüb, kibermüharibəyə çevrilmək şansına
yiyələnə bilər.
Bir sözlə, müasir müharibə iri miqyasda getsə, böyük dövlətlər arasında baş versə,
artıq çox uzun məsafələr belə, nə raket zərbələrinə, nə də kiberhücumlara maneə törədə
bilməyəcəkdir. Ümumiyyətlə, kiberməkanda sərhədlər yoxdur. Raket əleyhinə
mübarizə silahları meydana gəlsə də, onların effektliliyi də hələlik aşağı olaraq qalır.
Əgər İsrailin raket əleyhinə olan müasir müdafiə qurğuları “Xamas”ın atdığı primitiv,
qısa məsafəyə uçan raketləri tam zərərləşdirə bilmirsə, onda ballistik raketlərdən
müdafiə qurğularının faydalı iş əmsalının da o qədər yüksək olmayacağı ehtimalı
yaranır. Ancaq onu da qeyd etmək lazımdır ki, Rusiyanın CC-300 və “Triumf” adlanan
CC-400 zenit raket sistemləri ballistik raket əleyhinə səmərəli müdafiə silahı hesab
olunur. Amerikanlarin da raket əleyhinə yeni mqdafiə silahı olan “İcis” noyabrın 6-da
keçirilən Sakit okean təlimlərində özünü olduqca səmərəli göstərmiş,bir ballistik və iki
qanadlı raketi məhv etmişdir. “İcis” artıq ABŞ-ın hərbi gəmilərində tətbiq edilir.
Dünyada gedən proseslər heç də nikbin əhval-ruhiyyə doğurmur. Deyəsən, dahi Albert
Eynşteynin IV Dünya müharibəsinin daş alətlərlə aparılacağı barədəki ideyasının doğru
çıxması şansı böyüyür, çünki əgər III Dünya müharibəsi baş versə, o sivilizasiyaya
dəhşətli ziyan vurmaqla, insanları yenidən paleolit dövrünə qaytaracaqdır. Həm də bu
müharibə fərqli dairələrdə getdiyindən yeni tipli müharibə olacaqdır. Sürünmə
xarakteri ilə seçiləcəkdir, xaos, ümidsizlik hissi əmələ gətirəcəkdir. Bütün silahlar yoxa
çıxsa da, təbiətin bəxş etdiyi silah olan daş isə tükənməyəcəkdir, axı daş dövrünün yoxa
çıxması da, heç də daşın azalması ilə meydana gəlməmişdi.
Bütün bunlar Klauzevitsin müharibə barədəki nəzəriyyəsini bir qədər köhnəlmiş
kimi göstərsə də, bütünlüklə onun yararsıza çevrildiyindən xəbər vermir. Əlbəttə,
müasir müharibə bəlkə də klassik döyüş səhnəsini tanımayacaqdır. Müasir silahı –
raketi kompyuterlə idarə edən hərbçi operator hansısa bir yeraltı məkanda,
«mağarada»kı sığınacağında oturub, ona tapşırşlmış vəzifəni icra edəcəkdir. Lakin
quruda aparılan müharibə üçün bu nəzəriyyənin müddəaları əsasən öz qüvvəsində
qalır. Düzdür, müasir müharibədə raket silahı, aviasiya zərbələri və dəniz müharibəsi
daha böyük rol oynayacaqdır, lakin quruda gedəcək döyüşləri də bütünlüklə diqqətdən
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yayındırmaq olmaz. Məgər hərbçinin, bilavasitə döyüşdə iştirakından, yaxud da
hansısa müasir qorxulu silahı idarə etməsindən asılı olmayaraq, mənəvi durumu,
yüksək ruhu, nəhayət, intizamı və biliyini bacarığa çevirməsi öz əhəmiyyətini
itirmişdirmi? Əksinə, bu xüsusiyyətlər, müasir müharibədə baş verən hər bir şey,
klassik cəbhədə qarşı-qarşıya və ya əlbəyaxa döyüşdən də daha artıq əhəmiyyət kəsb
etməyə başlayır. Axı müasir hücum və müdafiə silahı ona etibar edilmişdir, onunsa
qılınc və ya tüfənglə müqayisəsi kosmik raketin arbaletlə müqayisəsinə bənzəyir. Ona
görə də həmin hərbçinin məsuliyyət hissindən və bacarığından bu vəzifənin dəqiq və
səmərəli qaydada yerinə yetirilməsi çox asılı olacaqdır
Klauzevits qeyd edirdi ki, «Müharibə təhlükə meydanıdır, deməli, igidlik
müharibənin ən mühüm xüsusiyyətidir». Bu fövqəl mərdlik fərdi təhlükə vaxtı və ya
daxili tələbatdan – vicdandan doğur. Birinci növ dözümlülüklə, ikinci növ isə
qoçaqlıqla əlaqədardır. Birinci növ daha etibarlıdır, ikinci isə insanın təbiətindən irəli
gəlir. Hər iki növ igidliyin ən mükəmməl tipini meydana çıxarır. Lakin igidliyin üzə
çıxması üçün həm də müəyyən şəraitin mövcudluğu tələb olunur.

Hərbi təcrübə və onun xüsusiyyətləri
Hərbi nəzəriyyə ilə yanaşı, onu real şəraitə tətbiq edən hərbi təcrübə də böyük
əhəmiyyətə malikdir. Bunu biz ayrı-ayrı hərbi xadimlərin istedadında, döyüşü təşkil
etmək bacarığında görürük. XIX əsrin hərb praktikasının görkəmli nümayəndələrindən
biri olan Helmut fon Moltke uzun müddət Prussiya, sonra isə Almaniya Baş
Qərargahının rəisi olmaqla Danimarka (1864-cü il), Avstriya (1866-cı il) və Fransa (187071-ci illər) üzərində qələbələrin hərbi arxitektoru olmuşdu. Bunlar Otto fon Bismarkı o
vaxtlar sərbəst şəkildə olan Alman dövlətləri liqasını Prussiyanın ağalıq etdiyi yeni
imperiyaya çevirməyə qadir etmişdi.
Moltke 1800-ci ildə yoxsul bir ailədə anadan olmuşdu. Atası 1805-ci ildə o vaxtlar
Danimarkanın tabeliyində olan Halmştayna köçmüşdü. Balaca Helmut Kopenhagen
Royal Kadet korpusunda təhsil almışdı və Danimarka piyada alayında xidmətə
girmişdi. 1821-ci ildə Berlinə gələndə Prussiya ordusunda xidmət etməyi qərara almış
və ikinci leytenant rütbəsinə yiyələnmişdi. İki il sonra o, Baş Hərbi Kollecdəki üç illik
kursa göndərildi. 1828-ci ildə isə Berlində Baş Qərargahın topoqrafiya bürosunda
xidmətə keçdi. Ədəbi işini davam etdirməklə bir neçə kitabını nəşr etdirdi və məşhur
ingilis tarixçisi Eduard Gibbonun «Roma imperiyasının tənəzzülü və dağılması» əsərini
alman dilinə tərcümə etdi. 1835-ci ildə o, Türkiyəyə göndərildi ki, sultan II Mahmudun
Türk ordusunu modernləşdirmək üzrə müşaviri işləsin. Üç il sonra Misirin Suriyaya
müdaxiləsinə qarşı Türkiyə qüvvələrini hazılamaqla məşğul oldu. 1839-cu ildə müdafiə
uğursuzluğa uğradı, çünki türk komandirləri Moltkenin məsləhətlərinə məhəl
qoymamışdılar. Həmin ildə yenidən Prussiya ordusunda xidmətə keçdi.
O, Almaniyanın birləşdirilməsi və təbii sərhədlərinin yoxluğu şəraitində əhatə
olunduğu potensial düşmənlərdən Prussiyanın mühafizə olunması kimi başlıca
problemlərlə məşğul olurdu. Moltke bir hərbi xadim kimi inanırdı ki, yalnız müharibə
bu problemlərin razı qalınan bir qaydada olan həllini təmin edə bilər.
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Moltke Prussiyanın ən pis düşməni hesab etdiyi 1848-49-cu illər inqilabının
yatırılması ilə demokratiyanın da məhv edilməsinə sevinirdi. 1851-ci ildə o, gələcək
Prussiya kralı və Alman imperatoru (kayzeri) olacaq prints Vilhelmin şəxsi köməkçisi
təyin edildi. 1857-ci ildə isə Prussiya Baş Qərargahının rəisi seçildi. Bir qədər sonra
kansler Otto fon Bismark, müdafiə naziri Albrext fon Rön və onun özündən ibarət olan
üçlük Prussiyanın, həmçinin Almaniyanın mənafeyi naminə böyük işlər gördü. Moltke
öz dövrü üçün yeni texniki icad sayılan dəmir yolunu, ordunun hərəkəti və təchizatı
üçün geniş imkan yaratdığına görə
yüksək qiymətləndirirdi. O, həmçinin yeni hərbi silaha da böyük diqqət verirdi və təkid
edirdi ki, qərargah zabitləri müharibənin yeni konsepsiyasını yüksək qaydada
mənimsəməlidirlər.
O, bir qayda olaraq qısa və dəqiq əmrlər verirdi, «baş direktivlər» sistemini
yaratmışdı. Prussiya Baş Qərargahının onun tərəfindən tətbiq edilən yeni sistemi
sonralar müasir qaydada təşkil olunan bütün ordular üçün modelə çevrildi.
2 sentyabr 1870-ci ildə Prussiyanın böyük qələbəsi - bütöv fransız ordusu və
imperator III Napoleonun özü prussiyalılar tərəfindən əsir götürülmüşdü, – Fransada
İkinci İmperiyanın məhvi ilə nəticələndi. Moltkenin də xidməttləri lazımınca
qiymətləndirildi, o, feldmarşal rütbəsini aldı. 1871-ci ildən başlayaraq 17 il ərzində
Almaniya Baş Qərargahının rəisi oldu və 1888-ci ildə pensiyaya getdi. 1891-ci ildə
Berlinə səfər edərkən öldü.
Moltke yeddi dil bilirdi, Avropa dilləri ilə yanaşı, türk dilinə də yiyələnmişdi.
Hərbi kolleqaları üçün o, «qızıl adama» çevrilmişdi, onun heç bir düşməni və hansısa
bir aşağılayanı yox idi. Moltke həm də hərbi istedadı ilə yanaşı XIX əsr alman nəsrinin
ustalarından biri hesab olunur. Onun səyi nəticəsində qazanılan qələbələr Prussiyanın
xeyli möhkəmlənməsinə və Almaniyanın birləşib güclü Avropa dövlətinə çevrilməsinə
şərait yaratdı. Bismark necə böyük siyasətçi idisə, Moltke eyni dərəcədə böyük hərbiçi
idi və onların istedadı Almaniyaya böyük fayda bəxş etməklə yanaşı, alman
millətçiliyinin və militarizminin inkişafına da əsaslı təsir göstərməmiş qalmadı.
Almaniya imperiyası Birinci Dünya müharibəsində məğlub olmaqla, Afrikadakı
müstəmləkələrini, Asiyadakı təsir zonalarını itirmək məcburiyyətində qaldı. Bu
məğlubiyyət Almaniyani öz iddialarından bir qədər uzaqlaşdırsa da, təhqiramiz sülh
şərtləri onun militarizminin daha gur şəkildə inkişafına şərait yaratmış oldu. Faşistlər
hakimiyyətə
gəldikdən sonra intiqam, revanş hissi partlayış qaydasında böyüdü. Bir daha böyük
müharibələrin baş verməyəcəyi barədəki nikbin proqnozlar alt-üst oldu.
Birinci Dünya müharibəsindən sonra məşhur ABŞ sənayeçisi, iri avtomobil
zavodlarının sahibi Henri Ford (1863 – 1947-ci illər ) belə bir fikir irəli sürmüşdü ki, bir
daha heç vaxt böyük müharibələr olmayacaqdır, çünki hamı bunun necə bir cəhənnəm
olduğunu gördü. Müdrik bir insan olan Ford özünün səhv etdiyinə əmin oldu, çünki
İkinci Dünya müharibəsinin də şahidi olmaq qismətini yaşadı. Sonuncu dünya
müharibəsi isə öz nəhəng miqdardakı qurbanlarına və xüsusən Avropanı viran qoymaq
miqyasına görə əvvəlki
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müharibələrlə heç bir müqayisəyə girə bilməzdi. Almaniya bu müharibənin
başlanmasının təşəbbüskarı olmaqla yanaşı, onu biabırçı məğlubiyyətlə bitirdi. Bu ölkə
işğala məruz qaldı, zonalara, sonra isə iki dövlətə bölündü.
Henri Forddan xeyli əvvəl, böyük dövlət xadimi, kiçik fasilə ilə iyirmi il ərzində
Böyük Britaniyanın baş naziri olmuş Kiçik Uilyam Pitt də XVIII sonunda bəyan etmişdi
ki, Avropa artıq müharibə görməyəcəkdir. Pittin baş nazir karyerasının sülh dövrü
Fransa inqilabının
başlanması ilə başa çatmışdı. 1793 –cü ilin fevralında İngiltərə Fransaya qarşı
müharibəyə cəlb edildi.
Pittin öncəgörməsi də özünü doğrultmadı. 1803- cü ildə Fransa ilə müharibə yenidən
qalxdı. Lakin Pittin ehtiyatlı siyasəti İngiltərəyə çox fayda verirdi. Napoleon
avstriyalıları və rusları əzəndə, Avstriyanı viran qoyanda, Almaniyanı parçalayanda
İngiltərə təhlükəsiz şəraitdə yaşayırdı.
Onun necə böyük bir şəxsiyyət olduğunu isə abidəsi üzərində yazılmış sözlər daha
yaxşı ifadə edir: “İyirmi ilə yaxın bir müddətdə tacın xidmətində olmaqla, o, özünü heç
də gözə soxmadan yaşadı və kaslb bir adam kimi öldü.”
Pittin sülhün bütünlüklə bərqarar olacağını güman etdiyi XIX əsr əslində Avropa
üçün daha çox müharibələr əsri adlandırıla bilərdi, onun binövrəsini isə Napoleon
qoymuşdu.
XX əsr isə iki dünya müharibəsinin zaman beşiyi oldu. XXİ əsrdə də savaş seriya
şəklində davam edir və əvvəlki yaralar hələ də qaysaq bağlaya bilmir.

Təbiətin müharibənin gedişinə təsiri
Müharibə vakuumda və ya ətraf mühitdən izolə olunmuş şəraitdə
getmədiyindən digər mühüm amillərlə yanaşı təbiətin, iqlimin də müdaxiləsi ona öz
təsirini əsaslı surətdə göstərir. Təbii sərhədləri olmayan ölkələr, məsələn Prussiya bu
çatışmazlığına görə öz potensial düşmənlərindən qorunmaq vəzifəsini ön plana çəkirdi
və preventiv (qabaqlayıcı) tədbirlər görürdü. Təbiət qüvvələrinə, stixiyaya gəldikdə,
onlar öz təsiri ilə bəzən ciddi məğlubiyyət ərəfəsində olanları da qaliblərə çevirə bilir.
Təəssüf ki, Klauzevitsin əsərində bu məsələlər lazımınca öz əksini tapmamışdır. Hətta
böyük sərkərdəlik dühaları da rəqiblərinə öz iradələrini diqtə etdikləri halda, təbiətin
verdikti, hökmü qarşısında özlərinin gücsüz olduqları qənaətinə gəlməklə, bəzən ağır
itkilərlə müşayiət olunan məğlubiyyət acısını dadmış olurdular.
Ömründə döyüşlərdə uduzmaq nə olduğunu bilməyən, tərkibi öz
qüvvələrindən dəfələrlə çox olan Persiya ordusunu Qranikdəki, İss körfəzindəki,
Qavqameladakı döyüşlərdə ağır məğlubiyyətlərə uğradan Böyük Aleksandrın əsgərləri
Hindistanda qiyam qaldıraraq, müharibəni davam etdirmək istəmədiklərini
bildirdikdə, sərkərdə vəziyyətin çıxılmaz olduğunu görüb, b.e.ə. 325-ci ildə Persiyaya
geri qayıtmağa razılıq verdi. Makedoniyalı əsgərlər isə öz vətənlərinə qayıtmağı tələb
edirdilər. Böyük Aleksandr qoşunun kiçik hissəsini su yolu ilə üzməklə göndərdi, əsas
hissəsini isə öz başçılığı altında Gedrosiya səhrasından keçməklə geri, Babilə qaytardı.
Aleksandr səhra ilə səfər etmək təcrübəsinə malik idi. B. e. ə. 332-ci ildə Misiri işğal
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etdikdən sonra ənənəvi faraon titululunu almaq, “Amonuun oğlu” adlanmaq üçün, bu,
yunanlarda “Zevsin oğlu” adlanmağa bərabər idi, o, səhra orakulunun yanına
yollanmışdı. Həmin səfər nə qədər çətin olsa da, Gedrosiya səhrasındakı əzablarla
müqayisə oluna bilməzdi. Bu hamını taqətdən salan səfər artıq heç də əcdadlarını da
müqəddəsləşdirən hansısa bir fəxri adı qazanmaq naminə həyata keçirilən cəhd və ya
əlavə şöhrət gətirən bir hərbi yürüş olmayıb,. uzun müddət davam edən əzablar və
məhrumiyyətlər seriyası ilə müşayiət olunmağı ilə seçildi. Döyüşçülər qızmar istidən,
susuzluqdan əziyyət çəkirdilər, ərzaq qıtlığı da öz işini görürdü. Aleksandr döyüşlərdə
olduğundan da artıq itki verməyə məcbur oldu. Dahi sərkərdə təbiət qüvvələri
qarşısında özünün aciz olduğu qənaətinə gəldi. Əgər səhranın dəhşətli şəraitini nəzərə
alıb, kəşfiyyat yolu ilə əvvəlcədən daha asan marşrut seçsəydi, belə böyük itkilərlə və
məhrumiyyətlərlə üzləşməzdi. Həmişə logistikaya ciddi fikir verən, onun tələblərini
nəzərə alan Makedoniyalı Aleksandr bu dəfə öz ənənəsinə də xəyanət etdiyindən,
gözləmədiyi halda səhra şəraiti tərəfindən cəzalandırıldı.
Karfagenin istedadlı sərkərdəsi Hannibal Kanndakı böyük qələbəsindən xeyli
sonra Romanın qapısı ağzında dayandı. Kann döyüşündən bilavasitə sonra ordusu
darmadağın edilmiş Romaya o, hücum etsəydi, bəlkə də onu tutmaq barədəki çoxdankı
arzusuna nail ola bilərdi. Hələ doqquz yaşı olanda, o, atasına Romaya daim düşmən
olacağı andını içmişdi. Əlverişli fürsətdən istifadə etməməsi, anlaşılmayan tərəddüd
göstərməsi ona baha başa gəldi. Nəhayət Roma yaxınlığında düşərgəsini qurdu ki,
şəhərə hücum etsin. Lakin hücum ərəfəsində iki gün davam edən leysan yağış və tufan
Hannibalı bu fikirdən yayındırdı, onu geri çəkilməyə, düşərgəsini uzağa köçürməyə
məcbur etdi. Hannibal əzdiyi Roma ordusundan deyil, təbiətdən ağır zərbə aldı və heç
vaxt Romanı tuta bilmədi. Bir müddət sonra zaman da Hannibalın ziyanına işləməyə
başladı. Roma ordusu Karfagenin öz ərazisində ona zərbə vurmaq üçün üzüb, orada
sahilə çıxdıqdan sonra, Hannibal geri çağırıldı və b.e.ə. 202-ci ildən Şimali Afrikadakı
Zama döyüşündə məğlubiyyətə uğradı. Sonra isə vətənindən qaçıb, yad ölkədə onu
axtaran romalılara təslim olmamaq üçün özünü intihar etdi.
Roma ordusuna qan udduran, romalıları dəhşətli qorxu altında saxlayan
Hannibal stixiiyanın həmləsinə davam gətirə bilməyib, vaxtında yetişmiş meyvəni
qoparmağa cəsarət etmədiyi kimi, bu dəfə də geri çəkilməyə məcbur olmaqla, öz
şöhrətinə və taleyinə də ağır zərbə vurmuş oldu.
Çinin Monqol hökmdarı Xubilay xan 1274-cü və 1281-ci illərdə Yaponiyanı işğal
etmək üçün böyük donanma təşkil edib, sayı minə qədər olan gəmilərlə döyüşçülərini
Kyusyu adasına göndərdi. Lakin hər iki dəfə qəflətən qalxan tayfun Xubilayın
donanmasına ağır zərbə vurdu, az sayda xilas olanlar geri döndü. Yaponiya işğaldan
belə xilas oldu. Minnətdar yaponlar tayfunu «İlahi Külək» mənasını verən
«Kamikadze» adlandırdılar.
Ərazilər tutmaqda və ölkələr işğal etməkdə heç bir maneə tanımayan, Avrasiya
qitəsində özündən əvvəl və sonra ən böyük imperiya hesab olunan Çingiz xan
imperiyasını yaradan monqollar Çin və Koreya qüvvələrini də cəlb etməklə xeyli
güclənib Yaponiyaya müdaxilə etsələr də, təbiətin zərbəsinə davam gətirə bilməyib, bu
adalar ölkəsini işğal etmək niyyətindən birdəfəlik əl çəkdilər.
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Yaponiya torpağına yalnız 1945-ci ildə amerikan ordusu daxil oldu, avqustun 15də imperator Hirohito xalqa müraciət edib, ölkəni qoruyub saxlamaq üçün təslim
olmağa razılıq verdiyini bildirdi və sentyabrın 2-də amerikan gəmisi «Missuri»də
Yaponiya qeyd-şərtsiz təslim olma aktını imzaladı. Bu, Yaponiyanın əcnəbi dövlət
tərəfindən ilk, ancaq olduqca böyük məğlubiyyətə uğraması idi..
1588-ci ildə 130 gəmidən ibarət olan İspan Məğlubedilməz Armadası İngiltərəni
işğal etmək barədəki möhkəm ümidlə okeanla üzüb oraya girmək istədikdə, gəmilərin
bir hissəsi La-Manş boğazında ingilislər tərəfindən məhv edildi, Şotlandiya
sahillərində qalxan qasırğa isə Armadanın məhvini bütünlüklə tamamladı. İngiltərə
kraliçası I Elizabet vətənini xilas edən bu möcüzəli təbiət qüvvəsini minnətdarlıq
şəklində «Allahın nəfəsi» adlandırdı. İşğalın baş tutacağına möhkəm əmin olan
İspaniya kralı II Filipp isə baş verənləri izah etmək üçün demişdi ki, “Mən donanmamı
təbiətlə deyil, ingilislərlə vuruşmağa göndərmişdim.” Təbiət
bu dəfə də işğalçılara deyil, ondan qorxu hissi keçirən və müdafiə olunan tərəfə öz
alicənablığını və xilaskar xüsusiyyətini göstərmişdi.
Napoleon da Britaniya ilə əlaqəsini üzməyən Rusiyanı cəzalandırmaq fikrinə
düşüb, 1812-ci ilin iyununda Neman çayını keçib 600 minlik ordu ilə Rusiya ərazisinə
girdi. Rus qoşunlarının müqaviməti zəif olduğundan Napoleon sürətlə irəliləyirdi.
Borodino döyüşündən sonra rus ordusu geri çəkildiyindən və hətta qədim paytaxt
Moskvanı tərk etdiyindən Napoleon 14 sentyabrda bu müqəddəs rus şəhərinə daxil
oldu. Ruslar şəhəri yandırmaqla fransız imperatoruna öz «qonaqpərvərliklərini»
göstərdilər
Oktyabr ayında soyuqlar başladı. Napoleon ordusu ərzaq barədə çətinlik çəkirdi.
Böyük əraziləri işğal edən Napoleonun gözlədiyinin əksinə, ruslarla sülh müqaviləsi
bağlamaq mümkün olmadı, artıq ondan qorxmurdular. Fransız sərkərdəsi dəhşətli
əzablarla və ağır itkilərlə müşayiət olunan geri çəkilməyə, Rusiyadan qaçmağa
başladı.Dünənə qədər qalibiyyətli bir ordu artıq sürüyə çevrilmişdi. Böyük fransız
ordusundan Rusiyadan yalnız 30 min nəfərə çıxmaq xoşbəxtliyi qismət oldu, qalanları
isə buradakı qarı özlərinə kəfən edərək, bu müəmmalı ölkənin torpaqlarında
uyumuşdular.
Napoleona rus ordusundan heç də zəif olmayan təbiət daha ağır zərbələr vururdu.
Ona görə də Qərbdə «General Qış», «General Şaxta» kimi terminlər dövriyyəyə
buraxıldı.
Axı Napoleon kimi hərtərəfli dahi bir şəxsiyyət Rusiya üçün adi hal olan bu
cəhəti əvvəlcədən nəzərə almalı idi. Təəssüf ki, özünün bu son oyunlarından birində
düşmənin zəifliyinə çox arxayın olduğundan, təbiətin müdafiəçilərə göstərəcəyi köməyi
qətiyyən nəzərə almadı. Orduları məğlub etməyin böyük ustası sayılan fransız
sərkərdəsi onu son məğlubiyyətlərə aparan bir yola qədəm qoymaqla, faciəli və onun
özünə də ağır başa gələn səhvə yol verdi.
Napoleonun Rusiyaya yürüşü ilə eyni vaxtda, 1812-ci ildə başlayan və iki il sonra
başa çatan ingilis-amerikan müharibəsi baş verdi. ABŞ hələ Tomas Ceffersonun
prezidentliyi dövründə kontinental blokada tətbiq etmişdi. Belə qarşıdurma vaxtı
Britaniya donanması fransız-amerikan ticarət əlaqələrini pozmaq üçün, amerikan
gəmilərini, onlarda ingilis dezertir dənizçilərinin gizlənmələri bəhanəsi ilə tuturdu.
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«Çesapik» freqatı ilə olan insidentdən, 1807-ci ildə ABŞ-da Embarqo Aktının və 1810-cu
ildə müdaxilə etməmək barədə qanunun qəbul edilməsindən sonra ölkədə, xüsusən
Yeni İngiltərədə «müharibə partiyası» formalaşdı. Həmin dövrdə Konqressə İngiltərə
ilə müharibə tərəfdarları olan «quzğunlar» seçildilər. Onlar ABŞ ərazisinin Kanada və
Florida hesabına (o vaxtlar Kanada Böyük Britaniyanın, Florida isə İspaniyanın
tabeliyində idi) genişləndiriləcəyinə ümid bəsləyirdilər. Prezident Ceyms Medison
patsifist olsa da, İngiltərə ilə müharibəyə başlamağa məcbur oldu. 18 iyun 1812-ci ildə
Medison və Konqress İngiltərəyə müharibə elan etdi. Başlanğıcda müharibə AmerikaKanada sərhədində, Çesapik və Meksika korfəzlərində gedirdi.
Həm də əks tərəflər intensiv dəniz müharibəsi aparırdılar. Beş gəmidən ibarət
ingilis eskadrası Amerika sahillərini blokadaya aldı, amerikan kaperləri (hökumətin
razılığı ilə özəl şəxslərə məxsus olan gəmilər tərəfindən düşmən kommersiya gəmilərini
tutmaqla, əslində dəniz quldurluğu ilə məşğul olanlar) isə 200-dəq artıq ingilis tacir
gəmilərini tutmuşdular.
İngilislər tədricən amerikan sahillərinin blokadasını onun bütün uzunluğu
boyunda gücləndirdilər. 1814-cü il ərzində isə Avropada Napoleon üzərində qələbədən
sonra ABŞ-ı yenidən böyük məğlubiyyət təhlükəsi gözləyirdi. Prezident Medison ordu
komandanlığını səhvən inqilabın yaşlı veteranlarına etibar etmişdi. Müharibənin son
ilində isə generalların orta yaşı 60-dan 36-ya endi və bu, prezidentin populyarlığını
artırdı.
Böyük Britaniya amerikanlarla mübarizəyə böyük qüvvələr göndərirdi, ABŞ
hökuməti isə 1814-cü ilin payızında xərcləri artıq ödəmək qabiliyyətində deyildi. Yeni
İngiltərə, Nyu-Orlean və Çesapik körfəzi ilə ABŞ-ın digər hissələrinin əlaqəsini kəsmək
üçün ingilislər əsas istiqamət kimi Nyu-Yorku seçdilər.
1814-cü il kampaniyasında ən böyük hadisə Vaşinqtona hücum idi, bundan
məqsəd Kanadadakı Yorkun (indiki Toronto şəhərinin) dağıdılmasının intiqamını
almaq idi. 3600 nəfərlik desant qüvvəsindən ibarət olan eskadra Potomak çayına girdi
və Vaşinqtona doğru hərəkət etdi. 24 avqustda axşam ingilislər şəhərə girib, onu qarət
etdilər, ən yaxşı hökumət binalarını – Kapitolini, Ağ evi yandırdılar. Onlar həm də
nəhəng ölçüdə qənimət ələ
keçirdilər. Amerikan ordusunun baş komandanı, prezident Medison paytaxtdan qaçdı.
Bu vürüş vaxtı həm də 17 kaper qayığından ibarət olan amerikan donanması məhv
edildi.
Britaniyalılar Vaşinqton üzərində öz bayraqlarını qaldırdılar. Kapitoli binasında
o vaxt hələ mərkəzi rotonda tikilməmişdi, ona görə də birləşməmiş Senatın və
Nümayəndələr Palatasının, həmçinin Konqress Kitabxanasının binalarının interyerləri
yanğınla məhv edildi. Bu vaxt Vaşinqtonda tufan baş verdi, onunla birgə yağan leysan
yağış qalın divarları yanğından xilas etməklə, binanın xarici görünüşünü qoruyub
saxladı. İngilislər Prezident iqamətgahını yandırdıqda, alova yanacaq atırdılar ki,
yanğın sonrakı gün də davam etsin.
İngilislərin hücumundan sonra, bir sutkadan az olan müddətdə güclü tufan
leysan yağışla birlikdə əksər binaların yanğınlarını söndürdü. Bu vaxt həm də paytaxtın
mərkəzi ilə tornado tüğyan etdi, burağan üç ton ağırlığında olan topları göyə qaldırıb,
bir neçə yard uzağa tullayırdı. Bunun nəticəsində xeyli Britaniya əsgəri və şəhər sakini
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öldü. Tufan britaniyalıları öz gəmilərinə qayıtmağa məcbur etdi. Vaşinqtonun işğalı
vur-tut 25 saat davam etdi. Təbiət qalib ingilisləri geri çəkilməyə məcbur etdi, digər
məşhur sələfləri kimi onlara da yaxşı dərs verdi.
Medisonun paytaxtı onun bir gecəsini keçirdiyi Montqomeri mahalındakı kiçik
Brunvill şəhəri oldu. Ölkənin birinci ledisi Dolli Medison, hökumət qaçanda
Vaşinqtonda qalmışdı ki, qiymətli şeyləri hücum edən britaniyalılardan xilas etsin. O,
prezident Vaşinqtonun divardakı portretini çıxartdırıb, özü ilə götürmüşdü.
Prezident Medison və ondan bir neçə gün sonra Konqress də paytaxta qayıtdı.
Konqressin xüsusi sessiyası Kapitoli və digər ictimai binalar dağıdıldığından, Poçt
binasında və Patent idarəsi binasında keçirildi.
Britaniyalılar öz qəddarlığını və vandalizmini onunla izah edirdilər ki, ABŞ
təcavüzkar kimi çıxış edərək, müharibəni elan etməklə ona başlamışdır. Vaşinqton
dağıntılara məruz qalsa da, hökumətin yerləşdiyi məkan olmasını davam etdirdi,
baxmayaraq ki, paytaxtın başqa şəhərə köçürülməsi barədə də təkliflər mövcud idi.
Vaşinqton tarixdə bircə dəfə, özü də bircə günlüyə işğala məruz qaldı və bir
daha heç vaxt öz ərazisində düşmən əsgərini görmədi. Yəqin ki, amerikanlar da
yaponlar kimi təbiətin əliaçıqlığına minnətdar olmalı idilər. Bütövlükdə isə müharibə
1814-cü ilin dekabrında Gent sülh müqaviləsi ilə başa çatdı.
Hitler ordusunun Rusiya qışından, qarından, sərt şaxtasından, yağışın payızda
əmələ gətirdiyi və texnikanın hərəkətini çətinləşdirən palçığından necə böyük əzab
çəkdiyi, çətinliklərlə üzləşdiyi yaxşı məlumdur. Almanların iki böyük məğlubiyyətində
- Moskva ətrafındakı və Stalinqrad döyüşlərində sovet əsgərinin fədakarlıqla vuruşması
ilə yanaşı təbiətin də alman qoşunlarına amansızlıq göstərməsi heç də sirr deyildir.
Nazik paltarda olan alman zabitləri və əsgərləri sərt şaxtaya və soyuğa dözə bilmirdilər.
Hitler Sovet ordusunun qələbəsinin əhəmiyyətini azaltmaq üçün hər şeyi Rusiyanın
sərt qışının üstünə yıxırdı. Lakin 1943-cü ilin iyununda Kursk vilayətindəki məşhur
Proxorovka tank döyüşündə Sovet ordusunun böyük qələbəsi onun bu izahlarını alt-üst
etdi. Alman ordusu SSRİ ərazisi ilə geri çəkildikcə, ilin fəsillərindən asılı olmayaraq ağır
məğlubiyyətlərdən yaxa qurtara bilmirdi.
Hitler SSRİ-yə xaincəsinə hücum edərkən Bismarkın Rusiyaya müdaxilənin
təhlükəliliyi barədəki vəsiyyətinə məhəl qoymasa da, öz qoşunlarını əlavə sınağa
çəkəcək stixiyanın yenilməz qüvvəsini nəzərə almalı idi. Britaniyanı əzmək, diz
çökdürmək üçün əlavə resurslara sahib olmaq və qələbə çalmaq ümidi ilə Rüsiyaya
yürüşə başlasa da, onun həm də ildırım sürəti ilə gedəcəyini əsas götürsə də, təbiətin də
öz ferz qambitini işə salmaqla, istənilən ən yaxşı planı da poza bildiyini o, hökmən
nəzərə almalı idi.
Təbiət avantürist xarakterli Hitlerə də başqaları kimi ağır və onu məhvə aparan
dərsin verilməsində heç də öz sehrliliyini əsirgəmədi.
İşğal müvəqqəti xarakter daşıyır
Müharibələrdə müvəqqəti ərazi işğalı sonralar ağır nəticələrə səbəb olur. Əksər
müharibələrin tarixi bu mülahizənin düzgünlüyünə şübhə yeri qoymur.Başqasının
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qanına susamaq, ərazisini işğal etmək həvəsi uzun sürmür, bəzən həmin dövlətin, hətta
xalqın tarix səhnəsindən yoxa çıxmasına gətirb çıxarır.
Qədim dünyada Assuriya ( b. e. ə. XIV – IX əsrlər) müharibə aparmaqla
Mesopotamiyanı və qonşu ölkələri işğal etmişdi. Həmin cəmiyyətin qaydaları qəddarlıq
üzərində qurulmuşdu. Assuriya çarları qan axıtmaqdan həzz alırdılar. Bu dövlətdə qan
tökmək hərisliyi adamların şüuruna təlqin edilirdi, onların xarakterinin mühüm
cəhətinə çevrilirdi. Hətta ov səhnələrinin təsviri də bu məqsədə xidmət edirdi.
Yaxud, Hett dövləti ( b.e.ə. XVIII – XII əsrlər ) Misirlə rəqabətdə müharibələrə meyl
edirdi. Hett çarı bir şəhəri viran qoymuş, onun torpağını şumlatdırmış, orada zəhərli
bitkilər əkmişdi ki, həmin ərazidə düşmənləri bir daha şəhər sala bilməsinlər. Bu,
həmin dövr üçün ilk bioloji silah idi. Hettlər yeni silah da icad etmişdilər, döyüş
arabasının təkərlərini arxadan ortaya gətirmişdilər. Bu ona möhkəmlik, iki döyüşçünü
daşımaq imkanı vermişdi. Belə araba əslində müasir tank kimi idi, düşmən
qoşunlarının içərisinə soxula bilirdi. Ona görə də hettlər b. e. ə. XIII əsrin ortalarında
Misir faraonu II Ramzesə Kadeş döyüşündə qalib gələ bilmişdilər. II Ramzes isə
vətəninə qayıtdıqdan sonra saxtakarlıqla özünün qalib gəldiyini geniş təbliğ etməyə
başladı. Bəzi tarixçilər isə döyüşdən sonra həmin dövrün bu iki fövqəldövləti arasında
bağlanmış müqavilənin şərtlərini nəzərə alaraq, heç bir tərəfin qalib gəlmədiyi
mülahizəsini irəli sürürlər.
Karfagen isə Aralıq dənizi regionunda, əslində o dövrün dünyasında ağalıq etmək
eşqınə düşdüyünə görə b. e. ə. 264 – cü ildən başlayaraq bütövlükdə yüz ildən çox bir
müddətdə üç dəfə Roma ilə ölüm-dirim savaşı aparmış və hər dəfə də məğlub
olmuşdu. Axırıncı müharibə özünü intihar xarakteri daşımış, Karfagen məhv olmaqla,
tarix səhnəsini tərk etmişdi. Xalq da Karfagen hakimiyyətinin böyük iddiasının
qurbanına çevrildi. B. e. ə. 146-cı ildəki III Puniya müharibəsində qalib gələn romalılar
Karfagenin yarım milyon əhalisinin əksəriyyətini məhv edib, əlli min nəfərini əsir
götürüb, bu gözəl şəhəri yandırdıqdan sonra , hettləri təqlid edərək, şəhərin ərazisini
şumlayıb, duz səpmişdilər ki, orada heç nə bitməsin.
Tarixin dəhşətli ironiyası ondadır ki, nəinki bu dövlətlərdən, heç onların
xalqlarından, assuryalıların kiçik, həm də dağınıq qalıqları nəzərə alınmasa, qədim
keçmişin dumanlı xatirələrindən başqa heç nə qalmadı. Bu siyahıya b. e. ə. VI əsrin
sonlarında Roma üçün böyük təhlükəyə çevrilən etruskları da əlavə etmək olar.
İmperiyalar bir qayda olaraq müharibələr, qan tökülməsi hesabına yaranırdı.
Qədim Roma çox əraziləri işğal etsə də,.həm də qurbanlar verməyə məcbur olurdu. Kişi
cinsindən olan qədim romalılar müharibədə həlak olur, qadınlar isə uşaq doğanda
ölürdülər. Müasir dövrdə isə təcavüzkar ordunun əsgərləri döyüşdə həlak olur, onların
arvadları və uşaqları isə yoxsulluqdan, ölkənin müflisləşməlsindən ölürlər.
İnsan qırğını hesabına başa gələn imperiyaların taleyi də öz faciələri ilə maraqlıdır.
Nə Assuriyadan, nə Hett imperiyasından, nə Qədim Roma imperiyasından bir əsərəlamət qalmadı. Böyük Karlın yaratdığı Qərb imperiyası da, Napoleonun Avropa
imperiyası da eyni sonluqla üzləşdi. Çox təəssüf ki, tarixin dərsləri ağılsız adamlar
üçün heç vaxt ibrət nümunəsi ola bilmir.
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Hitler ən azı Avropa ağalığı iddiasında idi, yapon militaristləri isə Yaponiyanın
Asiyaya hökmran olacağına ümid bəsləyirdilər, əvəzində isə öz ölkələrinin işğal
edilməsi
kimi bir layiqli «mükafata» layiq görüldülər. Bu həqiqəti bütün imperiyaların taleyi bir
daha təsdiq edir. Müharibələr, qəddarlıqlar hesabına yaranan imperiyalar bəzən başqa
bir müharibənin nəticəsində dağılır, yoxa çıxırdı. Təkcə I Dünya Müharibəsindən sonra
dörd imperiya – Avstriya- Macarıstan, Osmanlı, Almaniya və Rusiya imperiyaları
tarixdən silindi. Müstəmləkə ölkələri xalqlarının milli-azadlıq hərəkatı Britaniya
imperiyasının da dağılmasına səbəb oldu, 1960-70-ci illərdə Afrika qitəsi
müstəmləkəçilik boyunduruğundan birdəfəlik xilas oldu. Ümumiyyətlə, imperiyalar
tarixi qanunlar əsasında dağılır.
Yalançı imperiyaların ömrü isə daha qısa olur. Mərkəzi Afrika Respublikası 1960-cı
ildə müstəmləkəçilikdən azad olduğu halda, daha çox kannibalizmə meyli ilə
«məşhurluq» qazanan prezident Jan Bedel Bokassa hakimiyyətdə olanda ölkənin adını
dəyişdi. Özünün
imperator adlanması üçün vur-tut 8 milyon əhalisi olan kiçik bir dövləti 1976-cı ildə
uydurma qaydasında imperiyaya çevirdi. Üç il sonra Bokassa vəzifəsi ilə vidalaşdıqdan
sonra bu adlar bütünlüklə ləğv edildi. Neoimperializm eşqinə düşənlər qoy bu biabırçı
faktı nəzərdən qaçırmasınlar.
Müasir dövrdə başqa xalqın torpağını zəbt etmək anomaliya hesab olunur. Təəssüf
ki, düşmənçilik toxumu səpən bəzi qatı millətçilər bu iyrənc məqsədi də məqbul hesab
edir, qonşuların torpaqlarına sahib olmağa can atırlar. Bu yolla əslində onlar öz xalqını
da fəlakətə sürükləmiş olurlar.
Təcavüzə meyl edən xalqın dostu və qonşusu olmaq çətindir. Belələri fürsət düşən
kimi xəyanətə əl atmaqdan çəkinmir, dostluğa qara nankorluqla cavab verməyə adi hal
kimi baxır.
Qatı erməni millətçiləri tarixin təkərini daim geri döndərməyə can atırlar. Onların öz
ideyalarını həyata keçirmək cəhdi, sönmüş vulkan üzərində çiçək ləki salmağa
bənzəyir. Görən vulkan oyananda bu ləkin taleyi necə olacaqdır ?
Qatı millətçilik daim münaqişə toxumu səpir, müharibə tonqalını alovlandımağa
cəhd edir. Mazoxist təbiətli bu şəxslər insanları sürüyə döndərmək istəyirlər ki,
onlardan öz alçaq niyyətləri üçün istfadə edə bilsinlər. Təəssüf ki, bəzi xalqlar
aldadılmaya məruz qalır, yalan dumanına gömülürlər. Buna nail olanlar təkcə
qonşusuna qarşı deyil, öz xalqına da xəyanət etmiş olurlar. Bu o vaxt daha iri miqyas
alır ki, həmin iyrənc prosesə dövlət özü istiqamət verir.
Riyakarlıqdan uzaq olan xalqı isə əsasən tarixdə öz sağlam mənəvi izini qoymuş
ayrı- ayrı şəxslərlə müqayisə etmək olar. Axı həmişə vicdanlı adamlar olmuşdur,
əvvəlki dövrlərdə belə şəxslər ya müqəddəslər siyahısına daxil edilirdi, yaxud da
tonqalda yandırılırdılar. Məgər
vicdanlı xalq ona qarşı törədilən xəyanətin əzablarını anlaşılmayan laqeydlik hesabına
uzun illər boyu çəkməlidirmi? Axı vicdanlı, sülhsevər xalqın layiq olduğu münasibəti
ummağa tam haqqı vardır.
Azərbaycan Ermənistan tərəfindən təcavüzə məruz qalmaqla, uzun illərin mirası
olan Dağlıq Qarabağa və işğal edilmiş digər ərazilərinə dair problemlə üzləşmişdir.
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Dağlıq Qarabağı Azərbaycan ərazisindən qoparmaq üçün Ermənistan müharibə ilə
yanaşı hər cür vasitələrə də əl atılır. Ancaq unudur ki, heç bir dövlət öz ərazisinin
parçalanmasına nəyin bahasına olursa-olsun yol vermək istəmir. Bunu XIX əsrdə real
separatizmlə üzləşmiş Amerika Birləşmiş Ştatlarının tarixi təcrübəsi də sübut edir. 18611865-ci illərin Vətədaş müharibəsində yeddi ştatın Birlikdən ayrılması ilə, ayrıca dövlət
- Konfederatı yaratmış Cənub separatçıları məğlub oldular və ABŞ-ın ərazi bütövlüyü
və birliyi qorunub saxlandı. Həmin dövrdə ABŞ prezidenti olmuş Abraham Linkoln
ümumiyyətlə separatizm barədə fikir yürüdərək demişdi ki, əgər azad və demokratik
ölkələr parçalanmaqda davam etsə, yalnız elə ölkələr qalacaq ki, oonlar separatistlərə
səs hüququ verməyəcəklər, başqa sözlə o ölkələr ki, oranı “möhkəm əl” idarə edir.
Azərbaycan Dağlıq Qarabağa yüksək muxtariyyət verməklə yanaşı, onun əhalisinin
hüquqlarına tam təminat vəd edir. Ona görə də tarixi və hüquqi ərazisinin
parçalanması ilə heç cür razılaşıla bilinməz. İndiki mərhələdə müharibə qızğın şəkildə
getməsə də, hələ başa çatmamışdır. Nə qədər ki, işğal edilmiş torpaqlar azad
olunmamışdır, bu müharibənin sona çatdığını güman etmək olmaz.
Vaxtilə öz xalqını qanlı müharibəyə cəlb edən erməni millətçi ziyalıları artıq
hörmətdən düşmüş, nüfuzlarını xeyli itirmişlər. Onlar milləti mənəvi qanqrenaya
məruz qoymuşdular. Ermənistandakı “ müharibə partiyası “ da hakimiyyətdə özünü
artıq rahat hiss etmir. İndi onların yerini öz xalqının gələcəyi yaxından düşündürən
həqiqi ziyalılar tutmalıdır və bu sülhsevər qüvvə işğal müharibəsi siyasətinə qəti yox
deməlidir. Axı ədalətsiz işğal müharibələrində müxtəlif ingilis ziyalıları da Britaniyaya
məğlubiyyət arzu edirdilər, hətta faşist Almaniyasında da bəzi vətənpərvərlər Üçüncü
Reyxə məğlubiyyət diləyirdilər, çünki onlar uzaqgörənliklə Almaniya ərazisində 1945ci ilin yazının dəhşətlərinin baş verməsini istəmirdilər. Məgər erməni ziyalıları arasında
ciyərləri qatı millətçilik havası ilə zəhərlənməmiş adamlar yoxdurmu? Onlar öz
səslərini qaldırsalar, erməni xalqı da, müharibə törədənlərin onu hansı uçuruma
üuvarladığını aydın dərk edəcəkdir.
Azərbaycanlılar düşmənçiliyin davam etməsinin, vendettaya çevrilməsinin
tərəfdarları deyillər, bu şərtlə ki, ermənilər də eyni mövqedən çıxış etmək təşəbbüsü
göstərsin. Belə vəziyyət o vaxt mümkün ola bilər ki, Ermənistanda düşmənçiliyə rəvac
verənlər siyasətdən uzaqlaşdırılıb, idarəetmə xalqın öz torpağında, həm də öz qonşusu
ilə dinc şəraitdə yaşamağı hər şeydən üstün tutan siyasi qüvvələrə etibar edilsin.
Azərbaycan əraziləri hökmən işğaldan azad olunmalıdır. Bu sülh yolu ilə baş
verməsə, alternativin necə olacağı heç kəs üçün sirr olmamalıdır. Bu heç də fantom
hədəsi deyildir, əlavə qan axıdılmaması üçün işğalçılılara edilən, həm də azərbaycan
xalqının iradəsini ifadə edən rəsmi xəbərdarlığın əks-sədasıdır, idrak qulağı ağır
eşidənlər üçün həmin bəyanatın sadəcə olaraq yenidən səslənməsidir.
Ədalətin zəfəri naminə Allah da öz qüdrətini nümayiş etdirə bilər. Bibliyada
göstərildiyi kimi, Misirdəki qul həyatından xilas olmağa çalışan yəhudilərə mane olan
faraonun ölkəsinə Allah çox sayda bəlalar göndərmişdi, indi də O, özgə torpağını
əsarətdə
saxlayanlara bəlalar bəxş edə bilər. Öz çirkin niyyətlərinə görə Allahını da dananlar bu
ehtimala rişxəndlə baxa bilərlər. Təbiətin işğalçıları məruz qoyduğu ağır cəzalar isə
yuxarıda sadalanan misallardan aydın görünür. Təcavüzkarlar həm də torpaq
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sahiblərinin başqa vasitələrə əl atacağı imkanını nəzərdən qaçırmamalıdırlar. Bu
bəlanın onları haqlayacağına, təəssüf ki, hələ də ciddi yanaşılmır, axı troyalılar da heç
öz çarlarının qızı Kassandranın xəbərdarlığına qulaq asmayıb, fəlakət qapısını
döymüşdülər. Troyanın faciəli aqibəti isə Homerin dühası hesabına hamıya yaxşı
bəllidir. Siqnalları aydın şəkildə gələn sabahın bədbəxtliyinə bu gün göz yummaq
böyük qəbahətdir və qədim romalılar demişkən: “ignoratia non est argumentum” –
“cahillik heç də səbəb deyildir”.
Son
noyabr, 2014-cü il

Meritokratiya və həqiqi demokratiya qüsurlara müəyyən sədd çəkə bilər
Eybəcərliklərin, qüsurların çoxu həm də dövlət quruluşunun tipindən irəli
gəlirdi. Onlara şərait yaradan cəmiyyət bu qüsurlardan bumeranq zərbəsi alır, zəifləyir,
dövlətin əvvəlki forması öz yerini daha mükəmməl olanlara verir. Belə dövlətlər xeyli
dərəcədə stabil ola bilərlər, çünki yüksək zümrələr bir-birlərinə güzəştə getməklə,
möhkəm dairə yaradırlar. Adamlar fərdi fayda axtarışında ümumi qaydanı, sabitliyi
pozmamaq yolunu tuturlar. Bütün bunlar rituallarla, dinin təsiri və ideyalarla
möhkəmlənir, onlar elitanın idarə etməsinin konkret formasına legitimlilik verir. Belə
elit qruplar cəmiyyətdəki digər qruplardan daha yaxşı təşkil olunmuşdur. Xüsusən də
qədim ölkələrin əsas əhali kütləsini təşkil edən aqrar cəmiyyətlərdəki dağınıq və kasıb
kəndlilər etiraz etmək gücünə malik olmurdular. Yeni tarix dövründə də kəndli
qiyamları məğlubiyyətlə nəticələnirdi. Rusiya tarixindən göründüyü kimi Stepan
Razinin 1670-1671-ci illərdəki və ya Yemelyan Puqaçovun 1773-1775-ci illərdəki Kəndli
müharibələri adlanan üsyanları çar hökuməti tərəfindən asanlıqla yatırdılmış, onların
rəhbərləri edam edilmişdilər. Axı onların silah əldə etmək üçün böyük imkanları yox
idi, həm də zorakılığı tətbiq etmək sferasında yaxşı hazırlığa malik deyildilər.
Müasir dövlətlərdən əvvəlki və elit qrupların başçılıq etdiyi bu quruluşların
oxşar tipləri əsrlər boyu yaşamaqda davam etmişdi. Onlar zamanın nəbzini tutmağı da
bacarırdılar. Ona görə də ordunun yaradılmasında öz ümumi prinsiplərindən vaz
keçib, bu işdə meritokratik (layiq olanların idarəçiliyi qaydasında) seçmək üsulundan
istifadəyə meyl etdilər. Məhz çinlilər hələ bizim eradan əvvəl III əsrdə meritokratiyanı
icad etmiş və vəzifələri tutmaq üçün dövlət imtahanları qaydasını tətbiq etməyə
başlamışdılar.
Səmərəli idarəetmə prinsipi meritokratiya olan kimi, demokratiyanın prinsipi isə
idarəetmədə xalqın iştirakıdır. Elə etmək olar ki, bu iki prinsip bir yerdə işləsin, lakin
onların arasındakı gizli gərginlik qalacaqdır. Ancaq bu prinsiplərin arasında
antaqonizm yoxdur və onlardan ağıllı qaydada vəhdət şəklində istifadə edilsə, onlar
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yaxşı şəkildə uzlaşa, çuğlaşa, bir-birinə nüfuz edə bilərlər. Ona görə də dövlət
idarəçiliyində meritokratiya elementlərinin tədricən ayaq açmasına yalnız müsbət
yanaşmaq lazımdır.
Əgər dövlətə loyallıq ailəyə, dinə, tayfaya loyallıqdan üstün tutulursa, bu,
etimadın sosial kapitalının daha geniş radiusunu tələb edir.
Dövlət institutları çox vaxt tarixi irslərlə müəyyən olunur və ya xarici qüvvələr
tərəfindən formalaşır. Ona görə də müasir dövlətlərdə keçmiş quruluşların relikt
qalıqlarını, atavizm elementlərini tapmaq çətin deyildir, özü də bunlar həm müsbət,
həm də mənfi xarakter daşıya bilər. Axı keçmişin bütünlüklə rədd etmək mümkün
deyildir, onun kabusu addımbaşı özünü xatırlatmamış qalmır. Əgər keçmiş böyük
mədəniyyət, ədəbiyyat və incəsənət yaratmışdırsa, ona necə qapıları bağlamaq, belə
nəhəng irsə göz yummaq olar?!
İrqçilik, haqsız nifrət insanlığa qarşı cinayətdir
İrqçiliyin əsası bəşər irqlərinin fiziki və psixiki qeyri-bərabərliyi, cəmiyyətin
tarixinə və mədəniyyətinə irqi fərqlərin təsir göstərməsi barədə olan qeyri-elmi
konsepsiyaların məcmuudur. İrqçilik adamların binövrədən ali və aşağı irqlərə
bölündüyünü iddia edir, guya ki, əvvəlincilər sivilizasiyanın yeganə yaradıcıları
olmaqla ağalıq etməlidir, axırıncılar isə yüksək mədəniyyəti nəinki yaratmağa, hətta
onu mənimsəməyə qadir deyillər və istismara məruz qalmalıdırlar. XIX əsrin
ortalarında fransız J.A.Qobino ariləri “yüksək irq” adlandırmışdı. Sonralar irqçilik
sosial darvinizmlə çuğlaşdı.
Natsizmin rəsmi ideologiyasına çevrilən irqçilik dünyanı fəlakətə sürüklədi,
tarixə Holokost kimi dəhşətli cinayəti bəxş etdi. XX əsrdə bir sıra ölkələrdə bu
ideologiya irqi ayrı-seçkiliyə, seqreqasiyaya və aparteidə haqq qazandırmaq üçün
istifadə edilirdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarında quldarlığın bir əsr yarım əvvəl ləğv
edilməsinə baxmayaraq, qara dərili vətəndaşlar hələ də bəzən ikinci sort adam kimi
qəbul edilməklə, onlara qarşı heç bir əsas olmadan, apriori cinayətkar hesab
olunduqlarına görə, yalnız nifrətdən qidalanan sərt tədbirlər görülür. Polis günahsız
adamları dərisinin rənginin fərqinə görə atəşlə qətlə yetirməkdən də çəkinmir.
İrqçiliyin baş alıb getməsi üçün ayrı-ayrı xalqlara qarşı cürbəcür saxta ittihamlar
irəli sürülür, onların ali irqdən xeyli aşağıda durması, hətta insan olmaması barədə
gülünc fərziyyələr uydurulur. Natsist Almaniyasında hələ yəhudi qırğınlarına start
verilməmişdən əvvəl, onlar insan olmayan (Untermenchen) adlanırdı və ziyanvericilərə,
xəstəliklər yayan həşəratlara oxşadılırdı. Hitler bu ideoloji silahdan istənilən xalqa qarşı
istifadə edirdi. Polşaya hücum edəndə polyakları heyvan adlandırmışdı, bütün
slavyanları insan hesab etmirdi. Belə münasibət dehumanizasiya xarakteri daşımaqla,
insanlığa, bəşəriyyətin digər üzvlərinə nifrət aşılamaq məqsədini güdürdü. Bütün
zamanlarda və hər yerdə belə baxışlar zorakılığın və zülmün səbəbinə çevrilirdi.
Adamlar bir-birlərini kütləvi qaydada dehumanizasiya edir, yad xalqı təhqiramiz
adlarla adlandırmaq qaydasına keçirdilər. Bəzi siyasi xadimlər də bu mərəzdən
kənarda qala bilmir. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu 2014-cü ildə oğurlanmış üç
yəhudi yeniyetməsinin qatillərini yırtıcı heyvanlar adlandırmışdı, əlbəttə ki, bu vaxt o,
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ərəbləri nəzərdə tuturdu. Lakin fələstinli oğlanı qisas naminə yandıran yəhudi
ekstremistlər barədə isə belə təşbih işlətməmişdi. Axı vaxtilə Hitler onun bütöv
millətinə oxşar təhqiramiz ad verirdi, indi dövr dəyişmişdir və nifrət edilən xalqı hər
cür alçaldıcı adla adlandırmaq məqbul hesab edilə bilər. Təəssüf ki, nifrət qızışanda, dili
də öz tabeliyinə sala bilir.
XIX əsrin əvvəllərində dövriyyəyə daxil olan “dehumanizasiya” termini digər
adamları insan olmayan məxluqlar kimi qəbul edilməsini bildirirdi. Bunu əsas
götürməklə vəhşicəsinə davrananlar öz qurbanlarını adətən insan hesab etmirlər.
Natsistlər yəhudiləri nəinki ziyanverici (vermin) adlandırırdılar, bütövlükdə onlara
insan qiyafəsində olan ziyanverici heyvanlar kimi baxırdılar. Afrikada məskunlaşan
ilkin avropalılar qula çevirdikləri qara dərili afrikalılar barədə deyirdilər ki, düzdür,
zəncilər öz bədən quruluşlarına görə bir qədər insana bənzəsələr də, onlar heç də adam
deyillər. “Onlar adam deyillər, onlar könüldən məhrumdurlar; onları heyvan hesab
etmək lazımdır və onlara müvafiq qaydada münasibət bəslənilməlidir”. Bu, Afrikanın
Avropa mənşəli sakinlərinin düşüncələri idi.
Yəqin ki, onlar XIX əsrin ortalarında çapdan çıxan və hətta İngiltərədə 1 milyon
tirajla yayılan amerikan qadın yazıçısı Harriet Biçer Stounun “Tom dayının koması”
romanını oxusaydılar, yəqin ki, belə kobud və insafsız səhvə yol verməzdilər. Müəllif
zəncilərin ifrat sədaqət hissini, hətta zülmə də qisas fikrindən uzaq olmaqla boyun
əymələrini əsas götürərək, belə bir fikir irəli sürmüşdü ki, əgər Allah nə vaxtsa dünyaya
rəhbərliyi bir xalqa etibar etmək istəsəydi, yəqin ki, ürəklərinin genişliyinə görə bu ali
missiyanı məhz zəncilərə həvalə edərdi. Doğrudan da Cənubda yaşayan zəncilər ağ
ağalarından əsasən zülm, ədalətsiz cəzalar gördükləri halda, ABŞ-dakı Vətəndaş
müharibəsinin son dövrlərində malikanələrini tərk etmiş bu adamlara xəyanət
etməyərək, qayıdanda hər şeyi əvvəlki tərzdə onlara təhvil vermişdilər. Harriet Stou öz
geniş müşahidələrinə əsaslanaraq yuxarıdakı illyüziya xarakterli ideyasını qələmə
almışdı. Yazıçı teatrda görüşdüyü prezident Abraham Linkolna quldarlığı ləğv etdiyinə
görə təşəkkür etdikdə, ABŞ prezidenti onun bu sahədə xüsusi əməyi olduğunu qeyd
etmişdi.
Hitlerin yaxın silahdaşı, ölüm düşərgələrinin təşkilinin təşəbbüskarı və idarə
edəni olan Henrix Himmler yəhudiləri yırtıcı, acgöz və adam olmayan məxluq hesab
edərək yazırdı ki, “İnsan görünüşü olan adamların heç də hamısı insan deyildir.” Onun
rəyinə görə, yəhudilər “əgər onları mənəvi və psixoloji şkala ilə ölçsək, heyvanların
istənilən növündən aşağıdadırlar”.
Afrikadakı müstəmləkəçi işğalçılar və natsist xadimlər bir-birinə çox yaxın
təfəkkürə malik idilər. Guya ki, zəncilərin və yəhudilərin insan sifəti, insan olmayan
özəyi gizlətmək məqsədini güdür. Təfəkkürün bu nümunəsi beləliklə məkanda və
zamanda dəhşətli ardıcıllıqla öz əksini tapırdı, bir mədəniyyətdən digərinə, bir tarixi
epoxadan sonrakına keçirdi.
İnsan olmayan (subhumanity) anlayışında insan həyatı yüksək dərəcədə
qiymətli olduğu kimi xarakterizə edilsə də, belə qiymət tarakanın qiymətliliyi barədəki
görüşlərə kəskin surətdə əks çıxır. Adamlarda adətən müəyyən mənəvi statusun
olduğu etiraf edilir və onun tarakanlarda olması isə inkar edilir. Onlar insan tərəfindən
ayaqları ilə əzilə bilər, lakin insanın özü ilə belə davranmaq olmaz. 1994-cü ildə
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Ruandada iki tayfa arasındakı müharibədə Hutu döyüşçüləri Tutsi tayfasından olan öz
qonşularını tarakan (inyenzi) adlandırırdılar. Bu isə onların məhv edilməsini mümkün
olan bir işə, hətta məcburi vəzifəyə çevirirdi, nəticədə tutsilər əsl qırğına məruz
qaldılar.
Mənəvi sərhədlərin yoxluğu şəraitində nəticədə adamların sosial həyati qeyrimümkün olana çevrilirdi. İstənilən cəmiyyətdə əxlaqi imperativlər vardır. Elə bir insan
cəmiyyəti yoxdur ki, orada onun üzvlərindən birinə alaq otu, parazit və ya heyvan kimi
münasibət bəsləməyə icazə verilsin. Çünki bunun dalınca onun canına da qənim
kəsilmək üçün “ov” başlanır. Donuzun, qoyunun boğazına kəsmək olar, ancaq bunu
uşağa qarşı etmək ağlasığmaz bir işdir. Axı Bibliyada Allah da yalnız özünə olan
sədaqəti sınamaq üçün Abrahamdan bunu tələb etdikdə, onun möminliyinə əmin olub,
uşağın qurban kimi kəsilməsinə icazə verməmişdi. Min illər keçdikdən sonra uşağın ya
başqa insanın həyatına qəsd etmək isə ən ağır cinayət hesab olunur.
Təəssüf ki, zorakılığa qarşı ambivalet (ikili) münasibət mövcuddur. İnsanlar
əvvəlcədən digər adamlara qarşı olan zorakılığa müstəsna dərəcədə güclü qadağalar
qoymalı idilər. O vaxt zorakılığın bu və ya başqa tərəfə qarşı törədilməsindən asılı
olmayaraq, ona qiymət verilməsində fərqli yanaşmalara bütünlüklə son qoyulardı. Tam
sağlam, düzgün tərbiyə olunmuş fərd, ruhi və fiziki stress keçirməyə qadir olan adam
hətta döyüş səhnəsində belə, digər adamın öldürülməsinə münasibətdə də bu cür güclü
bir daxili və adətən anlaşılmayan müqavimət hissinə malik olur. Müharibənin köməyi
ilə genosid tətbiq edildikdə və ya gücsüz əhali əsarətə alındıqda belələri öz borcunu
yerinə yetirməkdən imtina edərək, hətta atəş açmaq da istəmir.
Hansısa müstəmləkəçi xalq öz sərəncamına özgənin resurslarını ala bilər, bəlkə
də bu, başqaları üçün qeyri-mümkündür, ancaq bu, heç olmazsa daha yumşaq yollarla
baş tutmalıdır. Ona görə də qan axıdılması perspektivindən yaranan öz şəxsi dəhşətinə
görə adamların bundan yayınmaları ilə yanaşı, belə perspektivin, ümumiyyətlə
bütövlükdə belə cinayətlərin baş verməsinin qarşısını almaq üçün metodlar işlənib
hazırlanmalıdır.
Ziyan vurmaq məqsədi güdülən adamlara qarşı adətən dehumanizasiya baş
verir, mənəvi, əxlaqi məhdudiyyətlər sıxışdırılıb çıxarılır. Dehumanizasiya təkcə Hitler
və Pol Pot kimi nadir eybəcər əjdahaların (monstrların) qisməti deyildir. Hitler bütün
Avropanı, Pol Pot isə öz doğma ölkəsi Kambocanı qan dənizinə çevirməyə can atırdı və
əsasən buna nail olmuşdular. Dehumanizasiya dəhşətli zorakılığın və qəddarlığın
tətbiq edilməsinə yol aça bilər.
Təbabət sahəsindəki mütəxəssislərin birgə fəaliyyətləri nəticəsində bəşəriyyət
bir vaxtlar onun üçün lənət sayılan xəstəliklərə qalib gəlməyi bacarmışdır. XX əsrdə 0,5
milyon adamın həyatına son qoyan çiçək xəstəliyinin kökü bu gün kəsilmişdir. Vərəm
və ya taun xəstəliklərinin meydana çıxması halları hələ baş versə də, yaxşı məlumdur
ki, onların qabaqcadan qarşısını almaq və təhlükəsini aradan qaldırmaq artıq
mümkündür. Bəlkə də nə vaxtsa insanlar öz resurslarına müvafiq olan istiqamətlərin
əhəmiyyətini başa düşməklə dehumanizasiyanın da qarşısını almağı, onu
dayandırmağı və ya bütünlüklə kökünü kəsməyi bacaracaqdır.
İrqçiliyin ilkin təzahürlərini ispanlar Meksikanı və Perunu işğal edəndə,
ağlar, xüsusən ingilislər Şimali Amerikada məskunlaşdıqdan sonra onların yerli, tuzəm
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əhaliyə göstərdikləri qəddarlığın, vəhşiliyin timsalında görmək mümkündür. Ernando
Kortesin başçılığı altında ispan ekspedisiysı 1519-cu ildə Meksikada sahilə çıxıb, indiki
Mexikonun yerində olan atstek paytaxtı Tenoçtitlanı işğal edəndə, atstek hökmdarı
Montesuma onun şəxsində , rəvayətə görə vaxtilə himayə etdiyi xalqı tərk etmiş ağ
sifətli allahın qayıdıb gəldiyini güman edərək, ona qiymətli hədiyyələr verdi.
Montesuma Kortesi inandırmağa çalışdı ki, o, şəhərə girməsin. Kortes isə Tenoçtitlanı
tutub, Montesumanı girov götürdü. Atsteklər qiyam qaldırıb, işğalçıları şəhərdən
qovdular. İspanlar dörd ay davam edən qızğın döyüşdən sonra paytaxtı yenidən
tutdular və əhalini kütləvi surətdə qırmağa başladılar. Meyidlərin üfunəti şəhərin
havasını korlamışdı, bundan Kortesin özü də xəstələnmişdi. Montesuma da ispanların
vurduğu yaradan 1520-ci ildə ölmüşdü.
1531-ci ildə ispan konkistadoru Fransisko Pisarro Peruya qədəm basanda
imperiyanı idarə edən Atahualpanı oğurlatdırdı. Peru hökmdarı müşavirlərinə xəbər
göndərdi ki, ispanların tələb etdiyi girov məbləğini ödəsinlər. Lakin Pisarro onu azad
etmədi və1532-ci ildə edam etdi. Həmin ili Kusko şəhərini işğal edib, oradan nəhəng
həcmdə qızıl götürdü. Hətta perulular ispanların tələbi ilə çox yer tutmasın deyə,
olduqca qiymətli qızıl bəzək şeylərini əridib, kütlə şəklində təhvil verirdilər.
Şimali Amerikada isə yerli əhali olan hindulara qarşı yeni məskunlaşan
ingilislər əsl genosid həyata keçirirdilər, bərabər olmayan döyüşlərdə çox sayda hindu
qırılırdı. Amerikanlar onların yaşadıqları əraziləri ələ keçirirdilər. 1776-cı ildən indiyə
qədər Birləşmiş Ştatlar Şimali Amerikanın yerli əhalisinin təqribən 1,5 milyard akr
torpağını onların əllərindən almışlar ki, bu da Böyük Britaniya ərazisindən 25 dəfə
çoxdur. Amerika hindularının zorla torpaqlarından köçürülməsi “Göz yaşları yolu”
adlanır. Hindulara qarşı müharibə onların kökünü kəsmək məqsədini güdürdü.
İnqilabın elan etdiyi azadlıq və bərabərlik idealları onlara aid deyildi. 1800-cü ildə
sonralar Birləşmiş Ştatlara məxsus olacaq ərazilərdə yerli amerikalı hindular əhalinin 15
faizini təşkil edirdi, 1900-cü ildə isə Şimali Amerika hinduları əhalinin təqribən 0,5
faizinə bərabər idi, beləliklə öz vətənlərində milli azlığa çevrilmişdilər. İndi onlar 3,8
milyon nəfər olmaqla, ABŞ əhalisinin 1 faizindən çoxunu təşkil edirlər.
İnsana nifrət özünü müxtəlif formalarda göstərir, onun ən iyrənc növlərinə
də tarixdə rast gəlmək mümkündür. Kompraçikoslar (bu söz ispan dilində “uşaqları
satın alanlar” deməkdir). İspaniyada, İngiltərədə və digər ölkələrdə XIII-XVII əsrlərdə
uşaqları oğurlamaqla və ya satın almaqla, onları təlxək, akrobat və sairə şəklində
satmaq üçün eybəcər hala salmaqla məşğul olurdular. Viktor Hüqonun “Güləyən
adam” romanının qəhrəmanı Quinplen uşaq vaxtı kralın əmri ilə həmin adamlar
tərəfindən belə eybəcərləşdirilmişdi. Onun ağzı qulağına qədər cırılmış olduğundan,
daim, hətta ağlayanda da gülən kimi görünürdü. Yeganə yaxşı hal orasında idi ki,
Quinplenə vurulmuş gözəl qız Deya Ursus kor olduğuna görə onun eybəcərliyindən
hali deyildi. Quinplenin dəhşətli qılafının arxasında onun həssas, fədakar və sevən
könlü gizlənirdi. Dahi Hüqo uşaqlara qarşı insanlığa zidd olan bu qəddarlığı özünə
məxsus olan təsirli yaxmalarla, yüksək effektliliklə təsvir edir.
Kompraçikoslar çoxdan tarixin zibilliyinə təhvil verilmişdir. Lakin uşaqlara qarşı
cinayətlər formasını dəyişməklə başqa şəkil alır. Bütün dünyanın hiddətinə səbəb olan
pedofiliya genişlənərək, artıq biabırçı şəbəkələrin köməkliyi ilə yayılmağa başlamışdır.
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Tarixə daxil olanlar köçəri quş deyildir
Tarixi şəxsiyyətlərə onların əməllərindən asılı olaraq hörmət bəslənilməklə
yanaşı, çoxları nifrət obyektlərinə çevrilirlər. Əlbəttə, qəddarlıq simvolu olanlara tarix
arealında daha çox rast gəlinir. Onlar qarşıya qoyduqları məqsədə çatmaq, nail
olduqlarını qoruyub saxlamaq üçün bu sərt vasitəyə əl atırlar. İnqilablar isə bir qayda
olaraq qanla qidalanır, qan tökmədən ötüşə bilmirsə, onların arasında İngiltərə Şanlı
inqilabı yeganə istisna hesab edilməlidir, bu sosial kataklizmə başçılıq edənlər həmin
güclü silaha barmaqarası baxa bilmirlər. Burada təəccüb doğuran bir şey də yoxdur, axı
inqilab vasitəsilə həyatın bütöv məhvəri dəyişilməyə məruz qalır, qanla suvarılan
torpaq isə zəhərli meyvələr yetişdirməyə qadirdir. Buna başcılıq edənlər heç də
mələklərə çevrilə bilməzlər, onlar cəmiyyətdə köklü dəyişikliklər etmək missiyasını öz
üzərlərinə götürmüşlər. Mələklər isə özləri dəyişmədikləri kimi, belə metamorfozlarda
da iştirak edə bilməzlər. Digər tərəfdən mələklər məkandan və zamandan kənardadır,
dinin, mistikanın məhsuludur.
İnqilaba başçılıq edənlər isə atlant Göy qübbəsini çiynində saxladığı kimi,
insanlar qrupunun ona bəslədiyi və təzyiqi Göy qübbəsinin ağırlığından heç də az
olmayan ümid kütləsini çiynində daşımaq üçün diqqəti heç də vasitələrin
mülayimliyinə deyil, yararlı olub-olmamasına yönəldir və ona görə də miqyasından
asılı olmayaraq qan tökməkdən belə çəkinmirlər. Ona görə də heç bir siyasi xadim
özünə mələk və ya göyərçin qiyafəsi seçmir, onu birinci növbədə yalnız qarşıya
qoyulan məqsəd düşündürür. Quzğunlar qidalandıqları leşin iyləndiyinə fikir
verməyən kimi, inqilab da öz hədəfinə qarşı mübarizədə istənilən vasitəyə haqq
qazandırır. İnqilab rəhbəri o vaxt böyük şəxsiyyətə çevrilir ki, zamanın, şəraitlərin irəli
sürdüyü çağırışa müvafiq qaydada cavab verməyi bacarır.
Axı o, müəyyən məkan və zaman çərçivəsində hərəkət etməyə məcburdur. Ona
görə də onun fəaliyyətinə qiymət verərkən hadisələrin cərəyan etdiyi məkan və dövr
konteksti hökmən nəzərə alınmalıdır. Konkret tarixi hadisədə fəaliyyət göstərən bir
şəxsə mücərrəd ölçüdən, xeyli zaman məsafəsi güzgüsündəki əksə görə qiymət vermək
düzgün deyildir. Çünki onun fəaliyyəti tam başqa paralellərdə gedir, həmin
parametrlərə müvafiq olaraq da onun tarixə daxil olub-olmaması məsələsi həll edilir.
İnqilab və ya radikal islahat, sakitləşdirmək üçün atın yalını daramaq
qaydasında, xalqın başını sığallamaq fürsəti deyildir, əksinə, onu cuşə gətirməklə
mübarizəyə sövq etmək və yeni həyat yoluna salmaq imkanıdır. Təəssüf ki, bu məqsəd
həyata keçirildikdə qan tökülməsi, təqiblər ən yararlı vasitəyə çevrilir. Fransız
mütəfəkkiri Sebastyan Şamforun dediyi kimi, “İnsanları idarə etmək üçün baş lazımdır.
Şahmat oyunu üçün təkcə yumşaq ürəklilik azdır.”
Ona görə də tarixə daxil olmuş adamları sonrakı dövrlərin qaydalarına,
dəyərlərinə, əhval-ruhiyyələrinə və ya əxlaq standartlarına görə tutduqları taxçadan –
tarix səhnəsindən çıxarmaq, qovmaq, uzaqlaşdırmaq mümkün deyildir. Tarixdə öz
yerini tutanlar heç də köçəri quş deyillər ki, asanlıqla öz yuvalarını – həmin məkanı tərk
edib, instinktlərinin göstərdiyi istiqamətə üz tutsunlar. Onlar burada məskunlaşmışlar,
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nə ostrakizmə uğradıla, nə sürgün edilə bilərlər. Onlar məqsədlərinin diktə etdiyi
əməllərdə bulunmuşlar, heç vaxt göyərçin damında qərar tutmaq fikrində
olmamışdılar.
Böyük Britaniya qanunlarına görə ABŞ-ın bani- ataları – imperiyaya qarşı
inqilabı həyata keçirən və yeni dövlət yaradan cəsarətli mübarizlər olsalar da,
cinayətkar hesab olunurdular. Onlar Yeni Dünyadakı doğma koloniyalarını azad
cəmiyyət, qədim ənənələr ruhundakı demokratik quruluş, respublika kimi görmək
istəyirdilər. Böyük qurbanlar hesabına olsa da, buna nail oldular. Məgər dünyaya
Birləşmiş Ştatlar kimi bir unikal demokratik dövləti bəxş etmiş bu insanlar (əlbəttə,
ABŞ-ın xarici siyasətinə indi münasibət heç də birmənalı deyildir) təkcə öz ölkələrində
deyil, bütün dünyada böyük ehtiram bəslənən tarixi şəxsiyyətlər deyilmi? Onlar Böyük
Britaniya kralının tabeliyində olan 13 koloniyanın azadlığına nail olmaqla, həm də
başqalarına bənzəməyən yeni dövləti yaratmaq vəzifəsini həyata keçirdilər.
Amerikadakı inqilab böyük təsir gücünə malik oldu, 23 il sonra – 1789-cu ildə Böyük
Fransa inqilabının başlanması üçün detonator rolunu oynadı.
Birləşmiş Ştatlara heç məhəbbət hissi ilə yanaşmayanlar da yaxşı bilirlər ki,, bu
dövlət Birinci və İkinci Dünya müharibələrinə girməsəydi (1941-ci ilin dekabrında
yaponların Pyörl-Harbor hərbi-dəniz bazasına xaincəsinə hücumu və ağır zərbə
vurması ABŞ-ı İkinci Dünya müharibəsinə girməyə sövq etmişdi), müvafiq olaraq
Antantaya və Müttəfiqlərə hərbi və maddi yardım göstərməsəydi, qələbələrin taleyinin
necə olacağı böyük sual altında ola bilərdi. Amerikadan xoşu gəlməyənlər də, XX əsrdə
dünya iki dəhşətli sınaqla üzləşəndə bu dövlətin qələbəyə verdiyi böyük töhfəni kölgə
altına salmağa cəhd etməməlidirlər. Hər iki qələbədə Amerikanın rolu danılmazdır.
Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, məhz iki dünya müharibəsi Amerika Birləşmiş
Ştatlarını fövqəl dövlətə çevirmişdi. İkinci Dünya müharibəsindən sonra da Avropanın,
xüsusən Qərbi Almaniyanın, həmçinin məğlub edilmiş Yaponiyanın iqtisadi, sosial və
siyasi cəhətdən dirçəldilməsində Birləşmiş Ştatların böyük yardımı yalnız minnətdarlıq
hissləri ilə yad edilməlidir.
Tarixi inkar etmək cəhdləri
SSRİ dağıldıqdan sonra, onun tarixinə, Oktyabr Inqilabinin rəhbər xadimlərinə
ittiham dalğası xeyli genişlənmiş, tsunami timsallı tənqid və qaralama ölkə tarixinin
böyük bir hissəsini inkar etmə səviyyəsinə çatmışdır. Hər cür tənqidin və ifşa
rəngindəki ittihamların əsas hədəfi V.İ.Lenin, xüsusən SSRİ-yə 30 il ərzində rəhbərlik
etmiş İ.V.Stalindir. Əlbəttə, onlar sadə adamlar deyildilər, siyasətin dahiləri səviyyəsinə
qalxmışdılar. Radikallıq, bir inqilabçı kimi onların əsas silahı idi. Lev Trotski 1917-ci ilin
yayında Lenini radikallığına görə Fransa inqilabının liderlərindən biri, Terrora başçılıq
edən, “Satılmayan” ləqəbli Robespyerə bənzədərək, onun adı ilə “Maksimilian Lenin”
adlandırırdı. Bolşeviklərin bir-birinə belə ləqəb verməsi isə nadir hal deyildi. Lenin
Zinovyevi və Kamenyevi 1917-ci ildə Oktyabr inqilabına xəyanətlərinə görə fahişə,
xeyli əvvəl isə Trotskini İncildə xəyanət simvolu kimi verilən, İisusu 30 gümüş pula
romalılara satan apostol İuda İskariota bənzədərək, dəfələrlə “İuduşka” adlandırmışdı.
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Leninin inqilabdan üç ay əvvəl silahlı üsyana çağırışı da nəinki başqaları, hətta
öz partiyasının xeyli üzvləri tərəfindən heç də razılıqla qarşılanmırdı. Bu vaxt vəziyyət
çox mürəkkəb idi, yalnız Lenin yaxın perspektivi görməklə, belə vasitəyə əl atmağı
təklif edə bilərdi. O, dövrün nəbzini tutmağı bacarırdı. Çünki bir qədər əvvəl onun özü
də inqilabın qələbəsinin çox uzaqda olduğunu söyləmişdi. Oktyabr inqilabının
ərəfəsində isə meyvənin artıq yetişdiyini hiss edən Lenin, Napoleon kimi onu
qoparmağın vaxtı çatdığını çox ustalıqla müəyyən etmişdi. Müvəqqəti hökumət ölkəni
idarə edə bilmirdi, Rusiya müharibədə də uğursuzluqlara düçar olurdu.
Lenin də səhv edə bilərdi, lakin vacib anlarda o, bir qayda olaraq səhv etmirdi.
Prinsipial olmayan məsələlərdə isə onun səhvi baha başa gəlmirdi və o, öz səhvlərini
etiraf etməyi bacarırdı. Petroqrad Sovetinin Leninin 50 ililyinə həsr olunmuş
yığıncağında Stalin Leninin üç səhvini özünün etiraf etdiyini onun müsbət keyfiyyəti
kimi qeyd etmişdi.
Lenin ona ünvanlanan istehzanı da cavabsız qoymurdu. 1917-ci ilin iyununda
Ümumrusiya Sovetlər qurultayında hakimiyyəti ələ götürməyə qadir olan partiyanın
olmadığını güman edənlərə cavab verərək və bolşevikləri nəzərdə tutaraq, “Vardır belə
partiya!” kəlməsini qürurla dilə gətirməsi başqa partiyaların nümayəndələri tərəfindən
gülüşlə qarşılanmışdı. Oktyabr inqilabının qələbəsinin timsalında Lenin bu gülüşə dörd
ay sonra Homer qəhqəhəsi ilə cavab verə bildi. Menşevik Martov RSDFP-nin II
qurultayında (1903-cü il) lağ şəklində ilk dəfə “leninizm” ifadəsini dilə gətirmişdi. Heç
iki onillik keçməmiş leninizm böyük bir ərazidə hakim ideologiyaya çevrildi. Buxarin
Lenini utopist, satqın adlandırmışdı. Lenin ideyalarını gerçəkləşdirə bilmişdi, həyatını
həsr etdiyinə isə o, necə xəyanət edə bilərdi.
Əlbəttə, Leninin ölümündən sonra onun partiyaya və ölkəyə rəhbərlik irsini
qəbul edən Stalinin ciddi-cəhdi ilə o, sitayiş obyektinə, bütə çevrildi, kanonlaşdırıldı,
dünya proletariatının və millətin atası adlandırıldı. Lenin özü belə titullardan,
epitetlərdən uzaq adam idi. SSRİ-nin süqutu ilə Leninə hücumlar daha da artdı, daşqın
şəklini aldı. O, elə bir böyük miqyasa malik şəxsiyyətdir ki, onunla hər şey etmək olar,
onu sevənlər də, ona sonralar düşmən kəsilənlər də bu görkəmli şəxsiyyətin çoxşaxəli
fəaliyyətində çox şeyi tapa bilərlər. Şəxsi həyatına nüfuz etməyə çalışanlar İnessa
Armandla intim yaxınlığını, hətta bu inqilabçı qadının ona çox oxşayan bir oğul
doğmasını da göstərə bilərlər.
Təəssüf ki, ona yönələn tənqid bəzən əndazədən çıxır, ölçü hissini itirir. Onun
qana susamasına erkən misallar tapmaq üçün hər şey öz rəngini dəyişir. Sibirdə, uzaq
Şuşenskoye kəndində sürgündə olarkən dovşan ovlamağını da, bəziləri həddi aşıb,
qaniçicilik nümunəsi kimi qələmə verirlər. Onda gərək onlar Avstriya imperatoru I
Frants İosifin, onun varisi olmağa hazırlaşan prints Franst Ferdinandın, yaxud Böyük
Britaniya kralı V Corcun ovçuluq hobbisi adı altında, öz ölkələrinin faunasına, saysızhesabsız sayda maral, əlik və quş sürüsünü məhv etməklə ağır ziyan vurmalarından
hali olsaydılar, yəqin ki, ekologiya müdafiəçiləri kimi onların xatirəsi üzərində xüsusi
beynəlxalq tribunal qurulmasını təklif edərdilər.
Frants Ferdinandın 1914-cü ilin yayındakı qətli Birinci Dünya
müharibəsinin başlanması üçün bəhanə rolunu oynamış, I Frants İosif bu müharibənin
başlanmasına start verməklə, milyonlarla insanın həyatını itirməsinin baiskarı
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olmuşdur.V Corc isə həmin müharibədə əks tərəfdə vuruşan dövlətin başçısı idi. Onlar
başqa canlılara da qənim kəsilmişdilər. Avstriya imperatoru və onun varisi ölkə
faunasına ova olan həvəsləri ilə böyük ziyan vurmuşdular. 1910-1936-cı illərdə kral
olmaqla V Corc quş ovunu özünün həyat tərzinə çevirmişdi. 1912-ci ildə təkcə bir ovda
həftə ərzində minlərlə quş qırmışdı. Dostları ilə birlikdə Norfolk meşəsində 4 gündə 7
tüfənglə 10 min baş quşu məhv etmişdi. Bircə gündə özü 1000 qırqovul öldürmüşdü.
O, meşə cüllütü və kəklik ovlamağı çox sevirdi, bu quşlar hətta onun ölümünə həsr
edilən şeirdə də xüsusi vurğulanırdı.
Leninin öz sağlığında da onu qəbul etməyənlər az deyildi və onlar bu böyük
inqilab liderinə aşağılayıcıı qaydada baxırdılar. Etiraf etmək lazım gəlir ki, Lenin az
sayda olan o şəxsiyyətlərdəndir ki, tarixin təkərini döndərməyə, onun hərəkət yolunu
dəyişdirməyə müvəffəq olmuşdu. Digər böyük şəxsiyyətlər kimi onun da fəaliyyətinə
verilən qiymət, istər bu, müsbət ya mənfi olsun, zamandan asılı olaraq dəyişir, hər bir
dövr ona öz prizmasından, istəyindən və mənafeyindən birbaşa asılı olan qiyməti verir.
Təəssüf ki, sitayişdə fanatizm xüsusiyyətləri mövcud olduğu kimi, nifrət də
bəzən sahildən kənara çıxır, məhkum edilən tarixi şəxsiyyətlər ədalətsiz olaraq istehza
obyektinə, ən amansız hücumlar hədəfinə çevrilir, anafemaya məruz qalır. Bəzən hətta
onları autofafeyə məhkum etmək çağırışları eşidilir, inkvizisiya yeretikləri – dönükləri
tonqalda yandırmaq kimi bu dəhşətli cəza üsulundan istifadə edirdi. İnkvizisiya vaxtı
həbs olunanlardan işgəncə yolu ilə alınan etiraflar məqsədə xidmət etdiyindən yararlı
vasitə sayılırdı. Müasir siyasi inkvizitorlar da bəzən öz uydurma ittihamlarında şübhəli
sübutlar da tapmaqla, haqqa xidmət etdikləri barədə ağılsız qənaətə gəlirlər.
Leninə nifrət bəsləyənlərin imkanı olsaydı, onun cəsədinə ingilislər Oliver
Kromvelin cəsədi ilə davrandıqlarına bənzər bir divan tutardılar. İngilislər Kromvelin
cəsədini qəbirdən çıxarıb, dar ağacından asdıqdan sonra, peyin topasının üstünə
tullamışdılar. Əlbəttə, cəsədi külə də döndərmək olar, lakin böyük şəxsiyyətlərin
ideyaları, əməlləri hətta təhqiramiz qaydada qətranla boyansa da, onları cəzalandırmaq
mümkün deyildir. Tarixi şəxsiyyətin nəhəngliyi onunla aparılan mübarizəni
uğursuzluğa düçar edir, onun xatirəsi ilə iyrənc şəkildə davrananların özünü gülünc
vəziyyətdə qoyur. Çünki onun dağ silsiləsini andıran fəaliyyətini ən qatı dumanla da
gizlətmək olmur, inkar etmək cəhdi isə yalnız yüngül ağıldan xəbər verir.
Leninin ölümündən sonra Maksim Qorki yazmışdı: “Hətta onun düşmənləri
cəbhəsindən olan bəziləri də vicdanlı qaydada etiraf edirlər ki, Leninin şəxsində dünya
elə bir adamı itirdi ki, o, müasiri olan bütün böyük adamlar arasında özündə dahiliyi
daha aydın təcəssüm etdirirdi”. Bolşevizmə nifrəti ilə fərqlənən Uinston Çörçill isə
Oktyabr inqilabının rəhbəri barədə ona məxsus olan ziddiyyəti belə ifadə etmişdi:
“Leninin anadan olması ruslar üçün böyük bədbəxtlik olduğu kimi, onların növbəti
bədbəxtliyi onun ölməsi idi”. Hər iki böyük düha Lenin barədə öz müstəqil
mövqelərindən çıxış etməklə yanaşı, həqiqətdən o qədər də uzaqlaşmayaraq, onun
böyüklüynü etiraf edirlər.
SSRİ-də sosializmin qurulması kimi nəhəng bir işə rəhbərlik edən Stalinin
ünvanına indi hər cür lənətlər yağdırılır. Repressiyaya məruz qalmış günahsız
adamların, indi o vaxtlar cəzalandırılmışların hamısı fərqinə varmadan belə
adlandırılır, gənc pöhrələrinin guya intiqam hissindən doğan nifrətini də bütünlüklə
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əsassız saymaq olmaz. 1930-cu illərdə qolçomaqlara qarşı mübarizə adı altında,
həmçinin 1937-38-ci illərdəki ümumən repressiya və təqiblər görünməmiş miqyas
almışdı. Repressiyanın ilk qurbanları kəndlilər olmuşdu, qolçomaqlığın bir sinif kimi
ləğvinə başlanmışdı. 1929-cu ildə isə “Şaxtı işi” adı altında mühədislərin təqibinə start
verilmişdi. Sinfi düşmən və ya xalq düşməni adı altında milyonlarla insan həbsxanalara
atılmış, çoxları güllələnmişdi. Onların əksəriyyəti bəlkə də quruluşu qəbul etmir,
bəyənmirdi. Lakin onlar dövlətə elə bir ciddi ziyan vurmaq iqtidarında deyildilər.
Hansısa poeziya nümunəsi adamları məhv edən bombaya çevrilə bilməzdi, lakin
onların müəllifləri ölümə məhkum edilirdi.
Antistalinçilər öz nifrətlərində ölçü hissi bilmədiklərindən Stalini nəinki
cinayətkar, hətta monstr, paranoik adlandırırlar. Stalinə yönələn ən böyük
ittihamlardan biri Hitler Almaniyası ilə 1939-cu ilin avqustunda hücum etməmək
barədə Paktın bağlanması idi. Buna general Şarl de Qoll daha ədalətli səbəb göstərərək
qeyd etmişdi ki, Stalin aqressiyanın qurbanı olmaqdansa, aqressiyayın qazancına şərik
çıxmağa üstünlük vermişdi. Axı bundan əvvəl Stalinin Qərbə, Fransa və İngiltərəyə
Hitler Almaniyasına qarşı müttəfiqlik xahişi cavabsız qalmışdı.
Stalinə qarşı olan tənqidin böyük hissəsi obyektiv olduğu halda, nifrətdə
qəzəbin yetişdirdiyi meyvələr də az deyildir. Onların arasında özünü liberal kimi
göstərmək istəyənlərlə, Qərb dairələrinə guya mövqeyini nişan verməyə çalışanlarla
yanaşı, resentimentlər də az deyildir. Resentiment Nitsşenin irəli sürdüyü termin
olmaqla, elə adamı nəzərdə tutur ki, o, düşmən obrazı yaratmağa çalışmaqla, öz
uğursuzluğunun günahının, incikliyinin hirsini ondan çıxmaq istəyir. Resentiment –
qul əxlaqıdır, bu qul ağa olmağı çox istəyir. Paxıl adamların, bəxtinin gətirməmıyindən
hirslənmiş adamların əxlaqıdır. Belələri özündən çox yuxarıda duranlara daş atmaqda
təsəlli tapır, həm də özünün qüsurlu əxlaqı hesabına bütün dünyanı əxlaqsızlıqda
təqsirləndirməyə hazırdır. Təəssüf ki, onların qara yaxması təsirsiz qalmır, dəstədən
geridə qalmaq istəməyənlər də tezliklə onlara qoşulur.Ona görə də keçmiş donosçulara
çox oxşayan iftiraçı ifşaçılar ordusu yaranır.
Stalinə münasibətin diametral əksliyindən asılı olmayaraq, o, tarixdəki yerini
tərk etmir, bəlkə də daha da möhkəmləndirir. Rəylərin belə fərqli olduğuna da
təəccüblənməyə ehtiyac yoxdur. Axı təbiətdə vahid bədənə malik olan bir xalq mövcud
olmadığı kimi, rəylər də yekdil ola bilməz.
Stalin qurucusu və rəhbəri olduğu dövlətə özünü bütün varlığı ilə həsr
etmişdi. Dövlətə o, sakral münasibət bəsləyirdi, onun naminə hər şeyə getməyə hazır
idi. Dövlətə düşmən hesab etdiklərindən başqa bəlkə də onun şəxsi düşməni yox idi.
Öz paradiqmasına, vektorlarına və mənafelərinə görə isə bu quruluşdan narazi olanlar
da az deyildi. Onlar isə düşmənçilk hisslərini Stalinə yönəldirdilər. Ona görə də onun
düşmənləri çox idi. Lakin əhalinin böyük əksəriyyəti Stalini dəstəkləyirdi. Ona
inanırdılar. Ölkəni böyütmək niyyətinə görə isə onu Böyük Pyotrun, Böyük
Yekaterinanın ardıcılı saymaq olardı. Ölümünə yaxın o, artıq az qala dünyanın yarısına
rəhbərlik edirdi.
Bütün şəylərə, həmlələrə baxmayaraq heç kəs Stalinin dünya səviyyəsindəki
görkəmli siyasi xadim olduğunu inkar etmək qüdrətində deyildir. Heykəli uçurmaq,
adı götürmək olar, lakin uzun tarixi bir dövrü, bütün nailiyyətləri və hətta cinayətləri
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ilə birlikdə ləğv etmək, yoxa çıxarmaq mümkün deyildir. Heç kəs Stalin dövrünün
repressiyalarını inkar edə bilməz, lakin onun başçılığı altında sovet xalqının qazandığı
nailiyyətləri də inkar etmək ədalətsizlikdir. Onun varisləri isə iki dəfə özlərini hərbi
cəhətdən sınadıqda biabırçı uğursuzluğa düçar oldular, Xruşşov Kuba böhranında,
Brejnev isə Əfqanıstana müdaxilə etdikdə. Hitlerin özünü məğlub edən, faşist
Almaniysını fəlakət girdabına yuvarlayan Stalinin xidmətləri üzərindən xətt çəkmək isə
yalnız səfehlərin ağlına gələ bilər.
Stalin yeni quruluşu yaratmaq uğrunda mübarizəyə rəhbərlik edirdi, onun isə
doğulandan az sonra, elə beşikdə ölən Paris Kommunasının təcrübəsinin solğun
izindən başqa heç bir prototipi yox di. O, tam yeni cəmiyyti yaraymağa girişmişdi, lakin
köhnəni kökündən uçurmaq, xarabalıq üstündə öz sarayını ucaltmaq fikrindən uzaq
idi. Qısa müddət ərzində SSRİ-də nəhəng ağır sənaye yaradılmışdı, çoxlu şəhərlər
salınmış, fabrik, zavodlar tikilmişdi. Ölkədə bir onillik ərzində savadsızlıq ləğv edilmiş,
təhsildə, elmin və mədəniyyətin inkişafında əsl inqilab baş vermişdi. Bir amerikan
tarixçisi öz kitabını SSRİ-dəki 1930-cu illərin görünməmiş sənaye inkişafına həsr etmiş,
bunun tarixdə analoqunun olmadığını qeyd etmişdi. Həqiqətən də qısa müddətdə çox
iri sənaye potensialı meydana gəlmişdi, məhz bu qüdrət, Böyük Vətən müharibəsində
xeyli ərazi itkisinə baxmayaraq, döyüşən ordunu hərbi texnika, silah və sursatla
aramsız təchiz etməyə imkan vermişdi.
Stalin İkinci Dünya müharibəsində Hitler Almaniyası üzərində qələbənin başlıca
arxitektoru, müharibənin ilk il yarımlıq uğursuzluqlarına baxmayaraq ən səmərəli
sərkərdələrindən biri olmuşdu. Çox vaxt SSRİ-yə öz müttəfiqi olsa da, mənfi
münasibətini gizlətməyən Çörçill də Sovet ordusunun alman hərb maşınının
bağırsaqlarını çıxarıb tökdüyünü xüsusi qeyd etmişdi. Stalin qələbədən istifadə etməyi,
fayda götürməyi də bacarırdı, müharibədən sonra Avropada dünya sosializm
cəbhəsinin yaradılmasına nail olmuşdu.
Hitler Almaniyası üzərindəki qələbə də daxil olmaqla Stalinin əməllər
arxipelaqının ərazisi çöz geniş idi. Qələbədən, nailiyyətlərdən isə Stalin adətən
öyünmürdü, illyuziyaya qapılmırdı. Bunu onun düşmənləri də qeyd edirdilər. 19431946-cı illərdə ABŞ-ın SSRİ- də səfiri işləmiş Avarell Harriman müharibədən sonra
Stalindən soruşmuşdu ki, yəqin ki, Sizə xoşdur ki, vaxtilə almanlar Moskvanın yanında
dayanmışdılar, indi isə Siz Berlini bölüşdürürsünüz? Və Stalin belə cavab vermişdi:
“Çar Aleksandr isə Parisə gedib çatmışdı.”
Təəssüf ki, ona nifrət edənlər Stalin dövrünün böyük işlərini görmək istəmirlər,
çirkli su ilə birlikdə təknədən uşağı da atmağı qəbahət saymırlar. Lakin nəhəng
şəxsiyyətlər sarsılmaz qaya kimi onlara atılan daşdan elə bir ziyan çəkmir. Onları
lənətləmək mümkündür, lakin əməllərinin bəhrəsini silib yoxa çıxarmaq cəhdi əbəs bir
işə çevrilir.
Stalinə qarşı çıxanlar hündürlüyü və sıx çətiri heç də kiçik olmayan
repressiya ağacının arxasındakı həyatın bütün sahələrində qazanılan iqtisadi və sosial
proqress meşəsini görmək istəmir, tarixə münasibətdə qərəzlilikdən yaranan daltonizm
xüsusiyyətləri nümayiş etdirirlər. Onlar Stalini aşağılamaq üçün istənilən vasitədən
istifadə etməkdən də çəkinmirlər. Çox istəyirlər ki, Stalini eyiblər və qüsurlar daşıyıcısı
kimi təqdim etsinlər. Onun fiziki qüsurları da diqqətdən yayınmır, ağlı, iradəsi,
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idarəetmə istedadı kənara atılaraq, sol əlinin çolaq olduğu, ayağının birində altı
barmağının olduğu bir elmi kəşf, evrika timsalında vurğulanır. Çünki onun əqli zəifliyi
və ya xarici dövlətlərin liderləri ilə diplomatik danışıqlar apararkən uduzduğunu
bildirən heç bir fakt tapa bilməmələri bir yana qalsın, hətta uydurma ittihamlara da əl
ata bilmirlər. Çoxları Stalin kimi böyük şəxsiyyəti öz ölçüləri ilə ölçür, ona görə də
tərifdə olan kimi tənqiddə də primitiv yanaşma tərzi aparıcı rol oynayır.
Yəqin ki, onlara xoş olardı ki, Stalin bir tarixi personaj kimi yalnız Leninin
bərbəri tək xatırlansın. Axı həqiqətən də Lenin təqiblərdən qorunmaq üçün
gizlənməkdən ötəri 1917-ci ilin iyulunda Petroqraddan Razlivə yollananda,
tanınmamaq üçün Stalin onun bığını və saqqalını qırxmışdı, ona evində yaşadığı,
gələcək qayınatası Sergey Alilluyevin paltarını geyindirmişdi. Çünki Stalinin
əleyhdarları heç bir tarixi və hüququ sənəd olmadan, buna dəlil-sübut tapmaq üçün isə
çox sayda uğursuz cəhdlər edilmişdi, qara yaxmaq məqsədilə onu çar gizli polisinin,
jandarmın agenti olduğunu iddia edirdilər. Bəzi mülahizələrə görə bu iftiranı ilk dəfə
Xruşşov və Mikoyan ortaya atmışlar. Böyük Aleksandrın müəlliminin ona öyrətdiyi:
“Dişlə, ən azı çapıq qalacaqdır” prinsipi öz işini görür, adi yalan da buna susayanların
qəlbini isitmək gücünə malikdir. Stalinin Tiflis bankını yarması da onun quldurluğu
kimi qələmə verilir. Axı bu işdə onun heç bir şəxsi təmənnası olmamışdı, pullar
qəpiyinə qədər İsveçrəyə, Leninə, partiyanın ehtyacları üçün göndərilmişdi. Stalin isə
həmin vaxt əsl yarı ac həyat sürürdü.
Trotski Stalini “böyük qabiliyyətsiz” adlandırmışdı, görən belə fərasətsiz adam
üç onillik ərzində az qala düşmən münasibəti olan bir əhatədə dünyanın ən böyük
yeganə sosialist dövlətinə necə başçılıq etmişdi, dəhşətli müharibəni necə qalibiyyətlə
başa çatdırmışdı. Yəqin Trotski macəraları ilə öyünüb, özünü hətta fövqəl şəxsiyyət
hesab edə bilərdi. Əlbıttə o,heç də bəzi istedadlardan xali deyildi. Yəqin ki, Trotski ( ilk
dustaqlığına qədər o Lev Davidoviç Bronşteyn kimi tanınırdı) öz macəraları ilə
müqayisədə başqa siyasi xadimi “qabiliyyətsiz” adlandıra bilərdi. Nədənsə ona
dünyanın məşhur maliyyə maqnatları xüsusi himayə göstərirdilər. Rokfellerlər və
Rotşildlər ailələrinin maddi köməyi ilə Amerikada yaşamış, Kanada dustaqxanasından
azad edilmişdi. Maliyyə maqnatları bunu filantropluqlarına görə etmirdilər, axı adətən
onları qazancdan savayı heç nə düşündürmür. Yəqin ki, Trotski vasitəsilə Rusiya
barədə də onların müəyyən maraqları var imiş.
Trotski qəddarlıqda da başqalarından geri qalmırdı. Gənc Sovet Rusiyasının
hərbi komissarı (naziri) kimi İnqilabi Hərbi Şuranın sədri olanda orduda qəddar
tədbirləri ilə məşhurlaşmışdı. Qızıl Ordunun yaranmasında və Vətəndaş
Müharibəsindəki 4 mühüm döyüşdə onun xidmətləri danılmazdır. Bununla yanaşı o,
əsirlərlə yanaşı dezertirləri və hərbi intizamı pozanları güllələtdirir, ölüm düşərgələrinə
saldırırdı. Trotski QULAQ-ın əsasını qoyanlardan biridir. Lakin nədənsə heç kəs onun
cinayətlərini yada salmır. Rus yazıçısı A.İ. Kuprin Trotski barədə yazırdı ki,: “Bu adam
müstəfa dərəcədə azalmayan qəzəbdən ibarət idi və o, daim sönməyən qan yanğısından
başqa heç nəyə susamırdı.”
Əxlaqının təmizliyi ilə də o, heç cür öyünə bilməzdi. 1929-cu ildə SSRİ-dən
sürgün edildikdən sonra İstanbul yaxınlığındakı adada, Fransada yaşadı, özünə
sığınacaq tapmaq üçün təhlükəsiz yer axtarırdı. Böyük Meksika rəssamı Diyeqo Rivera
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ona dostu kimi kömək etmək üçün ölkə prezidenti olan Losaro Kadenasla yaxın
münasibətinə görə ondan Trotskiyə Meksikada sığınacaq verilməsini xahiş edib, razılıq
almışdı. 1937-ci ildə öz arvadı ilə Meksikaya gələn Trotski paytaxtda onun evində
yaşamağa başlamışdı. Ona qarşı alicənablıq göstərmiş Riveraya xəyanət edərək, onun
rəssam arvadı, saqqalına görə inqilabçını “keçi” adlandıran Frida Kalo ilə intim
yaxınlığa girişmişdi və bu, ərlə - arvadın boşanmaları ilə nəticələnmişdi.
1956-cı ildə Nikita Xruşşov Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının XX
qurultayındakı gizli məruzəsində Stalinin şəxsiyyətinə pərəstişi amansız tənqidə məruz
qoymaqla, özünün də fəal iştirak etdiyi 1937-38-ci illərin repressiyasının bütün
günahını artıq qəbirdə uyumaqla özünü müdafiə etmək imkanı olmayan, vaxtilə kölə
kimi xidmət etdiyi bir adamın üstünə yıxdı. Hindular özləri öldürmədiklərinin skalpını
çıxartmırlar, yalnız özləri qətlə yetirdiklərinin skalpına sahib olurlar. Xruşşov isə
özünün Ukraynada öldürdüklərinin də skalpından imtina edərək, onları da Stalinin
xatirəsının üzərindən asdı.
Beş il sonra isə o, Hitler ordusu üzərində ilk böyük qələbə qazanıldığı,
müharibədə dönüş nöqtəsi sayılan Stalinqrad döyüşü ilə məşhurlaşan bir şəhərin adını
da dəyişdi. Stalinqradda sovet qoşunlarının qələbəsi sovet-alman cəbhəsində
müharibənin gedişində əsaslı dönüşün başlanğıcı kimi məşhurlaşmışdı. Adını daşıyan
döyüşdəki qələbəyə görə Stalinqrad əslində simvola çevrilmişdi. 6 iyun 1944-cü ildə
Müttəfiq qoşunlarının nəhəng desantından sonra Normandiyadakı ilk böyük qələbə burada almanlar bütün tanklarını itirmiş, 40 min alman əsgəri məhv edilmiş, 90 min isə
əsir götürülmüşdü – Normandiya Stalinqradı adlandırılmışdı. Məhz qələbə simvolu
kimi Stalinqrad adını yaşatmaq olardı, çünki həmin döyüşün şərəfi ilə Stalinə olan cılız
nifrətin heç bir əlaqəsi yox idi. Necə olur ki, Parisdə Stalinqrad küçəsi qalır, SSRİ-də isə
bu adın üzərinə tabu qoyulur. Amerikanın inqilabdan əvvəlki 13 koloniyasında Böyük
Britaniya kraliçalarının, kralının və digər xadimlərinin şərəfinə coğrafi adlar və şəhər
adları var idi: Virciniya (ingilislərin ilk məskunlaşdığı ərazi, sonra isə koloniya ingilis
kraliçası I Elizabetin “Bakirə” ləqəbinə görə belə adlanırdı), Merilend (əri kral Uilyam
Oranc ilə birlikdə İngiltərəni idarə edən kraliça Mariyanın şərəfinə), Pennsilvania
(Uilyam Penn1681-ci ildə Amerikadakı bu əraziyə qrant almış, kolonistləri gətirib orada
məskunlaşdırmış, öz adı və “meşə” sözündən ibarət olan həmin koloniyanı yaratmışdı),
Pittsburq (Böyük Uilyam Pitt iki il Böyük Britaniyanın faktiki baş naziri olmuş,
Yeddiillik müharibıdə fransızları Hindistanda, Afrikada, Kanadada və dənizlərdə
məğlub etmişdi) . Bu adlar inqilabdan sonra dəyişdirilmədi və indiyədək qalır.
Amerikanlar ingilis ağalığına qarşı mübarizə aparsalar da, qəzəblərin adları
dəyişdirmək yolu ilə söndürməyi məqbul hesab etmədilər.
Xruşşov barədə söhbət gedərkən Rusiyaya yarım il ərzində imperatorluq etmiş
ağıldankəm III Pyotr yada düşür. Onun taxt-taca gəlmə ərəfəsində, 1761-ci ilin sonunda
Yeddiillik müharibədə vuruşan Prussiyanın vəziyyəti çox ağır idi və kral II Fridrixi
sonrakı ildə məhv olmaqdan yalnız tale xilas edə bilərdi. Bu da baş verdi. Onun xilası
Rusiya imperatriçası Yelizavetanın 1762-ci ilin yanvarın 5-də ölməsi ilə gəldi. Bu vaxt
Prussiyaya, Fridrixə sitayiş edən III Pyotr imperator oldu. O, müharibədən Rusiya
ordularını geri çəkib, Fridrixə xidmət göstərmək məqsədilə rus ordusunun işğal etdiyi
Prussiya ərazilərinin hamısını, heç bir təzminat almadın ona qaytardı. Mayın 5-də
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Fridrixlə sülh bağladı, onun vasitəçiliyi ilə Prussiya ilə onunla vuruşan İsveç arasında
da 17 gün sonra sülh bağlandı. Prussiya kralı isə minnətdarlıq əlaməti olaraq onu öz
dövlətinin hərbi zabiti rütbəsi ilə mükafatlandırdı. Rusiya yüksək dairələri bunu təhqir
kimi qiymətləndirirdilər. Iyunda isə nəinki Fridrixlə ittifaqa girdi, həm də əvvəlki
müttəfiqi olan avstriyalıların Sileziyadan qovulmasında onu köməklik göstərdi. Bunlar
azmış kimi, III Pyotr 18 min rus əsgərini Fridrixin sərəncamına verdi.
Xruşşov öz ölkəsinə xəyanət etməmişdi, sadəcə olaraq, ölkəsinin tarixinə təcavüz
etmişdi. Hitler Stalinqrad adını tarixdən silmək üçün avantyura xarakterli bir cəhd etsə
də, şəhərə hücumda çoxlu qurbanlar versə də, buna nail ola bilməmişdi. Xruşşov isə bir
qələm cızması ilə Hitlerin arzusunu həyata keçirmişdi və əgər o, qəbirdən çıxa bilsəydi,
yəqin ki, Böyük Fridrixə təqlid şəklində, düşmənlərinin “ 1 nömrəli kommunist”
adlandırdığı Xruşşovu da hansısa bir alçaldıcı rütbə ilə mükafatlandırardı.
Xruşşovun böyük qüsurları ilə yanaşı müsbət işlərini də etiraf etmək
lazımdır. Onun dövrü dövlətin vətəndaşa münasibətində “mülayimləşmə” illəri kimi
qəbul edilir. Bu dövr ədəbiyyatda, incəsənətdə, kinoda müsbət dəyişikliklərə səbəb
olmuşdu. KQB (Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi) Olimpdən salınmış, lakin tam məhv
edilmədiyindən sonralar özünü daha güclü qaydada bərpa edə bilmişdi. Ölkədə xof
xeyli azalmışdı. Kəndlilər amansız vergidən azad edilmiş, onların kəndi tərk etməsinə
icazə verilmiş, şəhərlərdə kütləvi mənzil tikintisinə başlanmışdı.
Lakin Xruşşov daha çox özünün səfeh siyasəti və davranışı ilə xatırlanır. O,
dövləti idarə etməyi mindiyi atı çapmaq hesab etdiyindən voyuntarizmi, subyektivizmi
ilə fərqlənirdi. Rusiyanı, əsasən soyuq iqliminə baxmayaraq, bütöv qarğıdalı tarlasına
çevirmək istəyirdi, BMT Ali Məclisində çıxış edərkən, ayaqqabısını çıxarıb tribunaya
döymüşdü, Kuba böhranında dünyanı az qala Üçüncü Dünya müharibəsinə sövq
etmişdi. Xarici ölkələrə aylarla davam edən turist, əyləncə səfərinə çıxırdı. 1963-1964-cü
illərin qışında müharibədən sonra ilk dəfə olaraq xalqı yenidən yarımaclıqla üzləşməyə
gətirib çıxarmışdı.
Əlbəttə, 1937-38-ci illərin repressiyayaları sovet xalqına ağır zərbə vurmuşdu.
Yuxarı eşelondakı repressiyalar hakimiyyət uğrundakı mübarizənin əks-sədası olmaqla
yanaşı, bütünlüklə əsassız da deyildi. Uinston Çörçill özünün “İkinci Dünya
müharibəsi” adlı altıcildlik fundamental əsərində o vaxtlar SSRİ-də hərbi müxalifətin
mövcudluğunu və Stalinin onu dəf etdiyini yazır. Çoxlu hərbi xadimlər məhv edildi,
lakin müharibə ərəfəsində olan ölkə üçün hərbi müxalifətin heç də kiçik təhlükə
olmadığı da böyük bir sirr deyildir. Hətta Stalindən narazı olan böyük rus sərkərdəsi
G.M.Jukov da özünün “Düşüncələr və xatirələr” adlı dərin tədqiqat əsəri sayılan
kitabında həmin illərdə generallara və marşallara qarşı olan repressiya məsələsinə
toxunmur, arbitr rolunda çıxış etməmək üçün bu məsələnin üstündən keçir. O, bu
hadisələrin canlı şahidi olmaqla, nə baş verdiyindən yaxşı hali idi. Lakin repressiyanın
qurbanlarının nəslindən olanlar, bu ağır itkilərinə görə Stalini bağışlamaq fikrindən çox
uzaqdırlar.
Stalin sağlığında ölümündən sonra ona necə çox sayda ittihamlar yağdırılacağını
bilirdi. V. M. Molotov yazıçı Feliks Çuyevlə söhbətində bildirmişdi ki, “Yadıma düşür
ki, Stalin özü müharibə dövründə demişdi: “Mən bilirəm, ölümümdən sonra mənim
qəbrimin üstünə zibil topası tökəcəklər. Lakin zaman küləyi onu amansızcasına
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sovurub yoxa çıxaracaqdır.” Yazıçı isə bunu “Molotovla yüz qırx söhbət” kitabında
qələmə almışdır. Əcnəbi dövlət xadiminin “müasir avtomat təsəvvürünə uyğun gələn
bəşər məxluqu hesab etdiyi ” Molotov yəqin ki, öz obyektivliyinə bu dəfə də xilaf
çıxmamışdı. Stalinin öncəgörməsi düz cıxsa da, ideyası tam həyata keçmədi, küləyin
zibil qalağını yoxa çıxaracağı barədəki ümidi puç oldu. Qəbri üzərinə tökülən zibil
topası, sağlığında Pamirdə öz adı ilə adlanan pik hündürlüyündə olduğundan, onu
dağıtmaq üçün adi külək deyil, nəhəng siyasi və ya sosial kataklizm lazımdır, lakin
onun hansısa bir vaxt mövcud olacağı ehtimalı da hələlik sıfra bərabərdir.
Stalinə ölkəsində yazılan odaların sayı- hesabı yox idi və bunlar da əsasən
məddahlıqdan başqa bir şey deyildi. Lakin ona, əks cəbhədən olanlar da çox xoş sözlər
ünvanlayırdılar. Çörçill Tehrandakı (noyabr 1943-cü il) və Yaltadakı (fevral 1945-ci il)
konfranslar vaxtı verilən ziyafətlərdə onun haqqında çox tərifli sözlər söyləmişdi: “Mən
səhər yuxudan qalxanda dua edirəm ki, Stalin yaşayır, salamatdır. Yalnız Stalin
dünyanı xilas edə bilər.” 1959-cu ildə Stalinin ölümündən altı il sonra, onun 80 illik
yubileyi münasibətilə Britaniya parlamentində çıxış edərkən demişdi: “Rusiya üçün
böyük xoşbəxtlik onda idi ki, ağır sınaq illərində ölkəyə dahi və... sərkərdə Stalin
başçılıq etmişdi. O, ən görkəmli şəxsiyyət idi.” Doğrudan da müharibə illərində o, təkcə
sərkərdəlik etmirdi, həm də vuruşan və dəhşətlərlə üzləşən ölkəyə, xalqa rəhbərlik
edirdi. Belə sınaq anında çoxları qorxudan titrəyir, qaçıb gizlənmək istəyir, yalnız
böyük iradə sahibləri qartal kimi qanad açıb səmaya pərvazlanmaq cəsarəti tapır.
Repressiyalara tam əks mövqedə olanlar da yox deyildi. Hətta üç on illik
keçəndən sonra həmin tufanın yenidən başlanacağına ümid bəsləyənlər də var idi.
Onlar əsasən vaxtilə repressiya maşınında alət kimi çıxış edənlər idi, öz donosları ilə
onun bəhrəsinin çoxalmasına kömək göstərmiş cılız məxluqlar idi. Məlum olmuşdur ki,
təkcə Moskvadakı mərkəzi orqanlara çuğulçuların siqnalı şəklində 4 milyon ərizə daxil
olmuşdu. Respublika, vilayət orqanlarına göndərilən böhtan dolu ərizələr də əlavə
olunsa, bu rəqəm dəfələrlə arta bilər.
Əslində inkvizisiyaya xidmət edən bu adamlar sonralar nəinki məsuliyyətə cəlb
olunmadı, bəziləri hətta daha da məşhurlaşdı. Onlar adi peşmançılıq hisslərindən də
çox uzaq idilər. Repressiya illərində bu prosesə canfəşanləqla xidmət edən 20 min çekist
vəzifədən sui-istifadə ittihamı ilə güllələndiyi halda, donosçular barədə elə bir gözə
çarpan tədbir görülməmişdi. Çuğulçuların övladları məsələ sərt şəkil alanda, öz
atalarının da məhz sistemin qurbanları olması barədəki xilas kəmərindən istifadə
etməyə üstünlük verirlər. Bəzi donosçular isə keçmiş zəmanənin reliktləri olsalar da,
çoxları kimi ilbiz qınına çəkilməyib, öz həyasız təbiətlərindən uzaqlaşmırdılar. Onların
bir eybəcər nüsxəsi ilə təsadüfən rastlaşmışdım.
Cavan vaxtı Mil düzündəki əyalətdə rayon partiya komitəsinin ikinci katibi
işləyərkən bir payız səhəri Araz çayının kənarındakı kəndə getmişdim. Kolxoz sədri ilə
birlikdə pambıq qurutma meydançasına gəldik. Kolxozçular pambığı qarğıdan tikilmiş
damdın çıxarıb qurutmaq üçün asfalt meydançaya sərirdilər. Onlarla görüşüb bir qədər
söhbət etdik, maşina yaxınlaşanda bir kolxozçu sədrə nəsə söz demək istəyib, onu
kənara çəkdi. Bu vaxt tanımadığım arıq bədənli bir qoca kişi yaxınlaşıb mənimlə
ərkyana qaydada görüşdü. Sonra əlini kolxoz sədrinə tərəf uzadıb: “Gör nə xoruzlanır!
Ancaq məndən qorxur. Çünki atasını 37-də balıqlara yem elətdirmişdim”. Qoca heç nə
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anlamadığımı görüb, əlavə etdi: “Atasını gedər-gəlməzə göndərdim, yazdım ki, İrana
casusluq edir. Adi kolxozçu idi, ancaq qonşu kimi ondan xoşum gəlmirdi. Bu sədr o
vaxt hələ anasının qarnında idi, dünyaya yetim kimi gəldi. Anası sonra başqa ərə
getdi”.
Kolxoz sədri, sadə, təvazökar adam olmaqla, əksər həmkarlarından
fərqlənirdi. Həm də körpəliyindən atasız olduğundan yetimlik də onun şüuruna öz
fağırlıq ütüsünü çəkibmiş. Ona görə də qocaya bildirdim ki, sədrə böhtan atsan da xeyri
olmayacaq, artıq sənin düşündüyün zaman deyildir, indi mizantropların işi yaxşı
getmir. Bu sözləri eşidən kimi o, sakitcə uzaqlaşıb getdi. Sonra həmin qoca kişi bu dəfə
də kolxoz sədrinə şikayətlənirmiş ki, guya mən onu heyvan adlandırmışam.
“Mizantrop” sözünü yırtıcı heyvan növü kimi başa düşübmüş.
1937-38-ci illərdə ölkənin hər yerində çuğulçular (donosçular) zümrəsi
yaranmışdı. Rusiyada göbələk avqustda meydana gəldiyi kimi, onlar da həmin qadalı
illərdə münbit mühit tapmışdılar. Onlar böhtan yolu ilə istənilən adamı bədbəxt, hətta
məhv edə bilərmişlər. Hər yaşayış məntəqəsinin belə donosçuları var imiş və hamı
onlardan çəkinirmiş. İndiki professional amerikan boksçuları kimi onlara ləqəb də
qoyularmış.
Mənim tanış olduğuma bənzər nüsxələr həmin mənfur qaydaların yenə də
qayıdacağına çox ümid bəsləyirdilər və güman edirdilər ki, qoca vaxtlarında da köhlən
atın belində vüqarla gəzəcəklər. Arzu ahıl yaşa baxmır. Axı 94 yaşlı Venetsiya doju
Enriko Dandolo da səlibçiləri aldadaraq, onların yürüş istiqamətini dəyişdirmiş, öz
şəhərinin ticarətdə böyük rəqibi olan Konstantinopolu səlibçilərin köməyi ilə 1204-cü
ildə tutub, şəhəri qarət etmişdi. Burada o, Latın dövləti yaratmışdı. İşğal etdiyi şəhərdə
at belində məğrurcasına gəzərkən, yıxılıb budunu sındırmış və 1205-ci ildə
Konstantinopolda da ölmüşdü.
Misal çəkilən primitiv adamlar repressiya üçün yanacaq rolunu oynasalar da, elə
bir əhəmiyyətli fiqur deyildilər. Təəssüf ki, özünü ədəbiyyat nəhəngləri hesab edənlər
də bu biabırçı işə öz “töhfələrini” verməkdən qalmırdılar. Onlar böhtan atmaqla qələm
dostlarından rəqib saydıqlarını sıradan çıxarırdılar. Milli respublikalarda bu biabırçı
praktika daha geniş yayılmışdı. Bəzən yazıcılar repressiyanın güclənməsi üçün ideoloji
dayaq rolunu oynayırdılar. Bəlkə də böyük proletar yazıçısı Maksim Qorki öz şəxsi
düşmənlərinə heç bir xətər toxundurmamışdı və ya onlara, ümumiyyətlə, heç malik də
deyildi, nə olsun ki, Mayakovski onun Kapri adasında yaşamasını da lağa qoyan şeir
yazmışdı, baxmayaraq ki, vərəm xəstəsi olan Qorki əsasən müalicə məqsədilə İtaliyanın
bu isti və gözəl guşəsini seçmişdi. Lakin Maksim Qorkinin “Kim təslim olmursa, onu
məhv edirlər” sözləri repressiya dalğasının genişlənməsi üçün haray, çağırış rolunu
oynadı. Bu kəlmə minlərlə günahsız adamı Qolqofaya aparan yola daş döşədi.
Repressiyalar həm də görünməmiş qorxu, xof hissi yaradırdı, əslindı mənəvi
terror xarakteri daşıyırdı. Bunlar isə öz növbəsində yaltaqlığı, təzim qılmağı, köləlik
xüsusiyyətlərini qidalandırırdı. Axı həqiqi məhəbbət qorxu ilə bir yerdə yaşaya bilmir.
Stalinə ifrat təriflə dolu əsərlər yazılırdı, bəzən şairlər onu əsl bütə çevirməyə cəhd
edirdilər. Rus yazıçısı Leonid Leonov qriqorian təqvimindən imtina edib, tarixi İisusun
deyil, Stalinin anadan olduğu ildən başlamağı təklif edirdi. Bəzi Siyasi Büro üzvləri
Moskvanın adını dəyişib, ona Stalinin adını verməyi təklif edirdilər. Bu, Stalinin
333

hiddətinə səbəb olmuşdu. Roma imperatorları ayların adını dəyişib, onlara öz adlarını
verirdilər. Fransa inqilabı isə köhnə təqvimdən əl çəkib, qərar verdiyi ildən tarixi
başlamaqla, ayların da adını dəyişdirmişdi. Bir neçə ildən sonra bu yenilikdən əl
çəkilməli olundu.
Stalin özü də şəxsiyyətə pərəstişi güclənməsinin qarşısını almaq fikrindən uzaq
idi. Alman yazıçısı Lion Feyxtvanger 1930-cu illərdə Moskvada olanda Stalindən
soruşmuşdu: “Bəs Sizi bığlı adamın minlərlə portreti qıcıqlandırmır?” Ev sahibi
yüngülcə gülümsünüb, belə bir ruhda cavab verdi ki, bəli, əlbəttə, cənab yazıçı,biz
sizinlə ziyalı adamlarıq, biz bu bütə sitayişin cəfəngliyini başa düşürük, lakin biz öz
təbəələrimizin zövqləri ilə hesablbaşmaqla, alicənab və iltifatlı olmalıyıq, axı onların
çoxu dünənki kəndlilərdir. Beləliklə, o, bu daşan çaya bənd çəkmək fikrindən uzaq
olduğunu bildirirdi.
Lakin Stalin yəqin ki, bunu da bilməmiş deyildi ki, sitayiş adamların
mənəviyyatına ağır zərbə vurur, onları ruhən kasıblaşdırır. Xalq özünə məxsus ləyaqət
ruhunu itirdikcə kiçilməyə başlayır. Ona görə də İngiltərənin görkəmli siyasi xadimi,
baş nazir olmuş Uilyam Qladstounun Almaniya kansleri Otto fon Bismark barədəki:
“O, Almaniyanı böyütdü, almanları isə kiçiltdi” – sözlərini bütünlüklə Stalinə də aid
etmək olar. Zəkalara qurşaq qoyulması, düşünən adamların dilinin kəsilməsi, səsinin
boğulması cəmiyyəti yalnız tənəzzülə sürükləyə bilər. Stalin epoxası isə həm də belə
eybəcərliklərə şərait yaratmışdı.
Yaradıcı ziyalılar kimi elm adamları da şəxsiyyətə pərəstişin şişirdilməsində
xalqa olduqca pis nümunə göstərirdilər. Stalinin “SSRİ-də sosializmin iqtisadi
problemləri” əsəri çapdan çıxdıqdan sonra, hamı gur səslə onu tərifləməyə,
əhəmiyyətini göylərə qaldırmağa başladı. Hüquqşünas alimlər və filosoflar isə yaltaqlıq
müstəvisində daha uzağa gedərək, Stalinə məktubla müraciət edib, hüquqa və fəlsəfə
elminin tarixinə aid də kitab yazmağı ondan xahiş etmişdilər.
Hakim ideologiyaya xidmət ruhunda yazılmış əsərlər əslində yalnız təbliğat
vasitəsi olaraq qalırdı, bədii səviyyə məsələsində hər iki ayaqdan axsayırdı. Ona görə
də onların ömrü uzun olmadı, klassikliyə iddia etdikləri halda, öz populyarlığını heç
yarım əsr ərzində də qoruyub saxlaya bilmədi. Rəhbərin zövqü etalon kimi qəbul
edildiyindən, bu, ədəbiyyata, incəsənətə “ayı xidməti” göstərildi. Belə əsərlər az sonra
makulatura xarakteri daşıdı, dram və musiqi əsərləri səhnə üzünə həsrət qaldı, bir
günlük kəpənəklər kimi qısa ömürlə kifayətlənməli oldular. Vaxtilə Stalin və ya Dövlət
mükafatları laureatı adına layiq görünən müəlliflər indi heç ortabab yazıçıların
siyahısına da düşə bilmirlər.
Tarixçilərin fikrinə görə, dəniz qədim yunan üçün yaşayış və düşüncə tərzinin,
elmi və praktiki biliklərin sınaq mərkəzi idi. Dəniz yunanların tarlası, zəmisi, həm də
özünü təsdiq etmə meydanı idi. Bilikləri mənimsəməklə yanaşı yunan həm də təbiətin
uşağı olaraq qalmalı idi. Yunan mədəniyyəti üçün inkişaf etmiş təbiət hissi, onun
mütənasibliyi və təbii harmoniyası mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Totalitar
cəmiyyətlərdə isə qan dənizi qorxu mənbəyinə, onu əsaslandırmaq tədqiqatına çevrilir.
Dövlətin etibarını və inamını qazanmaq üçün mədəniyyət xadimləri qatilləri vəsf etmək
yolunu tutur. Malik olduqları az-çox ilhamlarını buna həsr edirlər. Onlarda adətən
yaşamağı davam etdirmək, özü də maddi cəhətdən təmin olunmuş şəkildəki həyata
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nail olmaq hissi aparıcı rol oynamaqla, həyatın mənasından üstün hesab edilirdi. Belə
münasibət isə çoxlarını gələcək unudulmaya, bəlkə də lənət uçurumuna aparırdı.
Qədim Roma tarixinin görkəmli şəxsiyyətlərindən biri olan Qay Qrakx demişdi ki,
“Gənclərin köməyi ilə nəciblər bir-birini qıracaqlar”. Bu sözləri dəyişərək demək olar ki,
ənamın köməyi ilə mədəniyyət xadimləri bir-birlərini dövlətin əli ilə qırmaqdan həzz
alırdılar. Bu da, onların özlərinin təsvir etməyə qadir olmadıqları ən böyük faciə idi.
Epiloq və ya sərt müəllimdən öyrənmək ehtiyacı
Ötən minilliklər, əsrlər insana çox şeyi öyrədir, bu şərtlə ki, adamların
öyrənməyə həvəsi və ehtiyacı olsun. Tarix heç kəsi ona maraq göstərməyə məcbur
etmir, bu məsələdə azacıq yanğı hiss edənlər, istənilən an həmin bulağın gözünə
dodaqlarını söykəyib, onun təmiz və şirin suyundan yararlana bilər. Tarixdən
öyrənmək istəməyənləri isə o, sərt bir müəllim kimi cəzalandırır. Ona görə də ləyaqətlər
və qüsurlar daşıyıcılarına nüfuz etdikcə, biz onlar arasındakı fərqləri təhlil etməyi və
bundan nəticə çıxarmağı bacarmalıyıq. Yaxşı olan nədirsə, ona can atmalıyıq, pis
olandan uzaqlaşmalı, onu məhkum etməklə, yayılmasına bacardığımız qədər,
imkanımız çərçivəsində müqavimət göstərməliyik. Belə olan halda, nöqsanlar xeyli
azalardı, böyük Çin mütəfəkkirinin dediyi kimi, hər bir adam cəmiyyətdə öz
qabiliyyətinə uyğun olaraq yer tutardı. Bu yer istedadlı adamlar üçün xüsusən vacibdir,
axı oda qida lazımdır. İstedadsızlar isə iri balıqlar toru deşib çıxan kimi, bütün bəndləri
adlayıb, özlərinə müvafiq və sərfəli olan yer tapa bilirlər.
İnsanlar bir qayda olaraq taleyin böyük və ardıcıl zərbələrinə dözməli olur.
Makiavelli taleyi daşıb, çölləri basan, ağacları yıxan coşqun çaya bənzədirdi. Bu çay
insanları da öz axınına salıb, onlar üzərində istənilən təcrübə apara bilir. Ona görə də
adamlar çayın sakit vaxtlarında ehtiyatlılıq tədbirləri görməlidirlər. Zamana bel
bağlamaq da sərfəli deyildir, axı zaman özü ilə həm şəri, həm də xeyri gətirir.
Bir cəhət də nəzərə alınmalıdır ki, adamların xarakteri də dəyişilməyən deyildir,
həyat sobasında hər cür filiz əriməyə məruz qalır. Xarakterlərin yaxşı tərəfə dəyişiləcəyi
ümidi bizə virtual təsəlli verməklə yanaşı, gələcəyə inam qığılcımını meydana
gətirməklə nəcib bir iş görmüş olur. Yəhudilər xanuka bayramını qeyd edərkən,
əcdadlarının işığa münasibətinin ifadəsi kimi “azacıq işıq qaranlığı dağıdır” sözlərini
təkrar edirlər. Gələcəyə isə insanlar onun daha işıqlı olacağına görə ümid bəsləyirlər,
deməli, nəciblik işığı qüsurları, bütün qaranlıq cəhətləri yoxa çıxaracaq və adamların
çox arzuladıqları nisbi ləyaqətlər səltənəti bərqərar olacaqdır. Ancaq onu yaddan
çıxarmaq olmaz ki, insanlar ağaclardan fərqli olaraq bir-biriylə harmoniyada
yaşamırlar.
Əsl ləyaqətlər və harmoniya barədəki arzu isə heç də Qiyamət gününə bəslənən
ümiddən kiçik deyildir. Keçmişə salınan kiçik nəzər bu arzunun reallaşması ehtimalının
uzaq gələcəyə istiqamətləndiyindən xəbər verir. Dünyaya nə qədər qocalmış kimi
baxsaq da, Yer üzü qocalığını etiraf etmir və bizi onun səthində baş verən olaylardan
öyrənməyə çağırır. Şərqin böyük şairi Rabindranat Taqorun yazdığı kimi:
Dünya bir sərt müəllimdir.
Keçirir ürəklərimizi sınaqdan.
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Biz hamımız öyrənirik məktəbdə,
Dünya adlanan bir atadan.
Atanı, valideynlərimizi saydığımız kimi dünyanın da nəsihətlərinə onlarınkı
tək qulaq assaq, yalnız qazanmış olarıq.
Son

Ispan ədəbiyyatından nümunələr
İspan dilindən Telman Orucov tərcümə etmişdir.

A.de Layqlesia

Bu günün restoranı

Ofisiant – Gicbəsər, bu stoldan rədd ol! Görmürsən ki, o əvvəlcədən sifariş
olunmuşdur?
Məclisin iştirakçısı - Sifariş edilməmiş heç bir stol yoxdur?
- Yox. Get o sütunun arxasındakı taburetkada otur və xahiş et ki, dizinin üstünə
qoymağa lövhə versinlər.
- Menyunu göstərə bilərsinizmi?
- Mən onu üç pesetaya verə bilərəm.
- Oğul! İkisini gətir.
- Üstünə quş qoyulmuş xörəklərin hamısı deməli qurtarmışdır. Əslində bizim
heç vaxt hazır xörəyimiz olmur. Bunu ona görə edirik ki, menyumuz o qədər də dadsız
görünməsin.
- Bu xörək nələrdən ibarətdir?
- Sizə hansı məbləğə lazımdır?
- Üzr istəyirəm, bəs qeyri-təvazökarlıq neçəyədir?
- Xörəkləri seçin və heç nəyə qarışmayın. İstəyiniz baha başa gələr.
- Mən hesab edirəm ki, bu davranışların hamısı mənə baha başa gələcəkdir.
- Mən sizin yerinizə olsam, qırx pesetaya çəngəl-bıçağı sifariş edərdim.
- Bu dəstə bəs nə daxildir?
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- Bir bıçaq, bir çəngəl və bir qaşıq. Yeməin haqqını isə ayrıca ödəməlisiniz.
- Sən mənə nə məsləhət görərdin?
- Evinizə gedin və öz imkanlarınızdan istifadə edib qayğanaq bişirin və yeyin!
- Əgər bu restoranın sahibi dediyin sözləri eşitsəydi, sənə yaxşı bir sillə vurardı.
- Sahib heç vaxt bura gəlmir. O, utancaq kişidir və müştəriləri bizim təhqir
etdiyimizi gördükdə çox xəcalət çəkir.
- Bu nə deməkdir: «Şorba, hər şeylə birlikdə»?
- Həmin qiymətin içində boşqabdakı vermişelin, onu bişirmək üçün olan suyun,
suya dad vermək üçün əlavə edilmiş mal beyninin və qaşığın xərci vardır.
- Sizin cücəniz var?
- Hə, bir dənəsi var. Ancaq onu kəsməyə hayıfımız gəlir. Sahibimiz onu öz oğlu
kimi istəyir.
- Adı nədir?
- Kimin? Sahibin, ya cücənin?
- Əlbəttə, cücənin.
- Onun adı Quqquluqudur. Ancaq biz ona Quqqulu deyirik.
- Mən onunla tanış olmaq istərdim.
- Başqa vaxt mən onu sizə təqdim edərəm. Ayrı nəsə gətirmək lazımdırmı?
- Yaxşı, mənə bir tikə çörək gətir. Deyəsən, cibimdə bir az xamon (donuz əti
qaxacı) var.

F.D.Plaxa
İspanların nahar yeməkləri
(Milli qarınqulularımıza virtual dünya müsabiqəsinin şərtləri və beynəlxalq
nümunələr ilə tanışlıq üçün – tərcüməçi)
İspaniyalılar hansı yeməkləri yediklərinə və yemək vaxtı saatlarına görə bütün
avropalılardan fərqlənirlər.
İspanların səhər yeməyi yüngül olur, aperitiv içirlər, nahar möhkəm olur,
nahardan sonrakı aralıq və şam yeməkləri ən azı 2 tutumlu xörəkdən ibarət olur. İşdən
evə yollanmamışdan əvvəl ispanların barda ağızlarına atdıqları dünyanın ən varlı
adamları olan şimali amerikalıların naharına belə bəs edərdi.
Çox vaxt mənimlə belə dialoqlar aparılır:
- Elə bil ki, sənə heç nə lazım deyildir…
- Bu asılıdır sizin nə təklif etməyinizdən… Şorba…
- Bircə qurtum…
- Balıq…
- İki dənə çox kiçik sultan balığı…
- Ət…
- Bir filedən başqa heç nə.
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- Salat…
- Bu hesaba daxil deyil…
- Və desert, pendir…
- Desert üçün başqa heç nə lazım deyildir?
Əcnəbi ölkələrdən gələnlər dostları ilə nahar etməyə gedən vaxt onlar adətən
təəccüblərini bildirirlər. Göyərti ilə əzmə kotlet, salat və meyvə sifariş verilən vaxt
məndən nəvazişli qaydada soruşurlar: «Sən xəstəsən?», «Özünü pis hiss edirsənmi?»,
«Sənə nə olmuşdur?».
Bir şeyə diqqət verin ki, avropalı şimal qonşularımızın nahar başlanılmazdan
əvvəl ənənəvi müraciətləri «Buen apetito» - «iştahla yeyəsiniz» olur. İspaniyada isə bu
ifadə dəyişdirilərək belə qaydada deyilir: «Buen provecho» - «iştahla yeyəsiniz», hərfi
mənada isə bu, «Yaxşı faydalı olsun» fikrini ifadə edir. Çünki ispanlarda heç vaxt iştah
çatışmamazlığı olmur…
İspaniyada Qarınqululuq coğrafiyası onun topoqrafiyası kimi olduqca
müxtəlifdir. Və nahara sitayiş şimaldan cənuba düşür, şərqdən qərbə diaqonal qaydada
keçir.
Nahar həvəskarlarının çoxu basklardır, bir az aşağıda andalusiyalılar dururlar.
Levantada ləzzətli xörəklər, Salamankadakı və Estremaduradakı sadə yeməklərlə əvəz
edilir.
İspanların mətbəxinin başında əlbəttə ki, baskların mətbəxi durur. Doymaq
bilməyən ispanların başında da, heç şübhəsiz, basklar dayanırlar.
Bir bilbaoluya (Bilbao – Bask ölkəsinin paytaxtıdır) onun həzm etməyə qadir
olduğu yeməklərin miqdarı barədə sual verdilər. Bask cavab verdi ki, naharda bir kiçik
buzovu, bir cüt toğlunu, üç onluq sayda toyuğu yeyə bilər.
- Və quşları da?
Kişi ətrafa baxıb cavab verdi:
- Quşları? Hamısını!
Katalonlar bu barədə daha az məşhurdurlar, onlar lobyanı düyü ilə yeyirlər, bu,
kartof və ya göyərti qarniri ilə verilən balıq və ya döyülmüş kotlet xörəkləri üçün
başlanğıc rolunu oynayır.
Asturiyalılar da geridə qalmırlar. Onlar «fabada» kimi məşhur olan paxlalılarla
donuz əti xörəyinə üstünlük verirlər.
Kastiliya asadonun (odda qızardılmış ət) vətənidir. (Argentinada isə «asado»
qauçoların ənənəsi hesabına əsas milli xörək səviyyəsinə yüksəlmişdir – tərcüməçi).
Kataloniyada balıq xörəkləri, qədim Valensiya krallığında düyü görəkləri dəbdədir,
Andalusiya isə qızardılmış xörəklər zonası hesab olunur.

Hazır paltar mağazasında
Satıcı oğlan ər-arvad müştəriləri qarşılayır:
- Salam, sinyorlar Qonsales! Sizə nə qulluq göstərə bilərəm?
- Mənim ərim bir kostyum almaq istəyir.
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- Çox gözəl. Bu ay bizim çox böyük çeşiddə kostyumlarımız var. Siz hansı rəngi
istəyirsiniz?
- Onda, mən yaxşı seriyadan olan göy rəngli bir kostüyum istəyirəm.
- Yox, əzizim, sən göy kostyum istəmirsən, axı sənin göy rəngdə iki kostyumun
var.
- Onda mən qəhvəyi rəngli kostyum istəyirəm. Qəhvəyi kostüyumunuz varmı?
- Qəhvəyi? Mümkün deyil! Pedro, qəhvəyi rəng sənin açıq rəngli saçlarına
yaraşmır. Zəhmət olmasa, boz rəngli kostyumu göstərə bilərsinizmi?
- Sinyor, siz açıq, yoxsa tutqun boz kostyum istəyirsiniz?
- O, tutqun boz istəyir. Açıq rəngli bir boz kostyumu vardır.
- Yaxşı, Mariya, ancaq başqa boz kostyum xoşuma gəlmir.
- Pedro, səfeh olma, boz rəng sənə çox yaraşır.
- Yaxşı.
- Lütfən, başqa kostyumları gətirin.
- Hansı ölçüdə, sinyor? 42?
- Bəli, sinyor. 42.
- 42? O sənə çox geniş olacaq. 41-in yaxşı seriyası.
- 41 mənə dar olacaq, Mariya. Sən ki, bunu bilirsən.
- Əgər ki, sən o qədər çox yeməsəydin, onda belə kök olmazdın. 41 ölçüdə
kostyumunuz varmı, sinyor?
- Təəssüf ki, sinyora, indi bizim 41 ölçüdə kostyumumuz yoxdur. Yalnız 42
ölçülü var.
- Çox təəssüf. Eybi yoxldur, başqa mağazanı axtarmalı olacağıq. Xudahafiz!
İnəyimi sənin qoyununa dəyişmək istəyirəm
Bir evdə qoca ər-arvad yaşayırdı. Onlar kəndli olmaqla, çox kasıb idilər, ancaq
xoşbəxt olmaqla, çox yaxşı xarakterə malik idilər. Onların qoca atlarından başqa heç
nələri yox idi, at da artıq heç nəyə yaramırdı. Xoşbəxtlikdən onu saxlamaq da baha başa
gəlmirdi, çünki bu heyvan yol kənarındakı otlaqlarda otlamaqla qidalanırdı. Tezliklə
onlar belə qərara gəldilər ki, onu özləri üçün daha faydalı olan nəyəsə dəyişsinlər.
Bazara getmək günü gəlib çatanda arvad ərinə dedi:
- Atı da özünlə apar. Sən görürsən ki, biz onu nəyəsə dəyişsək, bundan bir qədər
pul qazanarıq. Necə eləsən, elə də olacaqdır.
Bizim kənddən şəhərə gedən şosse yolunda o, yavaş-yavaş irəliləyirdi. Bu vaxt
arxasınca inəyini dartıb aparan cavan oğlanı gördü. Kişi fikirləşdi ki, «bu inək, yəqin ki,
yaxşı süd verir», ona görə də oğlana yaxınlaşıb soruşdu:
- İstəyirsən, gəl sövdələşək. Mənim atım sənin inəyindən çox yaxşıdır. Onu
dəyişmək üçün sənə verirəm. Çünki at artıq mənə yaramır. Razısan?
Cavan oğlan başını qaşıyıb fikirləşdi və dedi ki, əlbəttə, bu, yaxşı olar.
Bir qədər sonra kəndli qarşısında qoyun aparan bir kişi ilə qarşılaşdı. O dedi:
«Ey, dostum, mən inəyimi sənin qoyununa dəyişməyi təklif edirəm».
Bu adam da razılaşdı. Və bizim kəndli yoluna davam edəndə, qoyunu
almağından çox prazı qalmışdı. Çünki onu saxlamaq, inəkdən fərqli olaraq çox zəhmət
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tələb etməyəcəkdi. Bu vaxt başqa bir kişi ilə qarşılaşdı, o, qucağında gözəl bir qaz
aparırdı.
- Qəşəng qaz aparırsan, yəqin kökdür!
Bir qədər söhbətləşəndən sonra düşünməyə başladı ki, əgər bu qazı arvadına
aparıb versə, o, buna çox sevinəcəkdir.
- Dostum, bir şeylə onu dəyişmək istəyirsənmi? Mən qazın əvəzində qoyunumu
sənə verərəm.
Bu adam da təklifi qəbul etdi. Və kəndli öz yoluna davam etdi. Şəhərin girişində
bir vergiyığanın evi var idi. Bizim əkinçi onun bağında ayaqları bağanmış toyuğu
gördü. Kəndli, qapının qabağında oturan kişiyə yaxınlaşdı və öz qazını onun toyuğuna
dəyişməyi təklif etdi. O, toyuğu almağı çox istəyirdi. Axı ona heç bir zəhmət
çəkilməyəcəkdi, həm də toyuq gündə bir yumurta verəcəkdi. Əla sövdələşmədi.
Həmin kişi ona dedi:
- Bəlkə də mənim üçün bu, heç də sərfəli olmayan bir iş deyildir. Toyuq
səninkidir. Mənə qazı ver və məsələ artıq bitdi.
Kəndli sevindiyindən ağlını itirmişdi. Arvadı toyuğu görəndə, həm də atı neçə
şeyə dəyişdiyini eşidəndə məəttəl qalacaqdı. Bu yaxşı kişi artıq yorulmuşdu. Və
karvansarada gecələməyi qərara aldı. Bu vaxt o, həmin karvansaradan çıxan və belində
ağır kisə aparan bir cavan oğlanı gördü, ondan nə apardığını soruşdu.
- Dəyib ötmüş lalıq almalardır, bunları donuzların qabağına atmaq istəyirəm, deyə o, cavab verdi.
- Almalar?! Sən bilirsənmi ki, mənim arvadım almanı necə xoşlayır? Bizim isə
bəxtimiz gətirmir. Alma ağacımız ildə bircə dənədən artıq meyvə vermir. Və yazıq qoca
arvad onu çürüyənə qədər şkafda saxlayır. Sən başa düşürsənmi ki, o, necə razı
qalacdır.
- Bəs sən mənə nə verəcəksən? – deyə cavan oğlan soruşdu.
- Eh, mən sənə nə verəcəm? Gəl onu bu gözəl toyuqla dəyişək.
Gənc oğlan təklifi qəbul etdi və kəndli toyuğu bir kisə almaya dəyişdi.
(İşlənmiş xalq nağılı)

İt haqqında elegiya
Drum bir ov iti idi. Öz sahibi ilə düzənliyin ortasındakı evdə yaşayırdı, onlar birbirini çox sevirdilər, necə ki, insan iti sevə bilər. Və it də həmçinin öz sahibinə bir dost
olaraq qalırdı.
Bir gün səhər tezdən Drum sürünə-sürünə qonşunun evinin qapısına gəlib çatdı.
İtin onun malikanəsinə yaxınlaşmaması üçün, bu vaxt pis ürəkli qonşunun atdığı güllə
Drumun qarnına dəyib, bağırsaqlarını çölə tökdü. Ağrıdan əzab çəkən it kədərli gözləri
ilə sahibinə baxırdı. Və bu əziz dost elə oradaca öldü.
Hiddətlənən sahib bu pis adama qarşı onun itini öldürməsinə görə iş qaldırdı.
Onu məhkəməyə verdi ki, təqsirini etiraf etsin.
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Həftələr, aylar keçdi. Və məhkəmələr məsələnin həll olunması üçün heç nə
etmək istəmirdilər. Bu o vaxta qədər davam etdi ki, nəhayət iş yüksək instansiyalı
məhkəməyə çıxarıldı. Müttəhimin müdafiəçisi işi çox yaxşı yoluna qoyurdu. Və
mühakimə başa çatırdı, bu vaxt bir cavan vəkil sakit tonda öz nitqinə başladı:
- Adamın yaxşı dostu hansısa bir gün onun düşməninə çevrilə bilər. Hətta
övladlar da nankorluq göstərə bilərlər, bizim etdiyimiz yaxşılıqları bir gün itirə bilərlər.
Belə misallar da vardır ki, o adamlar ki bizə ehtiram bəsləyirdilər, bədbəxtliyin
nümunələrinin kölgələri yarandıqda, əlbəttə ki, onlar bizdən uzaqlaşırlar, bizə nifrət
bəsləyirlər.
Yeganə təmənnasız dost odur ki, bu təmənnalı dünyada o, yeganə olmaqla, heç
vaxt nankor ola bilməz və onun xəyanətə qadir olmadığını həmin bizim dostüumuz
itdə görürük. İt sahibi ilə, o, varlı olanda da, kasıb olanda da, gümrah olanda da, xəstə
olanda da bir yerdə idi. Narahat yerdə və soyuq döşəmə üzərində yatırdı ki, daim öz
sahibinin yanında olsun.
Dostlarının hamısı həmin adamı tərk edən vaxt onun yanında daim öz sədaqətli
iti qalmışdı. Öz var-dövlətini və şöhrətini itirəndə, itinin mehribanlığı və sədaqəti yenə
də qalırdı. Hər şey cox arxada qalanda, sahibi itini ölmüş görəndə, bütün dostları və bir
vaxt arxasınca gedən hər kəs ondan ayrıla bildi, orada yalnız iti qalmışdı, öz məzarı ilə
düzənliyə sıxılaraq, başını ayaqlarının arasına qoymuş şəkildə, kədərli gözləri ilə,
həmişə olduğu kimi sədaqəti ilə, həmişə olduğu kimi mehribanlığı ilə, hətta ölüm
anında da.
Vəkil yerinə oturdu. Salondakı adamların hamısı tam sakit şəkildə onu
axıradək dinlədi. Bu çıxışa görə hakimlər bir anlığa uzaqlaqşdılar və sonra məhkəmənin
sədri Drumun sahibinin xeyrinə olan hökmü elan etdi.
Pis ürəkli adam, itin qatili böyük məbləğdə pul ödəməli olacaqdı. Və hamının
ittihamedici baxışları altında o, məhkəmə salonunu tərk etdi.
(İşləyəni H. Almendrosdur)

İspaniya
(nəğmə)
İspaniya, İspaniya, ey çox gözəl qadınlar ölkəsi
İspaniya, İspaniya, tamam vurğun etmisən dənizi.
İspaniya, İspaniya, məşhurdur qırmızı qərənfili.
İspaniya, İspaniya, bil ki, unutmaram heç vaxt səni.
Bu gözəl söz sırf kastilian dilində yada salır diyarımı, Vətənimi.
Min dəfə eşitsəm də, əzizdir mənə
Gəlir ətri, elə bil, sirrdən, qərənfildən,
Qılızgüldən, bir də ən şirin hisslərimdən.
Bu söz çevrilib artıq Vətənimin rəmzinə
Atam,anam öyrətdi ilk dəfə onu mənə.
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Döndü həmin andan da əziz bir tilsimə.

Telman Orucov
Müharibə və onun nəticələrinə təsir edən amillər
Müharibə, bəzi dahilər tərəfindən insan təbiətinə yad olan bir xüsusiyyət kimi
qiymətləndirilsə də, bəşəriyyət tarixində tez-tez təkrar olunmaqla və dəhşətlərinə görə
əsrlər boyu arası kəsilməyən tək görünməklə, çox hallarda onun mahiyyətini düzgün
dərk edənlərə utanclıq bəxş etdiyi halda, dünyanın salnaməsində bir qırmızı xətt təsiri
bağışlayır. Tarixdə müharibəni özünə həyat tərzi kimi qəbul etmiş xalqlar da olmuşdur.
Qədim spartalılar döyüşmək üçün yaşayır, həyatın mənasını öz militarist ideyalarına
haqq qazandırmaqda və alay tipli cəmiyyətlərini şərəfləndirməkdə görürdülər. Bizim
eradan əvvəl VII əsrə qədər onlar artıq militarist dövlətlərini yaratmışdılar. Spartalılar
yeddi yaşından ağrıya dözmək və döyüşdə qalib gəlmək ruhunda tərbiyə olunmaq və
hərbi məşqlər keçmək üçün baraklarda yaşayır, iyirmi yaşında isə nizami hərbi xidmət
üçün ordu sıralarına daxil olurdular. Spartalı vuruşmaqdan başqa heç nə
bilmirdi..Ərzağı spartalılar üçün əsir helot-lar istehsal edirdilər. Döyüşdə ölmək spartalı
üçün şərəf işi idi, hətta analar da öz oğullarının döyüşdə ölmələrini arzu edirdilər
Başqaları Sparta kimi militarist dövlət olmsalar da, müharibə allahına sitayişdə heç də
geridə qalmırdılar. Qədim Romanın görkəmli tədqiqatçısı Tit Livi ( b. e. ə. 59 – b.e. 17 ci illəri )yazırdı ki, Roma öz qonşuları ilə demək olar ki, arası kəsilməyən
müharibələrlə məşğul olurdu. Böyük Karl – Şarleman ( 742 – 814 –cü illər ) öımrü boyu
əlli dörd hərbi kampaniya aparmışdı. Bir çox hökmdarlar saysız – hesabsız müharibələr
aparmaları ilə öyünsələr də, nəticədə öz dövlətlərini iflas vəziyyətinə, əhalini isə aclıqla
üzləşməyə gətirib çıxarmışdılar.
Tarixi və təkamülü özü ilə səhvlər və fəlakətlər cədvəlinə çevirməklə müharibə,
elə bil ki, hansısa bir genetik səhvin nəticəsi kimi nəzərə çarpır. Bu səhv, genetik kodda
baş verdiyi şəkildə görünməklə, hətta belə sirrli səbəbindən asılı olmayaraq bəşəriyyətə
dəhşətli bəlalar “bəxş edir”.
Müharibə əslində bəşəriyyətin özünü intihar etmək cəhdidir Təsadüfi deyildir ki,
filosoflar müharibəni, bəşəriyyət üçün heç bir dəyəri olmayan səfeh mübahsələrdə
insan həyatının və resurslarının ağılsızcasına israf edilməsi kimi məhkum edirdilər.
Bəzi müharibələr isə “binövrədən mənasız münaqişə” adlandırılırdı, məsələn, tarixçilər
Otuz illik müharibəni ( 1618- 1648 –ci illər ) belə qiymətləndirirdilər..Qanlı savaşın
eybəcərliyini rus rəssamı Vasili Vereşşagin özünün “ Müharibənin apofeozu “
tablosunda, quru, günəşin yandırdığı çöldə insan kəllələrindən düzələn və üstündə
qarğaların yem axtarmaq üçün uçduğu iri piramida şəklində təsvir edir. Əsər obrazlı
şəkildə müharibənin dəhşətlərini, saysız - hesabsız qurbanlarını göz önünə gətirir. Axı
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qızğın döyüşlərdə də məsafə çox vaxt əsl ölçü vahidi əvəzinə meyidlərin sayı ilə
ölçülür. Müharibəyə can atanlar, qan tökməyə susayanlar adətən bunu bir peşəyə,
sənətə çevirmək istəyir, özləri üçün ləyaqətli həyat tərzi kimi qəbul etməklə, döyüşü bir
həzz mənbəyi hesab edirlər. Hələ Birinci Dünya müharibəsinə yollanan almanlara bu
şərəfli bir macəra kimi gəlirdi, həmin və ondan sonrakı macəranın onlara hansı “şərəf “
gətirdiyi isə yaxşı məlumdur.
Müharibə qan axıdılmasına, böyük həcmdə insan həyatı itkilərinə, bütöv bir
nəslin gəncliyinin ot kimi biçilməsinə, şəhərlərin və kəndlərin viran qalmasına,
uşaqların xeyli hissəsinin yetimlik acıları ilə üzləşməsinə səbəb olmaqla, qəribə də
görünsə, həm də yer üzündəki həyatın təkamülündə böyük rol oynayan bir amilə
çevrilmişdir. Heç də sirr deyildir ki, bütün böyük dövlətlər bol qan hopmuş bünövrə
üzərində dayanmışlar. Müharibənin digər bir xüsusiyyəti də ondadır ki, hücuma,
torpaqları işğala məruz qalmış xalq daha möhkəm birləşir, həqiqi vətənpərvərlik hissini
daşıyan ayrı-ayrı fərdlər, qum sement vasitəsilə betona çevrildiyi kimi, təhlükə anında
bşqaları ilə çuğlaşıb vahid müqavimət qüvvəsini nümayiş etdirən bir sotsium kimi çıxış
edir. Bu ölkənin torpaqlarında, elə bil ki, qədim yunan mifologiysındakı olduğu kimi,
necə ki, Finikiya şahzadəsi Kadmın səpdiyi əjdaha dişlərindən torpaqdan döyüşçülər
çıxırdısa, ədalətli qisası reallaşdıra bilən, vətən yolunda hər cür fədakarlığa hazır olan
mərd oğullar ordusu meydana gəlir.
Əlbəttə, müharibə heç də hansısa bir ağıldankəm adamın icadı deyildir. İlk dəfə
müəyyən şəraitdə, özü də zərurət ucbatından meydana gəlmişdir. İbtidai insan icması
qida tapmaq sahəsində çətinlik çəkən başqa qrupun həmlələrindən qorunmaq üçün
vuruşmağa başlamış, sonralar mühafizə məqsədilə daha böyük icma kimi şəhərləri
yaratmış, əmək bölgüsünə keçmiş və silah istehsalını da öz məşğuliyyətlərindən birinə
çevirmişdir.
Tarixən toqquşmalar daha geniş miqyas alanda döyüşən qüvvələrin böyüməsinə
tələbat artmış, silah istehsalı genişlənmişdir. Sonralar işğallar mühüm vəzifəyə
çevrildiyindən nizami ordu meydana gəlmişdir Tədricən ordu öz funksiyasından əlavə
digər xüsusiyyətlərə malik oldu, siyasi gücün ondan asılı olması dövrü başlandı. B.e ə.
82-ci ildə Roma sərkərdəsi Sulla bunu hiss edib, ordusu ilə Romaya girdi, Senat qorxu
altında ona diktator səlahiyyətləri verdi və şəhərdə görünməmiş terror başladı.
Ordudan siyasi hakimiyyətə yiyələnmək sahəsindəki Sulla ənənəsini Pompey və Sezar
davam etdirdi, Sezar özünü hətta ömürlük diktator elan etdirdi.
Lakin ordunun əsas vəzifəsi ərazilər işğal etmək, yeni imperiyalar yaratmaq idi.
Buna haqq qazandırmaq üçün səbəblər, daha çox hallarda isə bəhanələr tapılırdı.
Bəziləri isə bunu dövlətin başlıca vəzifəsi kimi qələmə verirdi. Prussiya kralı Böyük
Fridrix ( 1712- 1786- cı illər ) işğal siyasətini əsaslandırmaq üçün demişdi: “
Hökumətlərin fundamental rolu öz ərazilərini genişləndirmək prinsipidir. “ İri nizami
orduların inkişafı isə ona gətirib çıxarırdı ki, zamandan zamana siyasi mübahisələr
diplomatiyadan daha çox silahlı münqişə vasitəsi ilə həll edilməli olurdu.
Lakin ordunun təlabatınıa qayğı həç də onun mövcudluğunun vacibliyi kimi
xüsui diqqətdə olmurdu. Qədim dövrlərdə silahlar çox ləng qaydada təkmilləşir,
mürəkkəbləşirdi. Tarixçilərin gümanına görə, qədim Romada yeddi əsr ərzində,
ordunun istifadə etdiyi silah növlərində, demək olar ki, elə bir dəyişiklik meydana
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gəlməmişdi, yalnız qılıncın və nizələrin uzunluğu və ya qalxanın formaları dəyişirdi.
Silahlar köhnə dəbdə qalsa da, hərbi ustalıq xeyli böyümüşdü, hərb sahəsində
sərkərdəlik qabiliyyəti ilə seçilən dühalar mövcud dünyanın sifətini dəyişmək kimi
nəhəng bir işə girişmişdilər. Bunu onların apardıqları müharibələr aydın şəkildə
göstərir.

Tarixin böyük sərkərdələri
Troya müharibəsindən doqquz əsr sonra Makedoniyalı Aleksandr ilk dəfə
Avropadan Asiyaya keçməklə, əslində Homerin “İliada”sından pərəstiş etdiyi mifik
qəhrəmanların da iştirak etdiyi, Aqamemnonun başçılıgı altında baş verən yunanların
yürüşünü daha geniş miqyasda təkrar etmişdi. O,, artıq bir şəhər-dövləti deyil, Persiya
kimi böyük və qüdrətli imperiyanı məğlubiyyətə uğradaraq məhv etmiş, üç qitənin
ərazisində öz nəhəng imperiyasını yaratmışdı. Epir sərkərdəsi Pirr İtaliya ərazisində
Roma üzərində iki mühüm qələbə çalmışdı. Böyük Aleksandrın işğalları həm də çox
sayda yeni şəhərlərin salınması ilə də müşayiət olunmuşdur. Karfagenin məşhur hərb
xadimi Hannibal II Puniya müharibəsində İtaliya ərazisindəki Kann döyüşündə (bizim
eradan əvvəl 216-cı il) Romanın 70 minlik ordusunu özünün tərkibi sayca az qala iki
dəfə az olan və Alp dağlarını aşıb keçmiş qoşunu ilə məhv etmiş, antik dövrün dünya
dövlətinə çevriləcək bir ölkənin paytaxtının qapısında dayanaraq, onu zəbt olunmaq
təhlükəsi qarşısında qoymuşdu. Yaxud, Roma sərkərdəsi Qay Yuli Sezar Qalliya
müharibəsindəki Aleziya döyüşündə (b.e.ə. 52-ci il) qiyam qaldırmış qalların sayca
dəfələrlə böyük olan qüvvəsini darmadağın edərək, onların başçısı Vestinqetoriksi əsir
götürmüşdü. Ölkəsində vətəndaş müharibəsinin başlanmasına bais olduqdan sonra,
onun qorxusundan Yunanıstana qaçmış, triumviratdakı keçmiş müttəfiqi Qney
Pompeyi Farsala döyüşündə (b.e.ə. 48-ci il) məğlubiyyətə uğratmış, yenə qaçmağa üz
tutan rəqibini təqib etmək üçün Misirə gələrək, orada Kleopatranı taxt-taca oturtmuşdu.
Vaxtilə Böyük Aleksandr öləndə olduğu yaşda olan Sezar özünün hələ heç nəyə nail
olmadığından kədərləndiyi halda, sonralar ilk dəfə yürüşlə materikdən Britaniyaya
adlamış, Avropanın mərkəzi hissəsini işğal etməyə müvəffəq olmuşdu;
VIII əsrin axırıncı rübündə və IX əvvəllərində Böyük Karl - Şarleman Avropada
böyük əraziləri zəbt etməklə, 800-ci ildə Roma Papasının əlindən imperator tacını qəbul
etmiş, Qərbin timsalında köhnə Roma imperiyasını bərpa etmişdi. Bəziləri ən qüdrətli
xristian hökmdarı kimi Böyük Karlın yaratdığı imperiyanı “ Avropa səltənəti “
adlandırırdı. Bu imperiya şimalda Şimal dənizindən, cənubda İtaliyanın cənubuna
qədər, Avropanın qərbində Fransadan, mərkəzi Avropadakı Vyanaya qədər uzanırdı.
Ona görə də Böyük Karlın imperiyası, yalnız Aralıq dənizi dünyasının çox hissəsini
tutan Roma imperiyasından əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirdi. Şarlemanın taclanması
heç də Roma imperiyasının yenidən doğulması, intibahı əlaməti olmayıb, əslində yeni
Avropa sivilizasiyasının meydana gəlməsi idi. Yəqin buna görədir ki,. bəzi tarixçilər
Şarlemanın işğal siyasətini bütünlüklə nəzərə almadan onu “ Avropanın atası “
adlandırırlar.
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Böyük fransız sərkərdəsi Napoleon Avropanı bütünlüklə müharibə səhnəsinə
çevirməklə, qitəni öz hökmranlığı altında birləşdirməyə cəhd etmişdi. Rusiyaya
yürüşünün dəhşətli uğursuzluğu onun taleyində bədbəxt dönüş nöqtəsinin meydana
gəlməsinə səbəb olmuş, 1815-ci ilin iyununda Vaterloodakı məğlubiyyəti isə özünün
artıq ikinci dəfə, əvvəlkindən fərqli olan ağır sürgün həyatı keçirməsinə gətirib
çıxarmış, uzaq Müqəddəs Yelena adasındakı məhrumiyyətlər və xəstəlik əzabı ilə dolu
olan altı illik ömrünün finalı elə orada da başa çatmışdı.
Bunlar məşhur sərkərdələr haqqında qısa, ötəri məlumatlar olmaqla yanaşı, onların
axıtdıqları insan qanı çayları barədə də təsəvvür yaratmağa imkan verir.
Silahlara gəldikdə, orta əsrlərdə odlu növlərin meydana gəlməsi ilə, onlar daha
böyük itkilərə və iri miqyaslı dağıntılara səbəb olmuş, Avropada mühafizə məqsədilə
geniş yayılan feodal qəsrlərin müdafiə qabiliyyətinə ağır zərbə vuraraq, onların
mövcudluğunu xeyli kövrək hala gətirmişdi. Top atəşləri qalın divarları da keçib onları
dağıtmaq gücündə idi. Türk sultanı II Mehmet – Mehmet Fateh 1453-cü ildə məhz
topların köməyi ilə Konstantinopolun möhkəm müdafiə divarlarını dağıdaraq, Bizans
paytaxtını zəbt etməklə, vaxtilə hərbi cəhətdən heç də zəif olmayan bir dövlətin tarixin
arxivində qərar tutmasına nail olmuşdu.
Ədalətli müharibələrin qəhrəmanları
Müharibənin, ona bəslənilən nifrətlə yanaşı başqa bir qədər fərqli görünən tərəfi
də vardır. Müharibə canlı itkilərə, dağıntılara səbəb olsa da, başa çatdıqdan sonra
inkişafa, tərəqqiyə, qurub-yaratmağa diqqətin daha da artmasına səbəb olur. Görkəmli
siyasi xadim, hərb elmi üzrə əsərlərin müəllifi olan general Şarl de Qoll müharibə
barədə öz düşüncələrini belə ifadə etmişdir: «Müharibə insanda onun ən alçaq
hisslərinin çirkini qaldırır, qəddarlığı mükafatlandırır, idarəetmə sükanını acgözlük
əlinə təslim edir. O zəifləri qırır, yaramazları yuxarı qaldırır, tiraniyaya şərait yaradır və
əgər saysız-hesabsız əsgərlər döyüş meydanlarında qan tökməsəydilər, nə Ellada, nə
Roma, nə xristianlıq, nə də insan hüquqları olardı. Müharibə ən qorxulu bədbəxtlikdir,
lakin onun hesabına indi bizə məlum olan dünya məhz belə görünür». Tanınmış
amerikan politoloqu Eduard Lyuttuak isə daha uzağa gedərək, zarafat şəklində demişdi
ki, beynəlxalq birlik Saxaradan cənubda yerləşən Afrika ölkələrindəki kimi zəif
dövlətlərin mğvcud olduğu zonalarda müharibəyə şans verməlidir.. Müasir Avropa
dövlətləri, onun rəyinə görə, əsrlər ərzində rəhmsiz hərbi münaqişələrin gedişində
formalaşmışlar, Afrikaya isə onun müstəmləkə epoxasından qalmış qeyri – rasional
dövlət sərhədləri öz problemlərini bu qaydada həll etməyə imkan verməmişdir.
Dövlətlər orada nə öz güclü institutlarını, nə də tam milli özünəməxsusluqlarını yarada
bilmişlər.
Müharibə iki üzlü Yanusa bənzəyir, Roma mifologiyasındakı ilahi qüvvənin bir
üzü keçmişə, digər üzü isə gələcəyə baxırdısa, müharibə allahının bir üzü görünməmiş
dəhşətlərə, digəri isə bəlkə də müharibəyə son qoymaq məqsədini güdən tərəqqiyə,
inkişafa baxır.
Müharibə dəhşətlər, viranəlik simvolu olduğu kimi, bəzən haqqın müdafiəsinə
də həsr olunur və bu vaxt axıdılan qan az qala müqəddəslik haləsi qazanır. Belə
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müharibə azadlıq uğrunda, öz torpaqlarını işğalçılardan təmizləmək uğrunda aparılan
bir mübarizədən xəbər verir.
Haqq uğrunda aparılan ədalətli müharibədə qəhrəmanlıq rəmzləri yaranir
.Persiyalıların Avropaya keçib, Afinanı işğal etmək niyyətində olan 200 minlik
ordusunun qarşısını kəsmək üçün Leonidin başçılığı altında Fermonil keçidində
ağlasığmaz igidlik nümayiş etdirən üç yüz spartalı, yaxud da ingilis işğalçılarına qarşı
fransız xalqını geniş müqavimətə qaldıran Janna D`Ark unudulmaz qəhrəmanlıq,
sarsılmaz vətənpərvərlik simvollarına çevrildilər. Spartalıların igidliyi ilə bizi 25,
Fransanın qəhrəman qızı ilə isə 6 əsrə bərabər olan bir zaman məsafəsi ayırır. Ancaq
onlar bu gün də mübarizlərin, vətənin taleyini şəxsi həyatından üstün tutanların
qəlbində yaşamaqla, indiki dövrdə də əyilməyən insanların həqiqi müasirləri kimi
görünürlər.
Müharibənin əks dəyərləri
Müharibədə bir qayda olaraq düşmənə ağır itki verənlər, döyüşdə daha çox canlı
qüvvəni, sonralar isə havada daha çox təyyarəni sıradan çıxaranlar xüsusi hörmət və
şöhrət sahiblərinə çevrilirdilər. Qan tökməkdə hədd tanımayanlar ən yüksək dövlət
mükafatına layiq görülür, onların haqqında bəzən hətta yalan əfsanələr uydurulurdu.
Hələ Böyük Vətən müharibəsindən əvvəl (1934-cü ildə ) SSRİ-də hərbçilər üçün Sovet
İttifaqı Qəhrəmanı adı təsis edilmişdi, müharibə qurtardıqda bu ada artıq minlərlə
adam layiq görülmüşdü.
Yaponlar isə bu məsələdə daha uzağa getmişlər. Onlar döyüşməyi, Sinto,
Mikado və Yamato (Sinto - əsasını təbiət ilahiliyiini və əcdadların kultlarını əhatə edən
dindir, Mikado - Yapon imperatorunun adlandığı tituldur, Yamato isə - ilk yapon
dövlətinin adı olmaqla, bəzən «yapon ruhu»nu ifadə etmək üçün işlədilir) uğrunda
həlak olmağı sevirdilər. Yaponların həyat və düşüncə tərzinə yaxşı bələd olan bir rus
yazıçısının dediyi kimi, yapona çörək verməsən da olar, ancaq necə olursa-olsun, o,
gözəl qaydada ölmək istəyir. Bu fikir həmin millətə məxsus olan adamların
düşüncəsinə hakim kəsilmişdi. Təsadüfi deyildir ki, yapon samuraylarının kodeksi
sayılan “ Busido”da deyilirdi ki, “ Borc dağ kimi ağırdır, lakin samurayın ölümü quş
lələyi kimi yüngüldür.” Yaponlar digər xalqlarda olan adi təltiflərdən başqa həlak olan
hərbçilərin rütbəsini də artırırdılar, bu onun xidmətinə ölümündən sonra verilən
qiymət idi. Müharibədəki ən başlıca qəhrəmanlara isə «qundzin» titulu verilirdi, bu söz
yapon dilində «müharibə allahı» deməkdir.
Buna təəccüblənmək də lazım deyildir. Axı müharibədə dinc dövrlərdə mövcud
olan dəyərlər əsaslı dəyişikliyə məruz qalır, diametral əks olan dəyərlər sistemi
meydana çıxır. Sülh dövründə insanı qətlə yetirməyə görə qatil ən ağır cəzaya məhkum
edilirsə, bəzi ölkələrdə o, özü də həyatdan məhrum edilir, döyüş, müharibə, işğal vaxtı
çox sayda qətlləri, bəzən hətta qırğınları icra edən və ya bu iyrənc əməliyyata başçılıq
edənlər isə ən böyük hörmətə və şöhrətə yiyələnən adamlara çevrilirlər. Birinin
mülkiyyətinə və ya yaşadığı evə azacıq ziyan vuran adam müvafiq cəzaya məhkum
edildiyi halda, müharibə vaxtı bütöv şəhərləri, yaşayış məntəqələrini viranə qoyanlar,
xarabalıga çevirənlər xüsusi ad-san qazanır, məşhurluq haləsinə bürünürlər.
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Çingiz xan öz ordusu ilə 1220-ci ildə Xarəzmi tutduqda, şəhəri qarət etmək və
dinc əhalini qılıncdan keçirmək əmrini verdi. Hitler hələ öz müharibələrinə
başlamamışdan əvvəl
İspaniyadakı Bətəndaş müharibəsində faşistlərinin lideri, general Frankoya kömək
etmək məqsədilə Basklar ölkəsində olan Gernika şəhərinin aviasiya bombardmanı ilə
yerlə yeksan etmişdi. İkinci Dünya müharibəsi illərində isə Hitler aviasiyası və
qoşunları bu sıraya İngiltərədəki Koventrini, Fransadakı Oraduru, Belorusiyadakı Xatın
kəndini əlavə etdi.
Amerikanlar həmin müharibənin son mərhələsində, 1945-ci ilin avqustunda öz
canlı qüvvəsinin böyük itkisinə yol verməmək məqsədini əsas götürərək yapon
şəhərləri Hirosimanı və Naqasakini atom bombası zərbəsi ilə təkcə nəhəng xarabalığa
çevirmədilər, həm də hər iki şəhərdə iki yüz minə yaxın dinc əhalinin məhvinə səbəb
oldular. Amerikanlar Vyetnam müharibəsində isə napalm bombardmanları ilə yaşayış
məntəqələrini yanğına məruz qoyurdular. 1968-ci ildə Sonqmi kəndində 500 nəfər
sakini güllələmiş, binaları yandırmışdılar. Bu hadisə dünya ictimaiyyətinin hiddətinə
səbəb olmuşdu. Təəssüf ki, bu cinayəti törədənlərə heç bir mühakimə qurulmadı. Hitler
natsizminin dəhşətlərindən əzab çəkənlər isə, heç olmasa, Nyurnberq tribunalı
tərəfindən yüksək rütbəli faşist hərbi cinayətkarları ölüm hökmünə və digər ağır
cəzalara məhkum edilikdə, öz intiqam hisslərini bir qədər söndürə bilmişdilər.
Dünya həmin beynəlxalq tribunalın işini razılıqla qarşılasa da, onun
ümumiyyətlə baş tutmasına və hökmlərinə zidd çıxanlar da oldu. Bunlardan biri,
keçmiş ABŞ prezidenti Uilyam Taftın oğlu, senator Robert Taft idi. O, 1946-cı ilin
payızında Senatda çıxış edərkən Nyurnberq məhkəməsinin işini və orada ABŞ
nümayəndələrinin iştirakını kəskin tənqid etdi. Taft bu mövqeyində beynəlxalq
hüququn prinsiplərinə əsaslandığını bildirərək bəyan etdi ki, tarixdə hələ heç vaxt
qaliblər məğlubları mühakimə etməmişdilər. Əlbəttə, belə mövqeyi əsassız saymaq da
çətindir, axı Taft öz mülahizələrində hüququn aliliyini əsas götürmüşdü. Müharibə
cinayətkarlarının hamısını onsuz da mühakiməyə çəkmək mümkün deyildir. Yaxşı
olardı ki, bəşəriyyət özünün anadangəlmə bu qüsuruna birdəfəlik qadağa qoyaydı və
ərazi işğalına girişənləri, günahsız insanlara divan tutanları qanundan kənar elan
etməklə, dünyanın bütün siyasi, iqtisadi və hərbi qüdrətini onları lazımınca
cəzalandırmağa yönəldəydi. Belə mövqe həmin fikrə düşənləri yəqin ki, öz
sərsəmliklərindən əl çəkməyə məcbur edərdi. Bu vaxt bütün xalqlar birdəfəlik rahat
nəfəs alardı, Bibliyada göstərildiyi kimi, şirlə qoyun bir yerdə yatardı.
Çox təəssüf ki, müharibələrin ardı-arası kəsilmir. İkinci Dünya muharibəsindən
sonra iki fövqəldünya dövləti – ABŞ və SSRİ müvafiq olaraq hərbi və iqtisadi cəhətdən
çox zəif olan Vyetnamda və Əfqanıstanda öz vassal dövlətlərini yaratmaq üçün onların
ərazilərinə
girib uzunmüddətli müharibə apardılar. Lakin ABŞ Vyetnamdan sillə zərbəsi almaqla,
1965-ci ildə başladığı iri miqyaslı müharibəni 1973-cü ildə dayandırmalı oldu. Bundan
16 il sonra, 1989-cu ildə SSRİ Əfqanıstanda apardığı on il ərzindəki vuruşların olduqca
uğursuz, əslində nəticəsiz olduğunu dərk etdikdə, onun ərazisindən qoşunlarını
çıxarmaq məcburiyyətində qalmaqla, ABŞ kimi eyni biabırçılıq zərbəsinə məruz qaldı.
Hər iki qanlı avantyura həmin
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dövlətlərin nüfuzuna ciddi təsir göstərdi. SSRİ isə bir onillik keçdikdən sonra tarix
səhnəsini bütünlüklə tərk etməli oldu.
Müharibədən qalib gələn tərəf heç də həmişə onun bəhrələrindən lazımınca
qidalana bilmir. Bunu SSRİ-nin müharibədən sonrakı ömrü aydın surətdə təsdiq edir.
İkinci Dünya müharibəsində məğlub olan, əraziləri xarabalığa çevrilən Almaniya və
Yaponiya isə ağır iqtisadi itkilərinə, sənayelərinin tamamilə iflic vəziyyətə düşməsinə
baxmayaraq, bu ağır xəstəlikdən tezliklə sağalmağı bacardılar. Yaponiya
məğlubiyyətdən iki onillik sonra dünyanı özünün «Yapon möcüzəsi» ilə
təəccübləndirdi. Qərbi Almaniya isə amerikanların Marşall planından bəhrələnib, öz
sənayesini bərpa etdi və tezliklə Avropanın iqtisadi cəhətdən ən qüdrətli dövlətlərindən
birinə çevrildi. Almaniya müharibədəki məğlubiyyəti hesabına öz ərazisinin əvvəlcə
dörd zonada, sonra isə iki dövlətə bölündüyünün şahidi olduğu halda, 1989-cu ildə bu
vəziyyətə son qoyub, vahid dövlətdə birləşdi.
Bu nöqteyi- nəzərdən müharibə bir “ böyük ilyuziyadır,”, çünki nominal qalib,
güman ki, prinsipcə əldə etdiyindən daha çox itirəcəkdir.
Tarixdən dərs almaq zərurəti
Yuxarıdakı misalların əyani davamı kimi Ermənistan 1990-cı illərin əvvəllərində
apardığı müharibədə Azərbaycanın tarixi və hüquqi ərazisinin beşdə birini işğal etsə
də, iqtisadi və sosial cəhətdən getdikcə zəifləməyə başladı, ölkə əhalisi kütləvi surətdə
öz doğma evlərini tərk edib, bir qədər əlverişli yaşayış şəraiti tapmaq ümidi ilə xarici
ölkələrə üz tutdu. İrlandiya əhalisi XIX əsrin ortalarındakı dəhşətli aclıqdan vətənini
tərk edib, əsasən Amerika Birləşmiş Ştatlarına mühacirət etmişdi. Ona görə də, indi
vətəndə yaşayan irlandların sayı xarici ölkələrdə yaşayanların miqdarından xeyli azdır.
Ermənistan əhalisi birbaşa aclıqla üzləşməsə də, ağır yaşayış şəraitinə davam
gətirməyib öz ölkəsini atıb, uzaq diyarlara getməyə məcbur oldu. Ermənistanda da
yaşayan ermənilərin sayı hazırda kəskin surətdə azalmaqla, xarici ölkədə yaşayanların
sayından əhəmiyyətli dərəcədə azdır. Əslində bu, Ermənistan dövləti üçün fəlakət
təhlükəsinin zəng səsi hesab olunmalıdır.
Torpaqlarının bir hissəsi işğal olunan Azərbaycan isə böyük iqtisadi və sosial
inkişaf yoluna qədəm qoymuş, paytaxtını, şəhərlərini görünməmiş qaydada
abadlaşdırmış,
gözəlləşdirmişdir. Öz tarazlaşdırılmış xarici siyasətinə görə Azərbaycan dünya birliyi
ailəsində yaxşı nüfuz sahibinə çevrilmişdir. Azərbaycan dostluq etdiyi ölkələrə öz
yardım əlini uzatmaqla, iqtisadi imkanları barədə olan kıhnə stereotipləri də bütünlüklə
dağıtmışdır.
Ermənistanı isə yaxın və uzaq perspektivdə daha sürətli iqtisadi tənəzzül və
yoxsullaşma gözləyir. Belə olan halda onun özünü qalib kimi aparması, Azərbaycanın
tarixi
torpaqlarını işğal altında saxlamaq cəhdi əslində gülünc görünür və belə eybəcər statuskvonu hər vəchlə qoruyub dondurmaq arzusu ancaq onu apokalipsisə aparan bir yola
daş döşəyir.
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Müharibəyə başlayan və ondan nəsə qazanmaq niyyətində olan tərəf tarixdən
ibrət dərsi götürməkdən utanmamalıdır. Bunu dərk edənlər, vaxtilə müharibə
tonqalının bürüdüyü Avropanın sülhün əsl zəfərindən xəbər verən bu gününə müraciət
etsəydilər, süni düşmənçilik kösövlərinin alovlanıb müharibə yanğınına çevrilməsinə
yol verməzdilər və özlərinin mehriban qonşusuna belə qara nankorluq göstərməzdilər.
Təəssüf ki, qatı erməni millətçiləri tarixdən və coğrafiyadan dostluğu
möhkəmləndirməyin bol məxəzlərini axtarmaq əvəzinə, bu dostluğu məhv etməyə
xidmət edən kiçik, əslində sayrışan işartılari ön plana çəkdilər və belə təbliğat iki xalq
arasında müharibənin başlanması ilə nəticələndi. Ermənilər əsl işğal müharibəsi
aparmağa girişdilər. Müharibə bütöv bir xalqı dəli dərəcəsinə gətirir, bu fikir böyük
filosof Senekaya məxsusdur və bunun həqiqətə söykəndiyini ölkəmizə soxulan
təcavüzkarların timsalında aydın görmüşük. Doğrudan da müharibədə qüsurlar, alçaq
hisslər öz məcrasından çıxıb, qan içmək həvəsində olanların ruhuna və ağlına hakim
kəsilir.
Müharibə qızışdıranlar azərbaycanlılara qarşı hər cür böhtan, iftiralar
uydururdular, axı başqa bir əsas tapa bilmirdilər. Hipermillətçilik naminə
həyasızlıqdan ilhamlananlar üçün nəhayətsiz yalan həyat normasına çevrilir. Onlar
üçün eybəcər nümunə də mövcuddur. Natsistlərin mifinə görə öz bədbəxtlikləri üçün
yəhudilər özləri günahkardır. Söz ekvilibristikası belə böhtan təbliğatında güclü silaha,
şair demişkən, süngüyə çevrilir. Adamyeyənlərin nitqində humanizm hər şeydən çox
səslənir. Axı müharibə qızışdıranlar reallıq hissini bütünlüklə itirir, yalan
oyunbazlığından həzz alırlar. Bu vaxt səfehlik asanlıqla əclaflığa keçir.
Bu iki qonşu xalqı – azərbaycanlıları və erməniləri yalnız dil və din ayırır, bunlar
isə elə bir əhəmiyyət kəsb etmirdi. Əsrlərlə onlar dostcasına qonşuluqda və birlikdə
yaşamışdılar. Dünyada başqa irqə, dinə və dilə malik olan çox sayda xalqlar hətta bir
ailə timsalı olan dövlətlərdə mehriban şəraitdə yaşayırlar. Kiçik dağlıq ölkə olan
Albaniyada yaşayan müsəlman - bektaşi məzhəbindən olan çoxluqla katolik və
pravoslav əhali tam harmoniyada yaşamaqla, başqalarına yaxşı nümunə göstərir. ABŞda isə millətlərin, dillərin və dinlərin Babil mərəkəsini andıran böyük müxtəlifliyi
mövcud olsa da, onlar tam dinc və mehriban şəraitdə yaşayırlar.
Yaxşı hal orasındadır ki, müharibə toxumunu səpənlər başqasına ziyan
vurduqları kimi, həm də öz xalqının da ümidini dağıdıb, məhv edirlər. Adətən doğma
xalqı onlardan daha böyük ziyan çəkir. Bu eybəcər vəziyyətə nəhayət ki, son
qoyulmalıdır. Ermənistan rəhbərliyi ağılsız siyasətlərindən əl çəkib, öz xalqı üçün daha
faydalı olan alqoritmi - Azərbaycanla düşmənçiliyə son qoyub, işğal etdiyi ərazilərdən
uzaqlaşmaqla, öz qonşusunun beynəlxalq aləm tərəfindən istisnasız qaydada etiraf
edilən ərazi bütövlüyünün bərpasına gedən yolu seçsə, bu, heç şübhəsiz, erməni
xalqına da fayda verər, həm də regionda sülhün bərqərar olmasına kömək edərdi.
Qoy ən qatı erməni millətçiləri illyuziyalarından əl çəkib, nəzərlərini tarixdən
yaxşı dərs almış və sülhü möhkəmləndirməkdə inadkarlıqla çalışan müasir almanlara
tərəf çevirsinlər. Həmin marginallar özlərinə şirin gəlsə də, əslində çox acı olan
yuxudan nə qədər tez ayılsalar, öz milləti qarşısındakı günahlarını gec də olsa bir qədər
azaltmış olardılar. Yoxsul komada və qorxu altında yaşamağı cənnət kimi qələmə verən
millətçi ünsürlər idrak gözlərini açıb, dünyaya sağlam düşüncə tərzində baxsalar, bu
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vaxt öz xalqının və ölkəsinin fəlakət girdabına yuvarlanmasının qarşısını kəsmək kimi
faydalı bir işə girişərdilər. Axı hər bir ölkə təkcə yer, ərazi parçası deyildir, birinci
növbədə bəşəriyyətin işləyib hazırladığı dəyərlər sistemidir. Bu imperativ prinsipi
kənara atıb, öz hallüsinasiyalarının girovuna
çevrilmək heç də böyük ağıldan xəbər vermir. Britaniyanın baş naziri olmuş Bencamin
Dizraelinin sözləri burada yerinə düşür: «Sənin cahil olduğunu anlamağın biliyə doğru
böyük addımdır». Erməni qatı millətçiləri nə qədər gec deyil cəhalətə əlvida desələr,
ağıllanmağa doğru addım atsalar, bu xalq özünə hamıdan çox sərf edən sülhə, dinc
həyata qovuşa bilərdi.
Müharibəyə başlamağın bəzi xüsusiyyətləri
Müharibə elə bir hadisədir ki, heç vaxt kor-koranə baş vermir, ona ciddi hazırlıq
görülməsi tələb olunur. Bəzi məşhur dövlət xadimləri başqa alternativ olmadığından
müharibəyə əl atmaq məcburiyyətində qalırdılar.
Hərb elminin görkəmli nümayəndələrindən biri olan alman Karl fon Klauzevits
özünün məşhur «Müharibə haqqında» əsərində göstərirdi ki, «Müharibə, siyasətin
digər vasitələrlə
davam etdirilməsidir». Ona görə də Prussiyanın və Almaniyanın təcrübəli siyasi xadimi
olan Otto fon Bismark ölkəsini müharibəyə cəlb etməmişdən əvvəl vacib olan bir sıra
tədbirləri
həyata keçirirdi. Qalibiyyətli müharibə aparılmasının təşəbbüskarı və Almaniyanın
birləşdirilməsinin beşiyi başında dayanan bu adamın həmin məsələ barəsindəki fikirləri
olduqca qiymətlidir. Bismark müharibəyə, yalnız digər bütün diplomatik alternativlər
köməyə gəlməyəndə, həm də hər bir hərbi və diplomatik üstünlüklər öz tərəfində
olanda əl atırdı.
Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, Bismark xarici siyasətdə əxlaq məsələsinə məhəl
qoymurdu və XIX əsrdə Realpolitik –i (“ reallıq siyasəti”ni və ya həyasız siyasəti )
praktiki olaraq həyata keçirməkdə tanınmış bir dövlət xadimi hesab olunurdu.
O, iqtisadi və hərbi qüdrətin vacib şərt olduğunu daim qeyd edirdi. 1862-ci ildə
demişdi ki, «Almaniya Prussiyanın liberalizminə deyil, onun gücünə baxır. Günün
böyük məsələləri nitqlərlə və çoxluğun səsi ilə deyil, bu, 1848-1849-cü illərin səhvi idi,
dəmir və qan vasitəsilə həll edilə bilər”
1864-cü ildə Danimarka ilə aparılan müharibədən əvvəl Bismark daim ona can
atırdı ki, Prussiya yalnız bir qüvvə ilə vuruşsun və digər opponentlər diplomatik yolla
kənarlaşdırılsın. 1866-cı ildəki Avstriya-Prussiya müharibəsində Prussiya daha müasir
tüfəngdən istifadə etməklə, digər amillərlə birlikdə üstünlüyə nail oldu.
Bismark Fransa imperatoru III Napoleonun rəsmi bəyanatının düzgünlüyünü
sübuta yetirdi ki, millətçilik və avtoritar idarəetmə bir-biri ilə birləşə bilər. O. bunu öz
təcrübəsində tətbiq edirdi. Fransa 15 iyul 1870-ci ildə Prussiyaya müharibə elan etdi.
Fransız baş naziri lovğalıqla qeyd etmişdi ki, «Biz müharibəyə yüngül ürəklə gedirik».
Fransızlar üçün «yüngül ürək», bədbəxtlikdən, heç də kifayətləndirici bir amil olmadı.
Prussiya ordusu Fransanın içərilərinə doğru irəlilədi, 2 sentyabr 1870-ci ildə Sedanda
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110 min nəfərlik fransız ordusu və imperator III Napoleonun özü əsir götürüldü. Paris
isə 28 yanvar 1871-ci ildə təslim oldu, rəsmi sülh müqaviləsi isə may ayında imzalandı.
Tarixin ironiyası ona gətirib çıxardı ki, Günəş Kralın – XIV Luinin şərəf simvolu
sayılan Versalın Güzgülü salonunda 1871-cı il yanvarın 18-də ikinci Alman
İmperiyasının yaradılması elan edildi (birinci imperiya isə Orta əsrlərin Müqəddəs
Roma imperiyası idi). Beləliklə, Almaniya vahid dövlətdə birləşdi. Prussiya kralı I
Vilhelm kayzer və ya imperator
tituluna yiyələndi, Prussiyanın kansleri Otto fon Bismark imperiyanın kansleri oldu.
Almaniyanın birləşməsi, Prussiya monarxiyası və ordusu tərəfindən həyata keçirildi.
Real düşüncədə Prussiya Almaniyaya deyil, Almaniya Prussiyaya birləşdi. Bir qoca
liberal bu məsələ barədə demişdi: «Mən bu saatın təəssüratı ilə təsirlənə bilmərəm. Mən
Marsa sitayiş etmirəm. Mən qüdrətli müharibə allahından daha çox gözəllik ilahəsinə
və qratsiyaların anasına vurğunluq hiss edirəm, lakin müharibənin qənimətləri hətta
sülh uşağının üzərinə də
möcüzəli bir lətafət salır. Birinin baxışı, düşünülmədən hamını bir-birinə bağlayır və
birinin ruhu anın uğurunun allahını alqışlayan adamların ardı kəsilməyən cərgəsi ilə
birgə gedir».
Almaniyanın birləşməsində Prussiyanın liderliyi avtoritarizmin, militarist
dəyərlərin liberalizm üzərindəki zəfəri idi. Böyük çətinliklə krallığa çevrilən Prussiya
inkişaf edərək qitədə ən möhkəm hərbi qüdrətə sahib olan dövlətlərdən birinə çevrildi.
Bu həm də Bismark siyasətinin zəfəri idi. Hamı gücə boyun əydiyindən, Prussiyanın
belə gücə yiyələnməsinin Fransa üzərindəki qələbə kimi nümayişi alman dövlətllərinin
Almaniya imperiyasında birləşməsinə yol açdı. Həmin qələbə Versalda Alman
imperiyasının yaradılması barədəki xəbərlə daha da məşhurlaşıb, əlavə əhəmiyyət
qazandı.
Bismark müasir alman millətini müharibənin köməyi ilə formalaşdırdı və
təcavüzkar millətçilik siyasəti yeritməyə başladı, bu qorxulu irs isə öz kulminasiysını
XX yüzillikdəki iki dünya müharibəsində tapdı.
Bismarkın bəxti həm də onda gətirmişdi ki, onunla birlikdə Prussiya Baş
Qərargahının rəisi, görkəmli hərbi xadim Helmut fon Moltke və müdafiə naziri Albrext
fon Röndən ibarət üçlük meydana gəlmiş və bu üçlük 13 il ərzində Avropanın xəritəsini
dəyişdirmək üzərində xeyli çalışmış və buna əsasən nail olmuşdu.
Lakin Bismarkın xidmətləri Almaniyaya heç də yalnız fayda gətirməkdən ibarət
olmamışdır. Bismarkın qələbələr dövrü artıq arxada qalmışdı. Yeni müharibə cəhdi
uğursuz da ola bilərdi və çox keçməmiş bu baş verdi. Almanlar hədd tanımayan
iştahalarına görə I Dünya müharibəsində Avstriyaya (Avstriya – Macarıstana)
qoşularaq Antanta ilə müharibəyə başladılar. Almaniyada adamlar var idi ki,onlar
Rusiyanın bir hissəsini, hətta Belçikanın və Fransanın müəyyən ərazilərini ələ
keçirməklə Alman imperiyasının böyüməsini istəyirdilər. Lakin onların arzuları puç
oldu, Almaniya müharibədə məğlubiyyətə düçar oldu.
Formalaşmağında və inkişafında Bismarkın da mühüm rol oynadığı alman
millətçiliyi XX əsrin 30-cu illərində Hitlerin hakimiyyətə gəlməsi ilə isə, irqçiliyin və
şovinizmin dövlət siyasətinə çevrilməsi kimi bir eybəcərliyin meydana çıxması üçün
bünövrə rolunu oynamışdır. Bəlkə də Bismark olmasaydı, onun qazandığı uğurlar
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seriyası baş tutmasaydı, Hitler özünün Avropa və dünya ağalığı barədəki sərsəm
fikirlərinə düşməzdi. İrqçiliyi görünməmiş həddə çatdıran, almanları digər millətlərə
qarşı nifrət ruhunda tərbiyə etməyə çalışan Hitler müəyyən ölçülərdə Bismarkın
mənəvi törəməsi, daha doğrusu, iyrənc mənəviyyatsızlığından xəbər verən «çolaq
övladı» idi.
Müharibəni başlamaq asandır, onu başa çatdırmaq isə olduqca çətindir.
Napoleon Rusiyaya qarşı bir neçə ay qalibiyyətli kimi görünən müharibə aparıb, bu
dövlətin qədim
paytaxtı Moskvanı tutsa da, nəticədə ağır məğlubiyyətlə – Grand Army-nin – Böyük
Ordunun məhvinə səbəb olan biabırçı yekunla üzləşməli oldu. Hitler Avropada
apardığı qısa müddətli və böyük qələbələrə səbəb olan müharibədən ağılsızcasına
ruhlanaraq, SSRİ – də də blitskriq – ildırımsürətli müharibə aparacağına ( əslində bu,
almanların deyil, ingilislərin icadı idi ) tam əmin olmaqla, bu ölkənin ərazisinə
müdaxilə etdi. Hitler ordusu 1941-ci ilin yayından başlayaraq bir neçə cəbhədə, sonralar
həm də hətta Afrikanın şimalında da vuruşurdu. Hitlerin öz hərbi qüvvəsinə belə
paranoyya qaydasındakı inamı nəticə etibarilə onu ağır məğlubiyyətə gətirib çıxardı.
Onun min il yaşayacağını güman etdiyi III Reyx barədəki iddiası nəinki həyata
keçmədi, hətta müharibənin başlanmasından keçən altıncı ildə öz ölkəsinin Müttəfiq
orduları tərəfindən işğala məruz qalması kimi bir faciə ilə nəticələndi.
Əgər o, Bismarkın, yaxud başqa xadimlərin təcrübəsinə istinad etsəydi, yəqin ki,
belə ciddi strateji səhvlərə yol verməzdi. ABŞ-dakı Vətəndaş müharibəsi vaxtı prezident
Abraham Linkoln Şimalın vuruşduğu Cənuba – Konfederata kömək göstərməkdə
şübhələnilən Böyük Britaniyaya da müharibə elan etmək barədə səs-küy qaldıran
«quzğunların» sərsəm təkliflərinə cavab verərək deyirdi ki, eyni vaxtda iki cəbhədə, iki
qüvvə ilə vuruşmaq olmaz. Linkoln siyasəti uzaqgörənliyi ilə seçildi və 1865-ci ilin
aprelində Konfederat qüvvələri
təslim oldu. Britaniya ilə müharibəyə girişmə isə Şimalı taqətdən salıb, onu
məğlubiyyətə sürükləyərdi.
Müharibənin ilk anının uğurla müşayiət olunması onun son yekunu barədə
sevindirici ümidə gətirib çıxarmamalıdır. İlk üstünlüyün bəxş etdiyi sərxoşluq ötüb
keçir, vəziyyət taleyin üzü kimi dəyişərək, acı məğlubiyyətlər seriyasının meydana
gəlməsinə gətirib çıxarır. Torpaqları işğal edənlər sonralar hökmən peşmançılığın «qırıq
təknəsinin» yanında qaldıqlarının şahidi olmaq qismətini yaşayırlar. Yüzillik
müharibədə (1337-1453-cü illər) İngiltərə ordusu materikə keçib, Fransa ərazisinin xeyli
hissəsini işğal etmişdi. Sonralar, müharibənin axırıncı iki onilliyində fransızların
müqaviməti gücləndikcə, onlar bu ərazilərin hamısını itirdilər, sahildəki Kale şəhərini
saxlasalar da, sonralar o da Fransa ərazisinə daxil oldu.
Hitler ordusu da, 1941-ci ilin dekabrının əvvəlində Moskvanın astanasında idi,
lakin geri oturduldu və üç il yarımdan sonra Sovet qoşunları qırmızı bayrağı Berlində
III Reyxin simvolu sayılan Reyxstaqın – parlament binasının üzərinə sancdılar. 1945-ci il
mayın 8-də isə
alman hərbi komandanlığı Müttəfiq qoşunları nümayəndələrinin qarşısında
Almaniyanın qeyd-şərtsiz təslim olması barədəki aktı imzaladı.
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Qoy başqa xalqların torpaqlarını işğal edənlər də tarixin həmin əyani
dərslərindən ibrət götürüb, intiqam alovunun bir gün onları da dəhşətli qaydada
qarsacağıını göz önünə gətirsinlər, dinc yolla həmin torpaqları tərk etməklə, özlərini
yaxınlaşan ağır fəlakətdən xilas etsinlər.
Axı kiçik qələbənin həm də böyük bədbəxtlik bəxş etməsi xüsusiyyəti də vardır
və birincidən eyforiya hissi keçirənlər ayılıb, XXI əsrin əvvəlində Qaranlıq dövrün (Orta
əsrlərin) qaydalarından ilhamlanmalarına son qoymaqla, ağılın və reallığın göstərdiyi
yola üstünlük versələr, öz xalqlarına, gec də olsa, səmərəli xidmət göstərmiş olarlar.
İşğalçı dövlət, xalq heç vaxt sakit liman tapa bilmir, intiqamın kükrəyəcəyi hissinin
qorxusundan azad ola
bilmir. Həm də işğal müasir dövrdə hər bir dövlət üçün, xüsusən iqtisadi cəhətdən zəif
olan ölkə üçün ağır yük hesab olunur, ondan üzülüşməyən, onu öz tarixi və hüquqi
sahibinə
qaytarmayan xalq öz mövcudluğunun və gələcəyinin təhlükəsizliyinə heç vaxt tam
arxayın olmayacaqdır. Belə qorxu altında yaşamaq isə Yer üzərində cəhənnəm əzabları
ilə üzləşməkdən başqa bir şey deyildir.
Müharibədə strategiya və taktika məsələləri

Məşhur hərb nəzəriyyəçisi Karl fon Klauzevits klassik hərb sənətinin fundamental
tədqiqat işi olan özünün «Müharibə haqqında» əsərində bu məsələlərə xeyli aydınlıq
gətirərək, «strategiya adlananın başlıca başlanğıcdan ibarət olduğunu» vurğulayır.
Karl fon Klauzevits (1780-1831-ci illər) 12 yaşı olanda Prussiya ordusunun
sıralarına daxil olaraq, bir neçə il qarnizon xidməti ilə məşğul olmuşdu. Bu vaxt o, öz
təhsilini artırmaq üçün geniş imkan tapa bilmişdi. 1801-ci ildə Berlin Hərbi Kollecinə
daxil olub, burada hərb elmini, fəlsəfəni və ədəbiyyatı öyrənmişdi, özünün təməl
strategiya konsepsiyasına yiyələnmişdi. 1806-cı ildə Napoleon ordusuna qarşı Yena
döyüşündə vuruşmuş, fransızlar
tərəfindən
əsir götürülmüşdü. Uinston Çörçil və general Şarl de Qoll da belə taleyi yaşamışlar,
Çörçil burların əsirliyindən qaça bilmiş, de Qoll isə Birinci Dünya müharibəsində
vuruşarkən alman əsirliyinə düşdükdən sonra beş dəfə qaçmağa səy göstərsə də, buna
müvəffəq olmamış, sonra azad edilmişdi.
Klauzevits Prussiyaya 1808-ci ildə qayıtmış və Prussiya ordusunda aparılan
islahatın təşkilatçılarının liderlərindən birinə çevrilmişdi. Napoleon 1812-ci ildə
Rusiyaya yürüş edəndə, digər alman patriotları kimi o da Rusiyada hərbi xidmətə
girmişdi. 1815-ci ilin iyununda Vaterloo döyüşü vaxtı isə Prussiyaya qayıtmış və
mühüm vəzifələrdə xidmətini davam etdirmişdi. 1818-ci ildə isə general rütbəsində
hərbi kollecin inzibati başçısı olmuşdu. Sonrakı 12 il ərzində Klauzevits istirahət vaxtını
öz tarixi biliklərini artırmağa və strategiya barədə başlıca əsəri kimi «Müharibə
haqqında» kitabını yazmağa sərf etmişdi.
Böyük Fridrixin və Napoleonun təcrübələrini təhlil edərək o, ayrı-ayrı faktlarla
hərbi dühaların işini təsvir edir, axı onlar müharibənin uğuruna nail olurdular. O,
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Blyuxerlə vuruşdan sonra fransız sərkərdəsi barədə demişdi : “ Napoleon müharibənin
allahı olaraq qaldı”.
Klauzevits əslində heç bir strateji sistem irəli sürməmişdi. Əksinə, o, təsadüfi
faktlara üstünlük verir, onlar isə dəqiq hesablamalardan və strateji problemə tənqidi
yanaşmağın vacibliyindən uzaqlaşır. O, bəyan edirdi ki, strategiya üç başlıca hədəf
məqsədini güdür: düşmən qüvvələri, onun resursları və döyüşmək iradəsi. Müdafiə
müharibəsi həm də siyasi cəhətdən möhkəm mövqeyə malik olmağı tələb edir. Müdafiə
qüvvələri arasında fikir və iradə birliyi olmadıqda, bu qarşıya qoyulan məqsədin puç
olmasına səbəb olur. Franko qüvvələri İspaniyada Vətəndaş müharibəsinin ilk ilində,
1937-ci ildə bir şəhərə hücum edərkən, ona qoşulmuş general Emilio Mola
döyüşçülərinə ürək-dirək verərək demişdi ki, orada bizim 5-ci kolonnamız vardır (o,
şəhəri müdafiə edən respublikaçılar arasındakı satqınları nəzərdə tuturdu), ona görə də
şəhərin alınması bizə olduqca asan başa gələcəkdir.
Klauzevits «Müharibə haqqında» əsərini başa çatdırdıqdan sonra Breslauya
dəyişdirildi, bu vaxt Prussiya qüvvələri 1830-cu ildəki polyak inqilabını müşahidə
edirdilər. Breslaudan qayıdandan sonra o, xolera xəstəliyinə tutuldu və 1831-ci ildə
öldü. O, heç vaxt ordu hissələrində komandir olmamışdı, daim qərargahda xidmət
etmişdi, öz qiymətli məsləhətləri ilə seçilirdi. Əsərində igidliyi vacib sayan müəllif həm
də öz şəxsi nümunəsi ilə bu mülahizəsini təsdiq etməli idi. «Müharibə haqqında»
əsərində o, öz dövrünün müasir strategiya konsepsiyasına dərin təsir göstərdi. O,
müharibənin özlüyündə başa çatdığını inkar edərək yazırdı ki, «Müharibə müxtəlif
mənaların qarışığı ilə siyasi münasibətin davamından başqa bir şey deyildir».
Lakin alman hərbi planlaşması onun nəzəriyyəsinə artan dərəcədə məhəl
qoymamaqla, siyasi niyyətdən məhrum olurdu. Bir çox Avropa dövlətlərində isə onun
nəzəriyyəsinə geniş maraq göstərilirdi. Marks və Engels Klauzevitsin əsərini müzakirə
edirdilər, Lenin isə İsveçrədə mühacirətdə olanda onun siyasi təlimlərini öyrənirdi və
müharibənin başqa vasitələrlə siyasətin davamı olması fikrini yüksək qiymətləndirirdi.
XX əsrin ortalarından yeni tipli silahlar sistemi meydana gəldiyindən,
Klauzevitsin strategiya konsepsiyasının əhəmiyyəti müstəsna olaraq quruda aparılan
müharibəyə aid olmaqla tənəzzülə uğradı, baxmayaraq ki, onun təməl ideyaları
həmişəki kimi yararlı olaraq qalır.
O göstərir ki, müharibəyə xas olan xüsusiyyət onun təkbaşına mübarizə
olmasıdır. Klauzevits bü fikrini I Dünya müharibəsindən az qala bir əsr əvvəl ifadə etsə
də, bəzi
tarixçilərin I Dünya müharibəsi adlandırdığı Yeddiillik müharibənin (1756-1763-cü
illər) təcrübəsini nəzərə almalı idi. Axı həmin müharibədə doqquz dövlət - bir tərəfdən
Avstriya, Fransa, Rusiya, İspaniya, Saksoniya, İsveç, digər tərəfdən isə Prussiya, Böyük
Britaniya (Hannover ilə birlikdə) və Portuqaliya iştirak edirdi. Bu heç də təkbaşına
mübarizə və ya müharibə deyildi, vuruşan tərəflərə çox sayda mənafelər hakim
kəsilmişdi. Həmin ziddiyyətlərin kəskinləşməsinə səbəb müstəmləkələr uğrunda
ingilis-fransız mübarizəsi və
Prussiyanın təcavüzkar siyasətinin Avstriya, Fransa və Rusiya maraqları ilə toqquşması
idi. 1761-ci ildə döyüşlərdə Prussiya fəlakət vəziyyətində idi, bu vaxt yeni rus çarı,
alman hərbi
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ənənələrinin pərəstişkarı olan III Pyotr Rusiyanın mənafelərinin əksinə Prussiya ilə sülh
bağladı və 1762-ci ildə onunla ittifaqa girdi. Bu həm də Rusiyanın öz müttəfiqlərinə
qarşı xəyanəti idi. Müharibənin hansının dünya müharibəsi adlanması isə
mahiyyətindən daha çox ona bəslənilən münasibətdən asılı olur. İngiltərədə Birinci
Dünya müharibəsi sadəcə olaraq “Böyük müharibə “ hesab olunurdu, yalnız İkinci
Dünya müharibəsindən sonra burada da hamı tərəfindən qəbul olunmuş adla
adlanmağa başladı.
Bu vaxt müstəmləkələrdə və dənizdə kəskin mübarizə gedirdi. 1763-cü ildə
Prussiya Avstriya və Saksoniya ilə bağladığı sülh müqaviləsinə görə Sileziyanı özündə
saxladı. 1763-cü il Paris sülh müqaviləsinə görə isə Fransadan Kanada, Şərqi Luiziana,
həmçinin Hindistandakı fransız müstəmləkə ərazilərinin böyük hissəsi Böyük
Britaniyaya keçdi. Yeddiillik müharibənin başlıca yekunu müstəmləkə uğrunda və
həmçinin ticarətdəki birincilik üstündə mübarizədə Böyük Britaniyanın Fransa
üzərində qələbəsi idi.
Doğrudan da, I Dünya müharibəsi sayılmalı olan Yeddiillik müharibə dünyanın
xəritəsində çox iri dəyişikliklər etdi. Britaniya əlavə müstəmləkələr əldə etdiyinə sevinc
hissi keçirdiyindən 13 il sonra Şimali Amerikadakı özünün böyük müstəmləkəsi olan
13 koloniya azadlıq mübarizəsinə, əsl inqilaba qalxıb, müstəqilliklərini elan etməklə,
yeni Amerika Birləşmiş Ştatları dövlətini yaratmağa başladı. ABŞ getdikcə böyüyəcək,
materikin xeyli hissəsini və bəzi adaları tutacaq və XX əsrin ikinci yarısında
fövqəldövlətə çevriləcəkdi.
Müharibə zor akt olub, onun başlayanın öz iradəsini yerinə yetirməyə
əleyhdarlarını məcbur etmək məqsədini güdür. Özü də bu hərəkət müəyyən zaman
ərzində davamı olmayan təkcə bir zərbədən ibarət deyildir. Şəraitə lazımınca nüfuz
etməmək, onu öyrənməmək də ciddi çətinliklərə gətirib çıxara bilər.
Klauzevits hərbi dühalara, Böyük Aleksandra, Hannibala, Sezara, Napoleona
xüsusi əhəmiyyət verir. Nəzəriyyəçi müharibədə rast gəlinən təhlükələrə də diqqət
yetirir.
Əsərdə ordunun təchizatı məsələsi xüsusi yer tutur. Təchizat, logistika hətta
qədim dövrlərdəki dahi sərkərdələr üçün ən vacib problemlərdən biri sayılırdı. Axı
logistika müharibənin qan damarı hesab olunur. Hətta 50 minlik ya 100 minlik ordunu
ərzaqla təmin etməyin özü də olduqca mürəkkəb bir məsələdir. Makedoniyalı
Aleksandr Persiyadan Orta Asiyaya keçmək üçün Xəzər dənizinin cənubunu, ərzağı və
ayaqaltı otu bol olan Hirkaniya vadisini seçdi. Bu onun yürüşünün uğurlu olmasında
heç də az rol oynamadı. Napoleon və Hitler isə bu mühüm cəhəti Rusiyaya yürüş vaxtı
yaddan çıxartdıqlarına görə ağır məğlubiyyətlərlə üzləşməli oldular. Axı ac ordu
vuruşmağa qadir deyildir. Napoleon öz ölkəsindən çox uzaqlara gəlib çıxanda əslində
Hannibalın İtaliya ərazisindəki səhvini təkrar etdi. Hannibal Karfagendən əlavə canlı
qüvvə və digər maddi kömək xahiş etsə də, onları istənilən həcmdə ala bilmirdi. Roma
ordusu isə Kannda ağır məğlubiyyətə düçar olsa da, öz ərazisində olduğundan, başqa
sözlə «yeni qanla» təmin olunmaqda hansısa çətinlik çəkmirdi.
Napoleon ordusu Rusiya ərazisi ilə geri çəkildikdə təkcə şaxtadan, soyuqdan
deyil, həm də ərzaq qıtlığından əziyyət çəkirdi. Ruslar «yanmış torpaq» metodunu
həyata keçirərək, fransızların ərzaq əldə etmək cəhdlərini puça çıxarırdı. Vaxtilə, böyük
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sərkərdə Səlahəddin də III Səlib yürüşünə belə «qonaqpərvərlik» göstərməklə,
səlibçiləri ağır məhrumiyyətlərə düçar etmişdi. Napoleonun əsgərləri ölən atların ətini
yeyirdilər.
Hitler isə strateji şəhər hesab etdiyi Stalinqradı işğal etmək vəzifəsini irəli sürsə
də (bu, ona Volqa çayı ilə cənubdan, Bakıdan neft daşınmasının qarşısını kəsməyə,
Sovet ordusunu motorlar müharibəsində yanacaq aclığına məhkum etməyə xidmət
edəcəkdi, axı həm də bu şəhər Stalinin adını daşıyırdı), əslində öz ordusunu ərzaq
qıtlığına, aclığa sövq etmişdi. Ordunun çox böyük məsafədə uzaqlaşması hesabına
silah, sursat, hərbi texnika təchizatında da ciddi çətinliklər meydana gəlmişdi. Ordunun
hərtərəfli təminatı isə onun döyüş qabiliyyətini saxlamaq üçün ən vacib məsələlərdən
biridir. Bu əməliyyat əslində hərb tarixində tam avantyura xarakterli bir cəhd hesab
oluna bilərdi. Ona görə də 1942-ci ilin sonundakı qışda ordu sərt şaxta ilə yanaşı,
aclıqdan da əziyyət çəkirdi. Bu vaxt Almaniyanın hərbi aviasiyasına başçılıq edən
German Gerinq Hitlerə söz verdi ki, Stalinqrad cəbhəsindəki ordunu hava yolu ilə
ərzaqla bütünlüklə təmin edəcəkdir. Təyyarələrdən az miqdarda ərzaq atılsa da, bu
vəziyyəti dəyişə bilmədi. Aclıqdan və soyuqdan əziyyət çəkən 300 min nəfərlik alman
ordusu sovet qoşunlarının mühasirəsindən çıxa bilmədi və onların əksəriyyəti məhv
edildi. Beləliklə,. Hitler ordusu 2 fevral 1943-cü ildə Stalinqradda ağır məğlubiyyətə
uğradı, feldmarşal Paulyus başda olmaqla 91 min nəfər alman əsgəri və zabiti əsir
götürüldü. Bu məğlubiyyətdə digər faktorlarla yanaşı, logistikaya diqqət verilməməsi
də öz məkrli işini gördü.
Müharibədə mənəvi amil ölçüsü, düşmənçilik hissi, igidlik, təhlükənin təsir gücü
mühüm əhəmiyyətə malikdir. Böyük döyüş təkcə fiziki deyil, həm də mənəvi gərginlik
tələb edir. Ordu təkcə sayı ilə deyil, ən başlıcası mənəvi gücü, yüksək ruhu ilə, bütün
çətinliklərə, məhrumiyyətlərə rəğmən qələbəyə sarsılmaz inamı ilə seçilməlidir.
Müharibədə döyüş gedən yerin şəraiti də az əhəmiyyət daşımır. Bu yer
əvvəlcədən yaxşı öyrənilməlidir. Hər şey döyüşün baş tutduğu müharibə teatrında öz
həllini tapır. Hərbi fəaliyyətin döyüş yeri üç qaydada təsir edir: onu ələ keçirməyin
qarşısını alan maneələr şəklində, müşahidə aparmağa maneələr şəklində və atəşdən
gizlənmək şəklində. Sovet ordusu 1939-1940-cı illərin qışında Finlandiya ərazisinə
girməklə müharibə aparırdı. Vuruşmada fin
qüvvələri Qızıl ordu hissələrinə gözləmədikləri güclü müqavimət göstərirdilər. Sovet
əsgərləri meşələrdəki qalın qarda çətin hərəkət edir, ağacların budaqlarında gizlənmiş
snayperlərin atəşindən ağır itkilərə məruz qalırdılar. Ona görə də kampaniya Sovet
ordusu üçün olduqca ağır gedirdi. Cəbhədəki finlərin “Mannerheym xətti”ni yalnız
müharibənin son aylarında keçmək mümkün oldu və 1940-cı ilin martında bağlanan
müqaviləyə görə, Finlandiyanın cənubdakı bəzi əraziləri - Kareliya SSRİ-yə keçdi
Klauzevits havanın da döyüşə böyük təsir göstərdiyini qeyd edir. Əksər hallarda
dumanın məlum rol oynadığını vurğulayır. Yəqin ki, o, yalnız Avropada gedən
müharibələrdə iqlim dəyişikliklərinin təsirini nəzərə almışdı. Lakin soyuq iqlimli
ərazilərdə sərt şaxta və qarın, həmçinin səhranın qızmar istisinin, tropik ərazilərin
rütubətli və isti havasının ordunun fiziki və mənəvi gücünə göstərdiyi mənfi təsir ona
görə də müəllifin diqqətindən kənarda qalır.
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Strategiyanın əsas vasitəsi qələbə, başqa sözlə, faktiki müvəffəqiyyət hesab
olunur. Strateji vasitələrin tətbiqinə çox sayda şəraitlər öz təsirini göstərir. Hərbi
biliklərə yiyələnmək vacibdirsə, bu biliklər hökmən bacarığa çevrilməlidir və belə bir
cəhət heç də biliklərə yiyələnməkdən az əhəmiyyət daşımır.
Strategiyanın elementlərinə mənəvi xüsusiyyətlər, silahlı qüvvələrin miqdarı,
döyüş gedən yerin şəraiti, hakim mövqe tutan məntəqələr, dağlar, çaylar, meşələr,
yollar daxildir. Bunlar həm də ordunun təchizatında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Ordunun döyüş igidliyi sadə fərdi qocaqlıqdan fərqlənir. Cəsarət, möhkəmlik,
sayca üstün olma, qəflətən hücum, hiyləgərlik qələbənin çalınmasına xidmət edən
cəhətlərdir. Böyük və ya kiçik ordu hissəsinin komandiri məkanda qüvvələrin
cəmlənməsində öz ustalığını nümayiş etdirməlidir.
Müharibənin taleyini çox vaxt görkəmli sərkərdələr həll edirdilər. Yuxarıda
sadalananlara II Dünya müharibəsinin görkəmli sərkərdələri olan Jukovu,
Rokossovskini, Montqomerini, Aleksanderi, Makarturu, Eyzanhaueri əlavə etmək olar.
Onlar natsist Almaniyası və militarist Yaponiya üzərində qələbəyə öz dövlətlərinin
liderləri Stalin, Çörçil və Ruzvelt kimi böyük töhfə vermişlər. Hər bir döyüş onlar üçün
əslində bir yardıcılıq sınağı olmaqla yanaşı, həm də onlara layiq olduqları şöhrət
çələngi gətirirdi.
Döyüşə komandanlıq edənin hərbi istedadından, strateji düşüncəsindən və
taktiki ustalığından çox şey asılıdır. Hələ qədim yunanlar deyirdilər ki, şir sürüsünə
qoyunun başçılıq etməsindənsə, qoyun sürüsünə şirin başçılıq etməsi yaxşıdır. Pis
komandan və ya komandir təkcə məğlubiyyətə səbəb olmur, həm də çoxlu canlı qüvvə
itkisinə yol verir. Britaniya ( bura Avstraliya, Yeni Zelandiya, Hindistan qüvvələri də
daxil idi ) və fransız qoşunlarının I Dünya müharibəsində, 1915-ci ildəki Dardanel
əməliyyatında məğlubiyyəti hər şeydən çox həmin əməliyyatın yaxşı hazırlanmaması
və daha pis şəkildə həyata keçirilməsi ilə əlaqədər idi. Bu iri miqyaslı hərbi əməliyyat
Britaniyanın dəniz naziri Uinston Çörçilin təşəbbüsü olmaqla, boğazlarla
birlikdəTürkiyənin paytaxtı İstanbulu tutmaq məqsədini güdürdü. Əməliyyatın uğuru
quru və dəniz qüvvələrinin birgə tətbiq edilməsi ilə mümkün ola bilərdi.
Hələ 1914-cü ilin noyabrında ingilis və fransız gəmiləri boğazın fortlarını qısa
müddətdə bombalamışdılar. Türklər bundan sonra Dardanelin müdafiəsini
gücləndirmişdilər. Sonra buraya 80 gəmidən ibarət ingilis-fransız eskadrası göndərildi.
1915-ci ilin yanvarında qərara alındı ki,donama Dardaneldə müstəqil qaydada,
ordunun köməyi olmadan vuruşacaqdır. Fevralda donanma Osmanlı fortlarını atəşə
tütmağa başladı. Türklər boğazın sularına qoruyucu minalar qoydular və martda
eskadra boğaza daxil olanda türklərin atəşi altına düşdü. Üç gəmi batırıldı, üçü isə
zədələndi. Türklərin itkisi isə elə əhəmiyyətli deyildi.
Sonra Qallipoli yarımadasına desant düşürmək istədilər. Desant 81 min
adamdan, 178 topdan ibarət idi. Alman-türk (onlar da əks tərəfdə müttəfiq idilər)
komandanlığı Dardaneli müdafiə etmək üçün əlavə ordu yaratdı. Apreldə yarımadaya
desant salınmasına başlandı Lakin bir gün sonra türklərlə baş verən döyüşdə çoxlu itki
verildiyindən, Britaniya qoşunları geri çəkilib, gəmilərə otudular. Yarımadanın digər
sahillərində də desant vaxtı britaniyalıların itkisi böyük idi. Türk artilleriyası sahilə
əsgərləri çıxarmaq üçün gəmilərdən endirilən çox sayda qayıqları da sərnişinləri ilə
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birlikdə məhv etmişdi. Desant əməliyyatının buirinci günü müttəfiqlərin itkisi böyük
idi,18 min nəfərə çatırdı. Sonrakı hücumlar da uğur gətirmədi. Avqustda əlavə 10 min
nəfər əsgər gətirildi. Lakin ingilis-fransız qüvvələri irəliliyə bilmirdilər və artıq aydın
oldu ki, Dardanel əməliyyatı uğursuzluğa düçar olur. Qallipolidən desantın
evakuasiyası başlandı və bu ağır iş dekabrda başa çatdı. İngilislərin itkiləri 120 min
nəfər, fransızlarınkı isə 26 min həfər idi. Osmanlı imperiyasının da itkiləri heç də az
deyildi. Mqttəfiqlərin Dardanel əməliyyatı, beləliklə, ciddi uğursuzluqla nəticələndi.
Əməliyyatın təşəbbüskarı kimi Çörçil istefaya getməyə məcbur oldu.
Çörçil isə öz növbəsində Mqttəfiq qüvvələrinin baş komandanı general-mayor
Çarlz Monronu təqsirləndirirdi. O, özünün “Dünya böhranı” əsərində vaxtilə Sezarın
Pontdan göndərdiyi “veni, vidi, vici” – “gəldim, gördüm, qalib gəldim” sözlərindən
ibarət xəbəri bir qədər dəyişərək, Monro haqqında istehza şəklində guya onun öz
dilindən gələn sözləri belə yazır: “gəldim, gördüm, təslim oldum”.
Klauzevitsin əsəri bütövlükdə tarixə müraciət etsə də, öz dövrünün müasir döyüş
strategiyası və taktikası sahəsində daha çox Napoleon müharibələrinə əsaslanır. Həmin
müharibələrdən iki əsrə bərabər bir zaman məsafəsi keçmişdir. Bu dövrdə hərb sənəti,
hərb elmi və təcrübəsi xeyli irəliləmiş, əvvəllər heç vaxt özü barədə hansısa bir
anlayışın belə olmadığı yeni silah növləri meydana çıxmışdır. XIX əsrin ortalarında
ABŞ-da meydana çıxan, əvvəlcə xəznəli, sonra isə avtomat şəklindəki vinçester
tüfəngləri quruda aparılan əməliyyatlarda mühüm rol oynadı. Bu silahdan istifadə
hesabına XIX əsrin son rübündə
Amerika Birləşmiş Ştatların preriyalarındakı bizon sürüləri amansızcasına məhv
edilirdi. Hindular ağlarla mübarizədə bu silah hesabına ağır itkilərə məruz qalmaqla
yanaşı, özlərinin bizon əti şəklindəki əsas ərzaq ehtiyatlarından məhrum olmaqla
sürətli məğlubiyyətlərə düçar olurdular. Vinçester silahı Afrikanın müstəmləkəçilik
qitəsinə çevrilməsində mühüm rol oynadı və qitənin cənubunda müstəmləkəçilərə
müqavimət göstərən zənci əhalisi və şimalda əsl müharibəyə qalxan sudanlılar geniş
qırğına məruz qalırdılar. Yaxud, XIX əsrin 80-ci illərində icad edilən pulemyot yer,
aviasiya və tank növlərinə malik olmaqla avtomat silah kimi daha məhvedici atəş
gücünə malik idi. İmperializmin təşəkkülündə mühüm rol oynayan
bu silah elə imperializmin özünün məhvində də eyni rolu oynadı. Birinci Dünya
müharibəsində isə ilk dəfə tanklardan və hərbi aviasiyadan istifadə edildi. Almanlar
Londonu və İngiltərənin şərqini bombalamaq üçün həmçinin tseppelinlərdən istifadə
edirdilər. 1916- cı ildə isə ingilislər müharibədə ilk dəfə tırtıllı tanklardan istifadə
etməyə başladılar, lakin onun səmərəliliyi hələ az idi.
XX əsrdə isə silah istehsalının gur inkişafı onun ticarətini xeyli genişləndirməklə,
böyük dövlətlərə nəhəg qazanc gətirməyə başladı. XXI əsrin başlanğıcında isə bu
ticarətin miqyası daha da böyüməklə, silah istehsal edən dövlətlər arasında kəskin
rəqabətin meydana gəlməsinə səbəb oldu.
Əks qüvvələrin düzgün qiymətləndirilməməsi, ağılsız dəlisovluq acı məğlubiyyət
anları ilə üzləşməmiş ötüşmür. 1853-1856-cı illərin Krım müharibəsi daha çox Balaklava
döyüşündə Britaniya Yüngül Briqadasının özünü intihar şəklindəki hücumu ilə
xatırlanır, ingilislər və fransızlar bu müharibəyə 1854-cı ildə qoşulmuşdular. Bundan da
«yüngül süvari hücumu» şəklindəki ironiyalı söz birləşməsi meydana gəlmişdir.
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Yaxud, 1939-cu ilin sentyabrında Hitler qoşunları Polşaya hücum edəndə, polyak
süvariləri guya igidlik nümayişi kimi alman tanklarının üzərinə qılıncla hücum edib,
məhv oldular.
Müharibədə baş döyüş çox sayda məsələlərin həllinə yol açır. Hannibal İtaliya
ərazisi ilə irəliləyəndə, Roma ordusunun komandanı Maksim Fabi (ona «ləngiyən»,
«ləng» mənasını verən «Kunktator» ləqəbi vermişdilər) hər vəchlə baş döyüşə
girməkdən qaçırdı, o, bu vaxt Kann döyüşünün ağır dərsini nəzərdə tuturdu, bunun
əvəzində Karfagen ordusuna xırda toqquşmalarda «ağcaqanad sancması» ilə cavab
verirdi. Böyük Aleksandr, Hannibal, Sezar, Napoleon isə baş döyüşlərə möhkəm aludə
idilər, onun uğurlu nəticəsinə əmin olduqlarından düşməni belə döyüşə girməyə
məcbur edirdilər.
Rus ordusu Napoleonla baş döyüşdən, iri miqyaslı toqquşmadan daim qaçmağa
səy göstərsə də, 1812-ci ilin 7 sentyabrında feldmarşal Mixail Kutuzov Borodinoda belə
döyüşə girməyə məcbur oldu. Ruslar Borodino döyüşündən sonra məğlub olub geri
çəkilsələr də, artıq strateji qələbə onların tərəfində idi. Kutuzov Moskvanı da tərk edib,
Napoleona təslim etsə də, ordunu məhv olmaqdan xilas etməklə, dahi fransız
sərkərdəsi çarəsizlikdən Rusiyadan qaçmağa üz tutanda, ona xırda zərbələrlə ağır itki
verməyə məcbur etməsini davam etdirdi.
Dağlarda, meşələrdə, düzənlikdə, səhralarda müdafiə öz xüsusiyyətlərinə
malikdir. Dağlarda vuruşmağı bacaran xüsusi qüvvələr yaradılmalı və onlar döyüş
şəraitinə yaxın olan mövqelərdə məşq etməklə, bu döyüş sənətinə yiyələnməlidirlər.
Dağlıq ərazilərdə döyüş və
nəqliyyat helikopterlərindən istifadə olduqca təhlükəlidir, çünki bir daşın arxasında
gizlənən düşmən əsgəri müasir silah işlətmədən belə adi atəşlə helikopteri məhv edə
bilər.
Müharibə dövründə strateji obyektlərin qorunması ən vacib şərtlərdən birinə
çevrilir, çünki həmin obyektlərə vurulan zərbə fəlakət dalğası yarada bilər. Bundan
işğalçıları qovmaq üçün istfadə edilməsi faktları da vardır. 1576-cı ildə Hollandiyanın
Leyden şəhərinin sakinləri ispan işğalçılarına qarşı mübarizədə qalib gəldilər. Onlar
qonşuluqdakı Xarlem şəhərinin taleyinə yaxşı bələd idilər, şəhər yeddi aylıq
mühasirədən sonra ispanlar tərəfindən tutulduqda sakinlər yaşından və cinsindən asılı
olmayaraq asılmış və ya suda batırılıb öldürülmüşdülər. Leydenlilər demişdilər ki,
onlar ərzaqları qurtarana qədər vuruşacaqlar, ehtiyac yarandıqda isə sol əllərini yeyib,
sağ əlləri ilə vuruşacaqlar. Həqiqətən də şəhər qəhrəmancasına müqavimət göstərdi.
Mübarizə üçün heç bir vasitə qalmayanda müdafiə qüvvələri bəndi(dambanı) dağıdıb,
ispanların düşərgəsini və özlərini suda batırıb məhv etdilər. Şəhərə çox böyük ziyan
dəydi, lakin ispanlar uzaqlaşmağa məcbur oldular. İşğalçını öz torpağında məhv etmək
üçün onun həqiqi sahibinə hər cür vasitədən istifadə məqbuldur, bunu leydenlilər öz
fədakar nümunələrində sübut etmişlər.
Vuruş prosesində belə obyektlərin kövrəkliyinə əminlik hiss edildikdə, onlarıi
hədəf seçib, əks tərəfə daha böyük zərbə vurmağa çalışılır. Ona görə də bu obyektlərin
müdafiəsi üçün əvvəlcədən bütün tədbirlər həyata keçirilməlidir. İndi sərsəm ağıllar
əks tərəfdəki belə obyektləri raket zərbəsinə məruz qoymaqla hədələyirlər, lakin onu
359

nəzərdən qaçırırlar ki, öz ölkələrində təkcə bir strateji obyekt hədəf kimi seçilsə, bu
daha iri miqyaslı fəlakətin baş verməsinə, böyük sayda insan təlafatına səbəb ola bilər.
Müharibədə bütün amillər nəzərə alınmalıdır
Müharibədə dəqiq hesablamaların yerini hansısa bir ümid parıltısı tutsa, bu,
gözlənilənin diametral əksi olan nəticəyə gətirib çıxarır. Sərkərdəlik dühası hesab
edilən, döyüş səhnələrində 40 qələbə çalmış, Austerlits, Yena və Vaqram
döyüşlərindəki parlaq
qələbələri ilə hərb tarixini və təcrübəsini görünməmiş qaydada zənginləşdirən
Napoleon belə, 1812-ci ildə yürüşündəki hesablamalarında ciddi səhvə yol verdi. O,
güman edirdi ki, Moskvanı işğal etdikdən sonra Rusiya imperatoru I Aleksandr sülh
müqaviləsini bağlamağa məcbur olacaqdır. Lakin Aleksandr onun bu təkliflərinə məhəl
qoymayıb, hansısa bir ən əlverişli müqaviləni də imzalamaqdan imtina etdi. Çünki o,
rus xalqının qətiyyətinə bələd idi və əgər belə bir sənədə imza atsaydı, xalq hökmən
onu lənətləyərdi. Moskvaya yox, Napoleon lap Sibirə qədər də getsə belə, müqavilə heç
vaxt imzalana bilməzdi. Napoleon bu oyuna böyük bir ümidlə girmişdi, ona görə də
çox uzağa getdi, apardığı kampaniya isə canlı qüvvə tələfatı nöqteyi-nəzərindən izafi
bədxərcliyə səbəb oldu və Moskvadan bir qədər gecikmiş şəkildəki qaçma isə ona
olduqca baha başa gəldi.
ABŞ hərbi dairələri Vyetnamdakı, SSRİ rəhbərliyi ilə Əfqanıstandakı
müharibələrin hansı şəraitdə gedəcəyinə o qədər də əhəmiyyət vermədiklərindən, hər
iki ölkədə ciddi, taqətdən salan müqavimətlə qarşılaşdılar. Vyetnamdakı cəngəlliklər
yerli müdafiə qüvvələrinin işini asanlaşdırdığı halda, amerikan aviasiyasının
bombardmanlarının effektini xeyli aşağı salırdı, Vyetnam döyüşçüləri və partizanları
isə daha uğurla vuruşurdular. Sovet qoşunları dağlıq ərazidə əfqan mücahidlərinin
apardığı mübarizə xüsusiyyətlərinə yaxşı bələd olmadıqlarından, nizami ordu onların
pərakəndə zərbələri şəklində olan ağlasığmaz çətinliklərlə üzləşirdi. Ən müasir
silahlara malik olan iki fövqəldövlətin qoşunları əsasən primitiv silahlardan istifadə
edən yerli qüvvələr qarşısında öz zəifliklərini hiss etməyə başladılar və həmin
müharibələri dayandırmaq məcburiyyətində qaldılar.
Hazırda ABŞ aviasiyası, Fransa və İngiltərə də ona qoşulmuşdur, “İslam
dövləti»nin” (İraq-Levant İslam dövləti və ya İraq-Şam İslam dövləti də adlanır) İraqın
şimalındakı və Suriyadakı qüvvələrinə hava hücumları edərək, onlara ağır zərbələr
vurur. Əlbəttə, Vyetnamdakı müharibədən fərqli ollaraq bu ərazilərdə hava
bombardmanları aparmaq nisbətən asandır, çünki qatı İslamçı qüvvələr ( radikal
sünnülər) əsasən düzənlik ərazidə vuruşduqlarından, bu hücumlar qarşısında
müdafiəsiz vəziyyətdə qalırlar. Əfqan mücahidlərini ABŞ «stinqer» silahı ilə təmin
etdiyi halda, «İslam dövləti» qüvvələri təyyarələri vurmaq üçün belə səmərəli silaha
malik deyillər. Burada elə böyük dağlıq ərazi, meşə, cəngəllik də yoxdur ki, həmin
terrorçuların müdafiə imkanlarına müəyyən ölçüdə köməklik göstərə bilsin.
Müasir dövrdə silahların inqilabi qaydada dəyişilməsi, kütləvi qırğın silahlarının
meydana gəlməsi, doqquz ölkənin nüvə silahına və onların hədəfə çatdırılması üçün
böyük məsafələri qət edə bilən ballistik raketlərə sahib olması, kiberməkanın yaranması
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nəticəsində müharibə vasitəsi kimi kiberhücumların meydana çıxması ilə sülhü daha
kövrək etməklə, III Dünya müharibəsi baş verərsə, onun daha nəhəng miqyasda insan
tələfatına və dağıntılara səbəb olması ehtimalını xeyli böyüdür. Dünyadakı təlatümlər,
siyasi kataklizmlər belə müharibənin başlanması təhlükəsini artırır. Rusiya siyasətçisi
Vladimir Jirinovski III Dünya müharibəsinin artıq başlanması barədə qorxulu
bəyanatlar verir. Təəssüf ki, belə «peyğəmbərlikdə» o, tək deyildir. Roma Papası
Fransisk da yerli münaqişələrin və terrorçuluğun xeyli genişləndiyini nəzərə alaraq
həmçinin bu müharibənin getdiyini dilə gətirmişdir.
Kütləvi qırğın silahlarının qadağan olunması barədəki söhbətlər onlara sahib
olma dövrlərindən getsə də, elə bir ciddi nəticəyə gətirib çıxarmır. Əksinə, bu silahlara
yiyələnmək həvəsi başqa dövlətləri də özünə cəlb edir. Hətta Rusiya ilə münaqişədə
olan Ukrayna yenidən atom silahına malik olmaq barədə arzusunu bildirərək, buna
cəhd edəcəyini bəyan etmişdir. Dünyanın kəskin etirazlarına baxmayaraq, İranın nüvə
silahına yiyələnmək cəhdləri barədəki şübhələrə də hələ son qoyulmamışdır.
Kiberhücumlar birbaşa qırğın silahı olmasa da, ona məruz qalmış ölkənin təkcə
hərbi qüvvələrinə ziyan vurmaqla kifayətlənməyib, bu ölkənin bütün iqtisadi və sosial
həyatını iflic vəziyyətinə sala bilər. Əhalinin həyati əhəmiyyət daşıyan yaşayış şəraitini
poza, təyyarələri uçuş meydançalarında dustaq edə bilər. Kiberhücum ümumilikdə,
sabotajın və düşmən kommunikasiyalarının dağıdılmasının klassik metodlarının bir
növünün həyata keçməsidir. Kompyuterin köməyi ilə radarın neytrallaşdırılması,
əlbəttə, raketin köməyi ilə vurulan zərbədən bir qədər yaxşı olsa da, vurduğu ziyan
ondan o qədər də geri qalmır.
ABŞ hərbi komandanlığı hesab edir ki, Krımın Rusiya tərəfindən anneksiyası və
sonralar Ukraynanın şərqində münaqişənin böyüməsi ruslar tərəfindən çox diqqətlə
planlaşdırılmış və kiberhücumların uğurla aparıldığı hərbi əməliyyatın birbaşa
nəticəsidir. Sonrakı hadisələr də göstərir ki, Rusiya ilə Qərb arasındakı informasiya
sahəsindəki və hümanitar münaqişələr böyüyüb, kibermüharibəyə çevrilmək şansına
yiyələnə bilər.
Bir sözlə, müasir müharibə iri miqyasda getsə, böyük dövlətlər arasında baş versə,
artıq çox uzun məsafələr belə, nə raket zərbələrinə, nə də kiberhücumlara maneə törədə
bilməyəcəkdir. Ümumiyyətlə, kiberməkanda sərhədlər yoxdur. Raket əleyhinə
mübarizə silahları meydana gəlsə də, onların effektliliyi də hələlik aşağı olaraq qalır.
Əgər İsrailin raket əleyhinə olan müasir müdafiə qurğuları “Xamas”ın atdığı primitiv,
qısa məsafəyə uçan raketləri tam zərərləşdirə bilmirsə, onda ballistik raketlərdən
müdafiə qurğularının faydalı iş əmsalının da o qədər yüksək olmayacağı ehtimalı
yaranır. Ancaq onu da qeyd etmək lazımdır ki, Rusiyanın CC-300 və “Triumf” adlanan
CC-400 zenit raket sistemləri ballistik raket əleyhinə səmərəli müdafiə silahı hesab
olunur. Amerikanlarin da raket əleyhinə yeni mqdafiə silahı olan “İcis” noyabrın 6-da
keçirilən Sakit okean təlimlərində özünü olduqca səmərəli göstərmiş,bir ballistik və iki
qanadlı raketi məhv etmişdir. “İcis” artıq ABŞ-ın hərbi gəmilərində tətbiq edilir.
Dünyada gedən proseslər heç də nikbin əhval-ruhiyyə doğurmur. Deyəsən, dahi Albert
Eynşteynin IV Dünya müharibəsinin daş alətlərlə aparılacağı barədəki ideyasının doğru
çıxması şansı böyüyür, çünki əgər III Dünya müharibəsi baş versə, o sivilizasiyaya
dəhşətli ziyan vurmaqla, insanları yenidən paleolit dövrünə qaytaracaqdır. Həm də bu
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müharibə fərqli dairələrdə getdiyindən yeni tipli müharibə olacaqdır. Sürünmə
xarakteri ilə seçiləcəkdir, xaos, ümidsizlik hissi əmələ gətirəcəkdir. Bütün silahlar yoxa
çıxsa da, təbiətin bəxş etdiyi silah olan daş isə tükənməyəcəkdir, axı daş dövrünün yoxa
çıxması da, heç də daşın azalması ilə meydana gəlməmişdi.
Bütün bunlar Klauzevitsin müharibə barədəki nəzəriyyəsini bir qədər köhnəlmiş
kimi göstərsə də, bütünlüklə onun yararsıza çevrildiyindən xəbər vermir. Əlbəttə,
müasir müharibə bəlkə də klassik döyüş səhnəsini tanımayacaqdır. Müasir silahı –
raketi kompyuterlə idarə edən hərbçi operator hansısa bir yeraltı məkanda,
«mağarada»kı sığınacağında oturub, ona tapşırşlmış vəzifəni icra edəcəkdir. Lakin
quruda aparılan müharibə üçün bu nəzəriyyənin müddəaları əsasən öz qüvvəsində
qalır. Düzdür, müasir müharibədə raket silahı, aviasiya zərbələri və dəniz müharibəsi
daha böyük rol oynayacaqdır, lakin quruda gedəcək döyüşləri də bütünlüklə diqqətdən
yayındırmaq olmaz. Məgər hərbçinin, bilavasitə döyüşdə iştirakından, yaxud da
hansısa müasir qorxulu silahı idarə etməsindən asılı olmayaraq, mənəvi durumu,
yüksək ruhu, nəhayət, intizamı və biliyini bacarığa çevirməsi öz əhəmiyyətini
itirmişdirmi? Əksinə, bu xüsusiyyətlər, müasir müharibədə baş verən hər bir şey,
klassik cəbhədə qarşı-qarşıya və ya əlbəyaxa döyüşdən də daha artıq əhəmiyyət kəsb
etməyə başlayır. Axı müasir hücum və müdafiə silahı ona etibar edilmişdir, onunsa
qılınc və ya tüfənglə müqayisəsi kosmik raketin arbaletlə müqayisəsinə bənzəyir. Ona
görə də həmin hərbçinin məsuliyyət hissindən və bacarığından bu vəzifənin dəqiq və
səmərəli qaydada yerinə yetirilməsi çox asılı olacaqdır
Klauzevits qeyd edirdi ki, «Müharibə təhlükə meydanıdır, deməli, igidlik
müharibənin ən mühüm xüsusiyyətidir». Bu fövqəl mərdlik fərdi təhlükə vaxtı və ya
daxili tələbatdan – vicdandan doğur. Birinci növ dözümlülüklə, ikinci növ isə
qoçaqlıqla əlaqədardır. Birinci növ daha etibarlıdır, ikinci isə insanın təbiətindən irəli
gəlir. Hər iki növ igidliyin ən mükəmməl tipini meydana çıxarır. Lakin igidliyin üzə
çıxması üçün həm də müəyyən şəraitin mövcudluğu tələb olunur.

Hərbi təcrübə və onun xüsusiyyətləri
Hərbi nəzəriyyə ilə yanaşı, onu real şəraitə tətbiq edən hərbi təcrübə də böyük
əhəmiyyətə malikdir. Bunu biz ayrı-ayrı hərbi xadimlərin istedadında, döyüşü təşkil
etmək bacarığında görürük. XIX əsrin hərb praktikasının görkəmli nümayəndələrindən
biri olan Helmut fon Moltke uzun müddət Prussiya, sonra isə Almaniya Baş
Qərargahının rəisi olmaqla Danimarka (1864-cü il), Avstriya (1866-cı il) və Fransa (187071-ci illər) üzərində qələbələrin hərbi arxitektoru olmuşdu. Bunlar Otto fon Bismarkı o
vaxtlar sərbəst şəkildə olan Alman dövlətləri liqasını Prussiyanın ağalıq etdiyi yeni
imperiyaya çevirməyə qadir etmişdi.
Moltke 1800-ci ildə yoxsul bir ailədə anadan olmuşdu. Atası 1805-ci ildə o vaxtlar
Danimarkanın tabeliyində olan Halmştayna köçmüşdü. Balaca Helmut Kopenhagen
Royal Kadet korpusunda təhsil almışdı və Danimarka piyada alayında xidmətə
girmişdi. 1821-ci ildə Berlinə gələndə Prussiya ordusunda xidmət etməyi qərara almış
və ikinci leytenant rütbəsinə yiyələnmişdi. İki il sonra o, Baş Hərbi Kollecdəki üç illik
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kursa göndərildi. 1828-ci ildə isə Berlində Baş Qərargahın topoqrafiya bürosunda
xidmətə keçdi. Ədəbi işini davam etdirməklə bir neçə kitabını nəşr etdirdi və məşhur
ingilis tarixçisi Eduard Gibbonun «Roma imperiyasının tənəzzülü və dağılması» əsərini
alman dilinə tərcümə etdi. 1835-ci ildə o, Türkiyəyə göndərildi ki, sultan II Mahmudun
Türk ordusunu modernləşdirmək üzrə müşaviri işləsin. Üç il sonra Misirin Suriyaya
müdaxiləsinə qarşı Türkiyə qüvvələrini hazılamaqla məşğul oldu. 1839-cu ildə müdafiə
uğursuzluğa uğradı, çünki türk komandirləri Moltkenin məsləhətlərinə məhəl
qoymamışdılar. Həmin ildə yenidən Prussiya ordusunda xidmətə keçdi.
O, Almaniyanın birləşdirilməsi və təbii sərhədlərinin yoxluğu şəraitində əhatə
olunduğu potensial düşmənlərdən Prussiyanın mühafizə olunması kimi başlıca
problemlərlə məşğul olurdu. Moltke bir hərbi xadim kimi inanırdı ki, yalnız müharibə
bu problemlərin razı qalınan bir qaydada olan həllini təmin edə bilər.
Moltke Prussiyanın ən pis düşməni hesab etdiyi 1848-49-cu illər inqilabının
yatırılması ilə demokratiyanın da məhv edilməsinə sevinirdi. 1851-ci ildə o, gələcək
Prussiya kralı və Alman imperatoru (kayzeri) olacaq prints Vilhelmin şəxsi köməkçisi
təyin edildi. 1857-ci ildə isə Prussiya Baş Qərargahının rəisi seçildi. Bir qədər sonra
kansler Otto fon Bismark, müdafiə naziri Albrext fon Rön və onun özündən ibarət olan
üçlük Prussiyanın, həmçinin Almaniyanın mənafeyi naminə böyük işlər gördü. Moltke
öz dövrü üçün yeni texniki icad sayılan dəmir yolunu, ordunun hərəkəti və təchizatı
üçün geniş imkan yaratdığına görə
yüksək qiymətləndirirdi. O, həmçinin yeni hərbi silaha da böyük diqqət verirdi və təkid
edirdi ki, qərargah zabitləri müharibənin yeni konsepsiyasını yüksək qaydada
mənimsəməlidirlər.
O, bir qayda olaraq qısa və dəqiq əmrlər verirdi, «baş direktivlər» sistemini
yaratmışdı. Prussiya Baş Qərargahının onun tərəfindən tətbiq edilən yeni sistemi
sonralar müasir qaydada təşkil olunan bütün ordular üçün modelə çevrildi.
2 sentyabr 1870-ci ildə Prussiyanın böyük qələbəsi - bütöv fransız ordusu və
imperator III Napoleonun özü prussiyalılar tərəfindən əsir götürülmüşdü, – Fransada
İkinci İmperiyanın məhvi ilə nəticələndi. Moltkenin də xidməttləri lazımınca
qiymətləndirildi, o, feldmarşal rütbəsini aldı. 1871-ci ildən başlayaraq 17 il ərzində
Almaniya Baş Qərargahının rəisi oldu və 1888-ci ildə pensiyaya getdi. 1891-ci ildə
Berlinə səfər edərkən öldü.
Moltke yeddi dil bilirdi, Avropa dilləri ilə yanaşı, türk dilinə də yiyələnmişdi.
Hərbi kolleqaları üçün o, «qızıl adama» çevrilmişdi, onun heç bir düşməni və hansısa
bir aşağılayanı yox idi. Moltke həm də hərbi istedadı ilə yanaşı XIX əsr alman nəsrinin
ustalarından biri hesab olunur. Onun səyi nəticəsində qazanılan qələbələr Prussiyanın
xeyli möhkəmlənməsinə və Almaniyanın birləşib güclü Avropa dövlətinə çevrilməsinə
şərait yaratdı. Bismark necə böyük siyasətçi idisə, Moltke eyni dərəcədə böyük hərbiçi
idi və onların istedadı Almaniyaya böyük fayda bəxş etməklə yanaşı, alman
millətçiliyinin və militarizminin inkişafına da əsaslı təsir göstərməmiş qalmadı.
Almaniya imperiyası Birinci Dünya müharibəsində məğlub olmaqla, Afrikadakı
müstəmləkələrini, Asiyadakı təsir zonalarını itirmək məcburiyyətində qaldı. Bu
məğlubiyyət Almaniyani öz iddialarından bir qədər uzaqlaşdırsa da, təhqiramiz sülh
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şərtləri onun militarizminin daha gur şəkildə inkişafına şərait yaratmış oldu. Faşistlər
hakimiyyətə
gəldikdən sonra intiqam, revanş hissi partlayış qaydasında böyüdü. Bir daha böyük
müharibələrin baş verməyəcəyi barədəki nikbin proqnozlar alt-üst oldu.
Birinci Dünya müharibəsindən sonra məşhur ABŞ sənayeçisi, iri avtomobil
zavodlarının sahibi Henri Ford (1863 – 1947-ci illər ) belə bir fikir irəli sürmüşdü ki, bir
daha heç vaxt böyük müharibələr olmayacaqdır, çünki hamı bunun necə bir cəhənnəm
olduğunu gördü. Müdrik bir insan olan Ford özünün səhv etdiyinə əmin oldu, çünki
İkinci Dünya müharibəsinin də şahidi olmaq qismətini yaşadı. Sonuncu dünya
müharibəsi isə öz nəhəng miqdardakı qurbanlarına və xüsusən Avropanı viran qoymaq
miqyasına görə əvvəlki
müharibələrlə heç bir müqayisəyə girə bilməzdi. Almaniya bu müharibənin
başlanmasının təşəbbüskarı olmaqla yanaşı, onu biabırçı məğlubiyyətlə bitirdi. Bu ölkə
işğala məruz qaldı, zonalara, sonra isə iki dövlətə bölündü.
Henri Forddan xeyli əvvəl, böyük dövlət xadimi, kiçik fasilə ilə iyirmi il ərzində
Böyük Britaniyanın baş naziri olmuş Kiçik Uilyam Pitt də XVIII sonunda bəyan etmişdi
ki, Avropa artıq müharibə görməyəcəkdir. Pittin baş nazir karyerasının sülh dövrü
Fransa inqilabının
başlanması ilə başa çatmışdı. 1793 –cü ilin fevralında İngiltərə Fransaya qarşı
müharibəyə cəlb edildi.
Pittin öncəgörməsi də özünü doğrultmadı. 1803- cü ildə Fransa ilə müharibə yenidən
qalxdı. Lakin Pittin ehtiyatlı siyasəti İngiltərəyə çox fayda verirdi. Napoleon
avstriyalıları və rusları əzəndə, Avstriyanı viran qoyanda, Almaniyanı parçalayanda
İngiltərə təhlükəsiz şəraitdə yaşayırdı.
Onun necə böyük bir şəxsiyyət olduğunu isə abidəsi üzərində yazılmış sözlər daha
yaxşı ifadə edir: “İyirmi ilə yaxın bir müddətdə tacın xidmətində olmaqla, o, özünü heç
də gözə soxmadan yaşadı və kaslb bir adam kimi öldü.”
Pittin sülhün bütünlüklə bərqarar olacağını güman etdiyi XIX əsr əslində Avropa
üçün daha çox müharibələr əsri adlandırıla bilərdi, onun binövrəsini isə Napoleon
qoymuşdu.
XX əsr isə iki dünya müharibəsinin zaman beşiyi oldu. XXİ əsrdə də savaş seriya
şəklində davam edir və əvvəlki yaralar hələ də qaysaq bağlaya bilmir.

Təbiətin müharibənin gedişinə təsiri
Müharibə vakuumda və ya ətraf mühitdən izolə olunmuş şəraitdə
getmədiyindən digər mühüm amillərlə yanaşı təbiətin, iqlimin də müdaxiləsi ona öz
təsirini əsaslı surətdə göstərir. Təbii sərhədləri olmayan ölkələr, məsələn Prussiya bu
çatışmazlığına görə öz potensial düşmənlərindən qorunmaq vəzifəsini ön plana çəkirdi
və preventiv (qabaqlayıcı) tədbirlər görürdü. Təbiət qüvvələrinə, stixiyaya gəldikdə,
onlar öz təsiri ilə bəzən ciddi məğlubiyyət ərəfəsində olanları da qaliblərə çevirə bilir.
Təəssüf ki, Klauzevitsin əsərində bu məsələlər lazımınca öz əksini tapmamışdır. Hətta
böyük sərkərdəlik dühaları da rəqiblərinə öz iradələrini diqtə etdikləri halda, təbiətin
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verdikti, hökmü qarşısında özlərinin gücsüz olduqları qənaətinə gəlməklə, bəzən ağır
itkilərlə müşayiət olunan məğlubiyyət acısını dadmış olurdular.
Ömründə döyüşlərdə uduzmaq nə olduğunu bilməyən, tərkibi öz
qüvvələrindən dəfələrlə çox olan Persiya ordusunu Qranikdəki, İss körfəzindəki,
Qavqameladakı döyüşlərdə ağır məğlubiyyətlərə uğradan Böyük Aleksandrın əsgərləri
Hindistanda qiyam qaldıraraq, müharibəni davam etdirmək istəmədiklərini
bildirdikdə, sərkərdə vəziyyətin çıxılmaz olduğunu görüb, b.e.ə. 325-ci ildə Persiyaya
geri qayıtmağa razılıq verdi. Makedoniyalı əsgərlər isə öz vətənlərinə qayıtmağı tələb
edirdilər. Böyük Aleksandr qoşunun kiçik hissəsini su yolu ilə üzməklə göndərdi, əsas
hissəsini isə öz başçılığı altında Gedrosiya səhrasından keçməklə geri, Babilə qaytardı.
Aleksandr səhra ilə səfər etmək təcrübəsinə malik idi. B. e. ə. 332-ci ildə Misiri işğal
etdikdən sonra ənənəvi faraon titululunu almaq, “Amonuun oğlu” adlanmaq üçün, bu,
yunanlarda “Zevsin oğlu” adlanmağa bərabər idi, o, səhra orakulunun yanına
yollanmışdı. Həmin səfər nə qədər çətin olsa da, Gedrosiya səhrasındakı əzablarla
müqayisə oluna bilməzdi. Bu hamını taqətdən salan səfər artıq heç də əcdadlarını da
müqəddəsləşdirən hansısa bir fəxri adı qazanmaq naminə həyata keçirilən cəhd və ya
əlavə şöhrət gətirən bir hərbi yürüş olmayıb,. uzun müddət davam edən əzablar və
məhrumiyyətlər seriyası ilə müşayiət olunmağı ilə seçildi. Döyüşçülər qızmar istidən,
susuzluqdan əziyyət çəkirdilər, ərzaq qıtlığı da öz işini görürdü. Aleksandr döyüşlərdə
olduğundan da artıq itki verməyə məcbur oldu. Dahi sərkərdə təbiət qüvvələri
qarşısında özünün aciz olduğu qənaətinə gəldi. Əgər səhranın dəhşətli şəraitini nəzərə
alıb, kəşfiyyat yolu ilə əvvəlcədən daha asan marşrut seçsəydi, belə böyük itkilərlə və
məhrumiyyətlərlə üzləşməzdi. Həmişə logistikaya ciddi fikir verən, onun tələblərini
nəzərə alan Makedoniyalı Aleksandr bu dəfə öz ənənəsinə də xəyanət etdiyindən,
gözləmədiyi halda səhra şəraiti tərəfindən cəzalandırıldı.
Karfagenin istedadlı sərkərdəsi Hannibal Kanndakı böyük qələbəsindən xeyli
sonra Romanın qapısı ağzında dayandı. Kann döyüşündən bilavasitə sonra ordusu
darmadağın edilmiş Romaya o, hücum etsəydi, bəlkə də onu tutmaq barədəki çoxdankı
arzusuna nail ola bilərdi. Hələ doqquz yaşı olanda, o, atasına Romaya daim düşmən
olacağı andını içmişdi. Əlverişli fürsətdən istifadə etməməsi, anlaşılmayan tərəddüd
göstərməsi ona baha başa gəldi. Nəhayət Roma yaxınlığında düşərgəsini qurdu ki,
şəhərə hücum etsin. Lakin hücum ərəfəsində iki gün davam edən leysan yağış və tufan
Hannibalı bu fikirdən yayındırdı, onu geri çəkilməyə, düşərgəsini uzağa köçürməyə
məcbur etdi. Hannibal əzdiyi Roma ordusundan deyil, təbiətdən ağır zərbə aldı və heç
vaxt Romanı tuta bilmədi. Bir müddət sonra zaman da Hannibalın ziyanına işləməyə
başladı. Roma ordusu Karfagenin öz ərazisində ona zərbə vurmaq üçün üzüb, orada
sahilə çıxdıqdan sonra, Hannibal geri çağırıldı və b.e.ə. 202-ci ildən Şimali Afrikadakı
Zama döyüşündə məğlubiyyətə uğradı. Sonra isə vətənindən qaçıb, yad ölkədə onu
axtaran romalılara təslim olmamaq üçün özünü intihar etdi.
Roma ordusuna qan udduran, romalıları dəhşətli qorxu altında saxlayan
Hannibal stixiiyanın həmləsinə davam gətirə bilməyib, vaxtında yetişmiş meyvəni
qoparmağa cəsarət etmədiyi kimi, bu dəfə də geri çəkilməyə məcbur olmaqla, öz
şöhrətinə və taleyinə də ağır zərbə vurmuş oldu.
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Çinin Monqol hökmdarı Xubilay xan 1274-cü və 1281-ci illərdə Yaponiyanı işğal
etmək üçün böyük donanma təşkil edib, sayı minə qədər olan gəmilərlə döyüşçülərini
Kyusyu adasına göndərdi. Lakin hər iki dəfə qəflətən qalxan tayfun Xubilayın
donanmasına ağır zərbə vurdu, az sayda xilas olanlar geri döndü. Yaponiya işğaldan
belə xilas oldu. Minnətdar yaponlar tayfunu «İlahi Külək» mənasını verən
«Kamikadze» adlandırdılar.
Ərazilər tutmaqda və ölkələr işğal etməkdə heç bir maneə tanımayan, Avrasiya
qitəsində özündən əvvəl və sonra ən böyük imperiya hesab olunan Çingiz xan
imperiyasını yaradan monqollar Çin və Koreya qüvvələrini də cəlb etməklə xeyli
güclənib Yaponiyaya müdaxilə etsələr də, təbiətin zərbəsinə davam gətirə bilməyib, bu
adalar ölkəsini işğal etmək niyyətindən birdəfəlik əl çəkdilər.
Yaponiya torpağına yalnız 1945-ci ildə amerikan ordusu daxil oldu, avqustun 15də imperator Hirohito xalqa müraciət edib, ölkəni qoruyub saxlamaq üçün təslim
olmağa razılıq verdiyini bildirdi və sentyabrın 2-də amerikan gəmisi «Missuri»də
Yaponiya qeyd-şərtsiz təslim olma aktını imzaladı. Bu, Yaponiyanın əcnəbi dövlət
tərəfindən ilk, ancaq olduqca böyük məğlubiyyətə uğraması idi..
1588-ci ildə 130 gəmidən ibarət olan İspan Məğlubedilməz Armadası İngiltərəni
işğal etmək barədəki möhkəm ümidlə okeanla üzüb oraya girmək istədikdə, gəmilərin
bir hissəsi La-Manş boğazında ingilislər tərəfindən məhv edildi, Şotlandiya
sahillərində qalxan qasırğa isə Armadanın məhvini bütünlüklə tamamladı. İngiltərə
kraliçası I Elizabet vətənini xilas edən bu möcüzəli təbiət qüvvəsini minnətdarlıq
şəklində «Allahın nəfəsi» adlandırdı. İşğalın baş tutacağına möhkəm əmin olan
İspaniya kralı II Filipp isə baş verənləri izah etmək üçün demişdi ki, “Mən donanmamı
təbiətlə deyil, ingilislərlə vuruşmağa göndərmişdim.” Təbiət
bu dəfə də işğalçılara deyil, ondan qorxu hissi keçirən və müdafiə olunan tərəfə öz
alicənablığını və xilaskar xüsusiyyətini göstərmişdi.
Napoleon da Britaniya ilə əlaqəsini üzməyən Rusiyanı cəzalandırmaq fikrinə
düşüb, 1812-ci ilin iyununda Neman çayını keçib 600 minlik ordu ilə Rusiya ərazisinə
girdi. Rus qoşunlarının müqaviməti zəif olduğundan Napoleon sürətlə irəliləyirdi.
Borodino döyüşündən sonra rus ordusu geri çəkildiyindən və hətta qədim paytaxt
Moskvanı tərk etdiyindən Napoleon 14 sentyabrda bu müqəddəs rus şəhərinə daxil
oldu. Ruslar şəhəri yandırmaqla fransız imperatoruna öz «qonaqpərvərliklərini»
göstərdilər
Oktyabr ayında soyuqlar başladı. Napoleon ordusu ərzaq barədə çətinlik çəkirdi.
Böyük əraziləri işğal edən Napoleonun gözlədiyinin əksinə, ruslarla sülh müqaviləsi
bağlamaq mümkün olmadı, artıq ondan qorxmurdular. Fransız sərkərdəsi dəhşətli
əzablarla və ağır itkilərlə müşayiət olunan geri çəkilməyə, Rusiyadan qaçmağa
başladı.Dünənə qədər qalibiyyətli bir ordu artıq sürüyə çevrilmişdi. Böyük fransız
ordusundan Rusiyadan yalnız 30 min nəfərə çıxmaq xoşbəxtliyi qismət oldu, qalanları
isə buradakı qarı özlərinə kəfən edərək, bu müəmmalı ölkənin torpaqlarında
uyumuşdular.
Napoleona rus ordusundan heç də zəif olmayan təbiət daha ağır zərbələr vururdu.
Ona görə də Qərbdə «General Qış», «General Şaxta» kimi terminlər dövriyyəyə
buraxıldı.
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Axı Napoleon kimi hərtərəfli dahi bir şəxsiyyət Rusiya üçün adi hal olan bu
cəhəti əvvəlcədən nəzərə almalı idi. Təəssüf ki, özünün bu son oyunlarından birində
düşmənin zəifliyinə çox arxayın olduğundan, təbiətin müdafiəçilərə göstərəcəyi köməyi
qətiyyən nəzərə almadı. Orduları məğlub etməyin böyük ustası sayılan fransız
sərkərdəsi onu son məğlubiyyətlərə aparan bir yola qədəm qoymaqla, faciəli və onun
özünə də ağır başa gələn səhvə yol verdi.
Napoleonun Rusiyaya yürüşü ilə eyni vaxtda, 1812-ci ildə başlayan və iki il sonra
başa çatan ingilis-amerikan müharibəsi baş verdi. ABŞ hələ Tomas Ceffersonun
prezidentliyi dövründə kontinental blokada tətbiq etmişdi. Belə qarşıdurma vaxtı
Britaniya donanması fransız-amerikan ticarət əlaqələrini pozmaq üçün, amerikan
gəmilərini, onlarda ingilis dezertir dənizçilərinin gizlənmələri bəhanəsi ilə tuturdu.
«Çesapik» freqatı ilə olan insidentdən, 1807-ci ildə ABŞ-da Embarqo Aktının və 1810-cu
ildə müdaxilə etməmək barədə qanunun qəbul edilməsindən sonra ölkədə, xüsusən
Yeni İngiltərədə «müharibə partiyası» formalaşdı. Həmin dövrdə Konqressə İngiltərə
ilə müharibə tərəfdarları olan «quzğunlar» seçildilər. Onlar ABŞ ərazisinin Kanada və
Florida hesabına (o vaxtlar Kanada Böyük Britaniyanın, Florida isə İspaniyanın
tabeliyində idi) genişləndiriləcəyinə ümid bəsləyirdilər. Prezident Ceyms Medison
patsifist olsa da, İngiltərə ilə müharibəyə başlamağa məcbur oldu. 18 iyun 1812-ci ildə
Medison və Konqress İngiltərəyə müharibə elan etdi. Başlanğıcda müharibə AmerikaKanada sərhədində, Çesapik və Meksika korfəzlərində gedirdi.
Həm də əks tərəflər intensiv dəniz müharibəsi aparırdılar. Beş gəmidən ibarət
ingilis eskadrası Amerika sahillərini blokadaya aldı, amerikan kaperləri (hökumətin
razılığı ilə özəl şəxslərə məxsus olan gəmilər tərəfindən düşmən kommersiya gəmilərini
tutmaqla, əslində dəniz quldurluğu ilə məşğul olanlar) isə 200-dəq artıq ingilis tacir
gəmilərini tutmuşdular.
İngilislər tədricən amerikan sahillərinin blokadasını onun bütün uzunluğu
boyunda gücləndirdilər. 1814-cü il ərzində isə Avropada Napoleon üzərində qələbədən
sonra ABŞ-ı yenidən böyük məğlubiyyət təhlükəsi gözləyirdi. Prezident Medison ordu
komandanlığını səhvən inqilabın yaşlı veteranlarına etibar etmişdi. Müharibənin son
ilində isə generalların orta yaşı 60-dan 36-ya endi və bu, prezidentin populyarlığını
artırdı.
Böyük Britaniya amerikanlarla mübarizəyə böyük qüvvələr göndərirdi, ABŞ
hökuməti isə 1814-cü ilin payızında xərcləri artıq ödəmək qabiliyyətində deyildi. Yeni
İngiltərə, Nyu-Orlean və Çesapik körfəzi ilə ABŞ-ın digər hissələrinin əlaqəsini kəsmək
üçün ingilislər əsas istiqamət kimi Nyu-Yorku seçdilər.
1814-cü il kampaniyasında ən böyük hadisə Vaşinqtona hücum idi, bundan
məqsəd Kanadadakı Yorkun (indiki Toronto şəhərinin) dağıdılmasının intiqamını
almaq idi. 3600 nəfərlik desant qüvvəsindən ibarət olan eskadra Potomak çayına girdi
və Vaşinqtona doğru hərəkət etdi. 24 avqustda axşam ingilislər şəhərə girib, onu qarət
etdilər, ən yaxşı hökumət binalarını – Kapitolini, Ağ evi yandırdılar. Onlar həm də
nəhəng ölçüdə qənimət ələ
keçirdilər. Amerikan ordusunun baş komandanı, prezident Medison paytaxtdan qaçdı.
Bu vürüş vaxtı həm də 17 kaper qayığından ibarət olan amerikan donanması məhv
edildi.
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Britaniyalılar Vaşinqton üzərində öz bayraqlarını qaldırdılar. Kapitoli binasında
o vaxt hələ mərkəzi rotonda tikilməmişdi, ona görə də birləşməmiş Senatın və
Nümayəndələr Palatasının, həmçinin Konqress Kitabxanasının binalarının interyerləri
yanğınla məhv edildi. Bu vaxt Vaşinqtonda tufan baş verdi, onunla birgə yağan leysan
yağış qalın divarları yanğından xilas etməklə, binanın xarici görünüşünü qoruyub
saxladı. İngilislər Prezident iqamətgahını yandırdıqda, alova yanacaq atırdılar ki,
yanğın sonrakı gün də davam etsin.
İngilislərin hücumundan sonra, bir sutkadan az olan müddətdə güclü tufan
leysan yağışla birlikdə əksər binaların yanğınlarını söndürdü. Bu vaxt həm də paytaxtın
mərkəzi ilə tornado tüğyan etdi, burağan üç ton ağırlığında olan topları göyə qaldırıb,
bir neçə yard uzağa tullayırdı. Bunun nəticəsində xeyli Britaniya əsgəri və şəhər sakini
öldü. Tufan britaniyalıları öz gəmilərinə qayıtmağa məcbur etdi. Vaşinqtonun işğalı
vur-tut 25 saat davam etdi. Təbiət qalib ingilisləri geri çəkilməyə məcbur etdi, digər
məşhur sələfləri kimi onlara da yaxşı dərs verdi.
Medisonun paytaxtı onun bir gecəsini keçirdiyi Montqomeri mahalındakı kiçik
Brunvill şəhəri oldu. Ölkənin birinci ledisi Dolli Medison, hökumət qaçanda
Vaşinqtonda qalmışdı ki, qiymətli şeyləri hücum edən britaniyalılardan xilas etsin. O,
prezident Vaşinqtonun divardakı portretini çıxartdırıb, özü ilə götürmüşdü.
Prezident Medison və ondan bir neçə gün sonra Konqress də paytaxta qayıtdı.
Konqressin xüsusi sessiyası Kapitoli və digər ictimai binalar dağıdıldığından, Poçt
binasında və Patent idarəsi binasında keçirildi.
Britaniyalılar öz qəddarlığını və vandalizmini onunla izah edirdilər ki, ABŞ
təcavüzkar kimi çıxış edərək, müharibəni elan etməklə ona başlamışdır. Vaşinqton
dağıntılara məruz qalsa da, hökumətin yerləşdiyi məkan olmasını davam etdirdi,
baxmayaraq ki, paytaxtın başqa şəhərə köçürülməsi barədə də təkliflər mövcud idi.
Vaşinqton tarixdə bircə dəfə, özü də bircə günlüyə işğala məruz qaldı və bir
daha heç vaxt öz ərazisində düşmən əsgərini görmədi. Yəqin ki, amerikanlar da
yaponlar kimi təbiətin əliaçıqlığına minnətdar olmalı idilər. Bütövlükdə isə müharibə
1814-cü ilin dekabrında Gent sülh müqaviləsi ilə başa çatdı.
Hitler ordusunun Rusiya qışından, qarından, sərt şaxtasından, yağışın payızda
əmələ gətirdiyi və texnikanın hərəkətini çətinləşdirən palçığından necə böyük əzab
çəkdiyi, çətinliklərlə üzləşdiyi yaxşı məlumdur. Almanların iki böyük məğlubiyyətində
- Moskva ətrafındakı və Stalinqrad döyüşlərində sovet əsgərinin fədakarlıqla vuruşması
ilə yanaşı təbiətin də alman qoşunlarına amansızlıq göstərməsi heç də sirr deyildir.
Nazik paltarda olan alman zabitləri və əsgərləri sərt şaxtaya və soyuğa dözə bilmirdilər.
Hitler Sovet ordusunun qələbəsinin əhəmiyyətini azaltmaq üçün hər şeyi Rusiyanın
sərt qışının üstünə yıxırdı. Lakin 1943-cü ilin iyununda Kursk vilayətindəki məşhur
Proxorovka tank döyüşündə Sovet ordusunun böyük qələbəsi onun bu izahlarını alt-üst
etdi. Alman ordusu SSRİ ərazisi ilə geri çəkildikcə, ilin fəsillərindən asılı olmayaraq ağır
məğlubiyyətlərdən yaxa qurtara bilmirdi.
Hitler SSRİ-yə xaincəsinə hücum edərkən Bismarkın Rusiyaya müdaxilənin
təhlükəliliyi barədəki vəsiyyətinə məhəl qoymasa da, öz qoşunlarını əlavə sınağa
çəkəcək stixiyanın yenilməz qüvvəsini nəzərə almalı idi. Britaniyanı əzmək, diz
çökdürmək üçün əlavə resurslara sahib olmaq və qələbə çalmaq ümidi ilə Rüsiyaya
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yürüşə başlasa da, onun həm də ildırım sürəti ilə gedəcəyini əsas götürsə də, təbiətin də
öz ferz qambitini işə salmaqla, istənilən ən yaxşı planı da poza bildiyini o, hökmən
nəzərə almalı idi.
Təbiət avantürist xarakterli Hitlerə də başqaları kimi ağır və onu məhvə aparan
dərsin verilməsində heç də öz sehrliliyini əsirgəmədi.
İşğal müvəqqəti xarakter daşıyır
Müharibələrdə müvəqqəti ərazi işğalı sonralar ağır nəticələrə səbəb olur. Əksər
müharibələrin tarixi bu mülahizənin düzgünlüyünə şübhə yeri qoymur.Başqasının
qanına susamaq, ərazisini işğal etmək həvəsi uzun sürmür, bəzən həmin dövlətin, hətta
xalqın tarix səhnəsindən yoxa çıxmasına gətirb çıxarır.
Qədim dünyada Assuriya ( b. e. ə. XIV – IX əsrlər) müharibə aparmaqla
Mesopotamiyanı və qonşu ölkələri işğal etmişdi. Həmin cəmiyyətin qaydaları qəddarlıq
üzərində qurulmuşdu. Assuriya çarları qan axıtmaqdan həzz alırdılar. Bu dövlətdə qan
tökmək hərisliyi adamların şüuruna təlqin edilirdi, onların xarakterinin mühüm
cəhətinə çevrilirdi. Hətta ov səhnələrinin təsviri də bu məqsədə xidmət edirdi.
Yaxud, Hett dövləti ( b.e.ə. XVIII – XII əsrlər ) Misirlə rəqabətdə müharibələrə meyl
edirdi. Hett çarı bir şəhəri viran qoymuş, onun torpağını şumlatdırmış, orada zəhərli
bitkilər əkmişdi ki, həmin ərazidə düşmənləri bir daha şəhər sala bilməsinlər. Bu,
həmin dövr üçün ilk bioloji silah idi. Hettlər yeni silah da icad etmişdilər, döyüş
arabasının təkərlərini arxadan ortaya gətirmişdilər. Bu ona möhkəmlik, iki döyüşçünü
daşımaq imkanı vermişdi. Belə araba əslində müasir tank kimi idi, düşmən
qoşunlarının içərisinə soxula bilirdi. Ona görə də hettlər b. e. ə. XIII əsrin ortalarında
Misir faraonu II Ramzesə Kadeş döyüşündə qalib gələ bilmişdilər. II Ramzes isə
vətəninə qayıtdıqdan sonra saxtakarlıqla özünün qalib gəldiyini geniş təbliğ etməyə
başladı. Bəzi tarixçilər isə döyüşdən sonra həmin dövrün bu iki fövqəldövləti arasında
bağlanmış müqavilənin şərtlərini nəzərə alaraq, heç bir tərəfin qalib gəlmədiyi
mülahizəsini irəli sürürlər.
Karfagen isə Aralıq dənizi regionunda, əslində o dövrün dünyasında ağalıq etmək
eşqınə düşdüyünə görə b. e. ə. 264 – cü ildən başlayaraq bütövlükdə yüz ildən çox bir
müddətdə üç dəfə Roma ilə ölüm-dirim savaşı aparmış və hər dəfə də məğlub
olmuşdu. Axırıncı müharibə özünü intihar xarakteri daşımış, Karfagen məhv olmaqla,
tarix səhnəsini tərk etmişdi. Xalq da Karfagen hakimiyyətinin böyük iddiasının
qurbanına çevrildi. B. e. ə. 146-cı ildəki III Puniya müharibəsində qalib gələn romalılar
Karfagenin yarım milyon əhalisinin əksəriyyətini məhv edib, əlli min nəfərini əsir
götürüb, bu gözəl şəhəri yandırdıqdan sonra , hettləri təqlid edərək, şəhərin ərazisini
şumlayıb, duz səpmişdilər ki, orada heç nə bitməsin.
Tarixin dəhşətli ironiyası ondadır ki, nəinki bu dövlətlərdən, heç onların
xalqlarından, assuryalıların kiçik, həm də dağınıq qalıqları nəzərə alınmasa, qədim
keçmişin dumanlı xatirələrindən başqa heç nə qalmadı. Bu siyahıya b. e. ə. VI əsrin
sonlarında Roma üçün böyük təhlükəyə çevrilən etruskları da əlavə etmək olar.
İmperiyalar bir qayda olaraq müharibələr, qan tökülməsi hesabına yaranırdı.
Qədim Roma çox əraziləri işğal etsə də,.həm də qurbanlar verməyə məcbur olurdu. Kişi
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cinsindən olan qədim romalılar müharibədə həlak olur, qadınlar isə uşaq doğanda
ölürdülər. Müasir dövrdə isə təcavüzkar ordunun əsgərləri döyüşdə həlak olur, onların
arvadları və uşaqları isə yoxsulluqdan, ölkənin müflisləşməlsindən ölürlər.
İnsan qırğını hesabına başa gələn imperiyaların taleyi də öz faciələri ilə maraqlıdır.
Nə Assuriyadan, nə Hett imperiyasından, nə Qədim Roma imperiyasından bir əsərəlamət qalmadı. Böyük Karlın yaratdığı Qərb imperiyası da, Napoleonun Avropa
imperiyası da eyni sonluqla üzləşdi. Çox təəssüf ki, tarixin dərsləri ağılsız adamlar
üçün heç vaxt ibrət nümunəsi ola bilmir.
Hitler ən azı Avropa ağalığı iddiasında idi, yapon militaristləri isə Yaponiyanın
Asiyaya hökmran olacağına ümid bəsləyirdilər, əvəzində isə öz ölkələrinin işğal
edilməsi
kimi bir layiqli «mükafata» layiq görüldülər. Bu həqiqəti bütün imperiyaların taleyi bir
daha təsdiq edir. Müharibələr, qəddarlıqlar hesabına yaranan imperiyalar bəzən başqa
bir müharibənin nəticəsində dağılır, yoxa çıxırdı. Təkcə I Dünya Müharibəsindən sonra
dörd imperiya – Avstriya- Macarıstan, Osmanlı, Almaniya və Rusiya imperiyaları
tarixdən silindi. Müstəmləkə ölkələri xalqlarının milli-azadlıq hərəkatı Britaniya
imperiyasının da dağılmasına səbəb oldu, 1960-70-ci illərdə Afrika qitəsi
müstəmləkəçilik boyunduruğundan birdəfəlik xilas oldu. Ümumiyyətlə, imperiyalar
tarixi qanunlar əsasında dağılır.
Yalançı imperiyaların ömrü isə daha qısa olur. Mərkəzi Afrika Respublikası 1960-cı
ildə müstəmləkəçilikdən azad olduğu halda, daha çox kannibalizmə meyli ilə
«məşhurluq» qazanan prezident Jan Bedel Bokassa hakimiyyətdə olanda ölkənin adını
dəyişdi. Özünün
imperator adlanması üçün vur-tut 8 milyon əhalisi olan kiçik bir dövləti 1976-cı ildə
uydurma qaydasında imperiyaya çevirdi. Üç il sonra Bokassa vəzifəsi ilə vidalaşdıqdan
sonra bu adlar bütünlüklə ləğv edildi. Neoimperializm eşqinə düşənlər qoy bu biabırçı
faktı nəzərdən qaçırmasınlar.
Müasir dövrdə başqa xalqın torpağını zəbt etmək anomaliya hesab olunur. Təəssüf
ki, düşmənçilik toxumu səpən bəzi qatı millətçilər bu iyrənc məqsədi də məqbul hesab
edir, qonşuların torpaqlarına sahib olmağa can atırlar. Bu yolla əslində onlar öz xalqını
da fəlakətə sürükləmiş olurlar.
Təcavüzə meyl edən xalqın dostu və qonşusu olmaq çətindir. Belələri fürsət düşən
kimi xəyanətə əl atmaqdan çəkinmir, dostluğa qara nankorluqla cavab verməyə adi hal
kimi baxır.
Qatı erməni millətçiləri tarixin təkərini daim geri döndərməyə can atırlar. Onların öz
ideyalarını həyata keçirmək cəhdi, sönmüş vulkan üzərində çiçək ləki salmağa
bənzəyir. Görən vulkan oyananda bu ləkin taleyi necə olacaqdır ?
Qatı millətçilik daim münaqişə toxumu səpir, müharibə tonqalını alovlandımağa
cəhd edir. Mazoxist təbiətli bu şəxslər insanları sürüyə döndərmək istəyirlər ki,
onlardan öz alçaq niyyətləri üçün istfadə edə bilsinlər. Təəssüf ki, bəzi xalqlar
aldadılmaya məruz qalır, yalan dumanına gömülürlər. Buna nail olanlar təkcə
qonşusuna qarşı deyil, öz xalqına da xəyanət etmiş olurlar. Bu o vaxt daha iri miqyas
alır ki, həmin iyrənc prosesə dövlət özü istiqamət verir.
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Riyakarlıqdan uzaq olan xalqı isə əsasən tarixdə öz sağlam mənəvi izini qoymuş
ayrı- ayrı şəxslərlə müqayisə etmək olar. Axı həmişə vicdanlı adamlar olmuşdur,
əvvəlki dövrlərdə belə şəxslər ya müqəddəslər siyahısına daxil edilirdi, yaxud da
tonqalda yandırılırdılar. Məgər
vicdanlı xalq ona qarşı törədilən xəyanətin əzablarını anlaşılmayan laqeydlik hesabına
uzun illər boyu çəkməlidirmi? Axı vicdanlı, sülhsevər xalqın layiq olduğu münasibəti
ummağa tam haqqı vardır.
Azərbaycan Ermənistan tərəfindən təcavüzə məruz qalmaqla, uzun illərin mirası
olan Dağlıq Qarabağa və işğal edilmiş digər ərazilərinə dair problemlə üzləşmişdir.
Dağlıq Qarabağı Azərbaycan ərazisindən qoparmaq üçün Ermənistan müharibə ilə
yanaşı hər cür vasitələrə də əl atılır. Ancaq unudur ki, heç bir dövlət öz ərazisinin
parçalanmasına nəyin bahasına olursa-olsun yol vermək istəmir. Bunu XIX əsrdə real
separatizmlə üzləşmiş Amerika Birləşmiş Ştatlarının tarixi təcrübəsi də sübut edir. 18611865-ci illərin Vətədaş müharibəsində yeddi ştatın Birlikdən ayrılması ilə, ayrıca dövlət
- Konfederatı yaratmış Cənub separatçıları məğlub oldular və ABŞ-ın ərazi bütövlüyü
və birliyi qorunub saxlandı. Həmin dövrdə ABŞ prezidenti olmuş Abraham Linkoln
ümumiyyətlə separatizm barədə fikir yürüdərək demişdi ki, əgər azad və demokratik
ölkələr parçalanmaqda davam etsə, yalnız elə ölkələr qalacaq ki, oonlar separatistlərə
səs hüququ verməyəcəklər, başqa sözlə o ölkələr ki, oranı “möhkəm əl” idarə edir.
Azərbaycan Dağlıq Qarabağa yüksək muxtariyyət verməklə yanaşı, onun əhalisinin
hüquqlarına tam təminat vəd edir. Ona görə də tarixi və hüquqi ərazisinin
parçalanması ilə heç cür razılaşıla bilinməz. İndiki mərhələdə müharibə qızğın şəkildə
getməsə də, hələ başa çatmamışdır. Nə qədər ki, işğal edilmiş torpaqlar azad
olunmamışdır, bu müharibənin sona çatdığını güman etmək olmaz.
Vaxtilə öz xalqını qanlı müharibəyə cəlb edən erməni millətçi ziyalıları artıq
hörmətdən düşmüş, nüfuzlarını xeyli itirmişlər. Onlar milləti mənəvi qanqrenaya
məruz qoymuşdular. Ermənistandakı “ müharibə partiyası “ da hakimiyyətdə özünü
artıq rahat hiss etmir. İndi onların yerini öz xalqının gələcəyi yaxından düşündürən
həqiqi ziyalılar tutmalıdır və bu sülhsevər qüvvə işğal müharibəsi siyasətinə qəti yox
deməlidir. Axı ədalətsiz işğal müharibələrində müxtəlif ingilis ziyalıları da Britaniyaya
məğlubiyyət arzu edirdilər, hətta faşist Almaniyasında da bəzi vətənpərvərlər Üçüncü
Reyxə məğlubiyyət diləyirdilər, çünki onlar uzaqgörənliklə Almaniya ərazisində 1945ci ilin yazının dəhşətlərinin baş verməsini istəmirdilər. Məgər erməni ziyalıları arasında
ciyərləri qatı millətçilik havası ilə zəhərlənməmiş adamlar yoxdurmu? Onlar öz
səslərini qaldırsalar, erməni xalqı da, müharibə törədənlərin onu hansı uçuruma
üuvarladığını aydın dərk edəcəkdir.
Azərbaycanlılar düşmənçiliyin davam etməsinin, vendettaya çevrilməsinin
tərəfdarları deyillər, bu şərtlə ki, ermənilər də eyni mövqedən çıxış etmək təşəbbüsü
göstərsin. Belə vəziyyət o vaxt mümkün ola bilər ki, Ermənistanda düşmənçiliyə rəvac
verənlər siyasətdən uzaqlaşdırılıb, idarəetmə xalqın öz torpağında, həm də öz qonşusu
ilə dinc şəraitdə yaşamağı hər şeydən üstün tutan siyasi qüvvələrə etibar edilsin.
Azərbaycan əraziləri hökmən işğaldan azad olunmalıdır. Bu sülh yolu ilə baş
verməsə, alternativin necə olacağı heç kəs üçün sirr olmamalıdır. Bu heç də fantom
hədəsi deyildir, əlavə qan axıdılmaması üçün işğalçılılara edilən, həm də azərbaycan
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xalqının iradəsini ifadə edən rəsmi xəbərdarlığın əks-sədasıdır, idrak qulağı ağır
eşidənlər üçün həmin bəyanatın sadəcə olaraq yenidən səslənməsidir.
Ədalətin zəfəri naminə Allah da öz qüdrətini nümayiş etdirə bilər. Bibliyada
göstərildiyi kimi, Misirdəki qul həyatından xilas olmağa çalışan yəhudilərə mane olan
faraonun ölkəsinə Allah çox sayda bəlalar göndərmişdi, indi də O, özgə torpağını
əsarətdə
saxlayanlara bəlalar bəxş edə bilər. Öz çirkin niyyətlərinə görə Allahını da dananlar bu
ehtimala rişxəndlə baxa bilərlər. Təbiətin işğalçıları məruz qoyduğu ağır cəzalar isə
yuxarıda sadalanan misallardan aydın görünür. Təcavüzkarlar həm də torpaq
sahiblərinin başqa vasitələrə əl atacağı imkanını nəzərdən qaçırmamalıdırlar. Bu
bəlanın onları haqlayacağına, təəssüf ki, hələ də ciddi yanaşılmır, axı troyalılar da heç
öz çarlarının qızı Kassandranın xəbərdarlığına qulaq asmayıb, fəlakət qapısını
döymüşdülər. Troyanın faciəli aqibəti isə Homerin dühası hesabına hamıya yaxşı
bəllidir. Siqnalları aydın şəkildə gələn sabahın bədbəxtliyinə bu gün göz yummaq
böyük qəbahətdir və qədim romalılar demişkən: “ignoratia non est argumentum” –
“cahillik heç də səbəb deyildir”.
Son
noyabr, 2014-cü il

Telman Orucov
İrqçiliyin eybəcər sifəti
Adamları dərinin rənginə görə deyil, könülün rənginə görə ölçün
Dara-filosof
Adamlar irqlərə bölünmürlər, irqlər adamlara və adam olmayanlara
bölünürlər
Boris Şapiro-alman fiziki və şairi
İrqi ayrı-seçkilik kiməsə onun irqinə və etnik mənsubiyyətinə görə xüsusi
qaydada münasibət göstərməkdir. Bu neqativ fenomen daha çox irqçilik adlanır,
beynəlxalq dildə isə rasializm və ya rasizm kimi ifadə olunur. Bu termin adətən tam
ayrı-seçkilik kimi başa düşülür, bu isə digər sosial qruplara nisbətən bir xalqın
nümayəndələrinə ziyan vuran qaydada münasibət bəsləməkdir. İrqi ayrı-seçkilik çox
vaxt adamları yaşayış yeri ilə və işlə təmin etməkdə özünü büruzə verir və bu, müasir
cəmiyyətlərin əksəriyyətində qanunsuz hesab olunur, baxmayaraq ki, qanun
məhkəməsində bunu sübut etməyin özü də bəzi hallarda çətin olur. İrq özü növlərin
başlıca bioloji fərqlərə görə bölünməsidir, bu vaxt irqlər kimi tanınanların arasındakı
fərqlər onların özlərinin içərisindəki müxtəliflikdən guya xeyli çox olur, indi isə elm
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bunun əksini sübut edir. Çox saydakı bitkilərin və heyvanların arasında irqin çox vaxt
yarımnövlərə bölünməsinin təsviri faydalı olduğundan, bu nöqsanlar az əhəmiyyətə
malikdir və ya insanın bioloji rəngarəngliyini təsvir etməkdə heç bir mənfi rol oynamır.
Bu ona görədir ki, bəşər müxtəlifliyi nümunəsi barədə söhbət əsasən qrup daxilindəki
fərqlilikdən gedir. Beləliklə, qruplar arasında aydın sərhədlər çəkmək, təsvir etmək
mümkün deyildir.
Bəşər irqləri konsepsiyası uzun vaxt bundan əvvəl müəyyən olunmasına və öz
mövcudluğunu davam etdirməsinə baxmayaraq, bu, heç də aktual kateqoriyalar
təsnifləşdirilməsinə malik deyildir. Qruplar arasındakı bioloji fərqlər, meydana gələn
əhalilərin izolyasiyasının nəticəsidir, lakin bəşər qrupları arasında əlaqələrin
olduğunun şəhadəti ən azı Orta Pleystosen dövründən (0,6 milyon il əvvəldən)
məlumdur. Son 500 il ərzində ticarətin, müstəmləkəçiliyin və sairənin genişlənməsi ilə
çox dərəcəli kontaktlar xeyli artmışdır. Növ birləşməsi daim birinin digərində
əriməsində getmişdir və əhalilər arasında bioloji fərqlər əhəmiyyətsiz olmaqla, daxili
müxtəlifliyə bənzəməyə başlamışdır. Ənənəvi «irqçi» təsnifatlar adətən dərinin və ya
saçın növü kimi zahiri əlamətləri vurğulayır, lakin digər genetik ayrı-seçkilik qan
qruplarına və ya enzim (ferment) fərqlərə münasibət bəsləməklə, ciddi olmayan, səthi
xüsusiyyətlərə əsaslanan klassik kateqoriyaların yaxın bir yoluna meyl edir.
1995-ci ildə “irq” anlayışı ümumiyyətlə elmi dövriyyədən çıxarıldı. Bu barədə
beynəlxxalq antropoloji konqress qərar verdi və onu amerikan antropoloji cəmiyyəti
bütünlüklə dəstəklədi. Olduqca sadə qaydada izah edidi ki, irq daxilindəki genom
fərqlər müxtəlif genlər arasındakı fərqlərdən daha güclüdür. Beləliklə, irq deyilən şey
əslində yoxdur.
İrqçilik sxemləri isə adətən bunu əsas götürür ki, irqlər reallıqdır, ancaq irq elə
bir konsepsiyadır ki, müxtəliflik nümunələrini cəmləşdirməkdə heç də faydalı olmaya
bilər və irqin tanınmasında istifadə edilən xüsusiyyətlər seçmə qaydada əslində neytral
əhəmiyyət daşıyır, beləliklə bənzərlik və fərqlilik dərəcələri təkamül qaydasındakı
qohumluqda özünü büruzə verir. Bu bir faktdır ki, genetik əlaqələr və mühitin təsiri,
oxşar mühitlər əks halda qohum olmayan qrupların arasında bənzər xüsusiyyətlərin
müstəqil təkamülünü seçə bilər. Əvvəlki təlimlər bunu əsas götürürdü ki, bioloji irqlər
aydın şəkildə ayrıla bilər və irqi qruplar təkcə zahiri xüsusiyyətlərə görə deyil,
həmçinin qabiliyyətdə və şəxsiyyətdə olan xüsusiyyətlərə görə fərqlənirlər. Müvafiq
olaraq bir çox cəhdlərin əksinə, əhalilər arasında qabiliyyət və ya xarakter cəhətlərinə
görə nə bioloji cəhətdən müəyyən edilmiş fərqlərin olmasının, nə də mədəni sistemlərin
və ya institutların bununla hansısa sıx əlaqəsinin mövcudluğunun heç bir sübutu
yoxdur.
Xristofor Kolumbun kəşfindən sonra müstəmləkəçilərin Şimali, Mərkəzi və
Cənubi Amerikalarda yerli aborigen xalqların qırğınını həyata keçirməklə, xüsusən
Mərkəzi və Cənubi Amerikadakı sivilizasiyaları məhv etmişdilər. Şimali Amerikada
əvvəcə hindulara qarşı əsl genosid siyasəti aparılmış, paralel olaraq quldarlıq geniş
yayılmışdı. 1850-ci ildə ABŞ-da qaradərili qulların sayı 4 milyon nəfərdən çox idi.
Amerikanlar təkcə quldarlığa rəvac vermirdilər, milyonlarla zənci uzun müddət
ərzində irqçilikdən də əzab çəkmişdi və bu rudimentlər hələ də özünü biruzə
verməkdədir. ABŞ-da Ku-kukls-klan, Linç mühakimələri, seqreqasiya artıq tarixin
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arxivinə verilsə də, irqçilik təzahürləri yenə də baş verir, əsassız şübhəsinə görə polis
qaradərili vətəndaşı çəkinmədən güllə atəşi ilə öldürür.
Müstəmləkəçilər Afrikada da eyni siyasəti həyata keçirərək, qitənin qərb
sahilindəki ölkələrdən qul ticarətinə başlamış, Afrikadan 25 milyon zənci qul kimi
satılmaq üçün çıxarılmışdı. Qul ticarəti dövründə Amerikaya 20 milyon zənci
gətirilmişdi. Əlcəzairin 1962-ci ildə ilk prezidenti seçilmiş Əhməd Ben Bella yazırdı ki,
“1492-ci illə 1800-cü illər arasında 100 milyon afrikalı öldürülmüşdür. Bu vaxt Böyk
Britaniyanın əhalisi 3 milyon, İspaniyanınkı isə 11 milyon nəfər idi.”
Birləşmiş Ştatların əsasını təşkil edən koloniyalar və sonra yeni dövlətin özü,
xüsusən Cənub ştatları çox sayda zəncilər – qara qullar məskunlaşan diyara çevrilmişdi.
Quldarlığın saxlanmasına çalışan cənubluların ölkəni Vətəndaş müharibəsinə cəlb
etməsinin əsas səbəblərindən ən mühümü məhz onların bu mənafeyi olmuşdu.
Avropanın özündə isə həm də XV əsrdə antisemitizm güclənməyə başlamış, XV əsrdə
yəhudilərin İspaniyada təqibi və ölkədən qovulması geniş miqyas almış, bu işi ingilis
kralı I Eduard ondan iki əsr əvvəl, dəqiq deyilsə 1290-cı ildə öz ölkəsində həyata
keçirərək, bütün ingilisləri İngiltərədən qovmuşdu.
XIX əsrdə Afrikanın müstəmləkəçi dövlətlər arasında bölünməsi gedəndə
avropalıların yerli əhaliyə qarşı irqçilik siyasəti daha böyük səviyyədə həyata
keçirilmiş, qitənin ekvatordan cənubunda bu proses daha eybəcər şəkillər almaqla,
əslində genosid xarakteri daşımışdı. Belçika kralı II Leopoldun Konqoda (indiki Zairdə)
törətdiyi vəhşiliklər bu gün də ən dəhşətli xatirələr oyadır.
İkinci Dünya müharibəsi ərzində almanların və yaponların irqçilik zəminində
törətdikləri cinayətlər tarixin ən eybəcər səhifələrindən biridir. Almanların və
yaponların müharibənin başlanğıcındakı qələbələri onlara imkan vermişdi ki,
Avropada və Asiyada yeni qaydalar yaratsınlar. Hər iki ölkə bu yeni qaydaları ictimai
məqsəd üçün müsbət imic kimi təqdim etsələr də, təcrübədə hər iki dövlət tabe edilmiş
xalqlar üzərində olduqca rəhmsiz siyasət aparırdı. Natsistlər bir millətin digər millət
üzərində rasional üstünlüyü ideyasını irəli sürürdülər.
Hitler 1933-cü ildə hakimiyyətə gəldikdən sonra özünün nifrətdən qidalanan
siyasətinə başladı, bütün müxalifəti əzdi. Narazı olanların hamısı, xüsusən
kommunistlər və sosial-demokratlar Almaniyadakı Daxay həbs düşərgəsinə
göndərilirdi. Burada onlar birbaşa öldürülməsələr də, hər cür işgəncələrə və əzablara
məruz qalırdılar. O, digər əsl almanlara xidmət göstərməyə çalışdığı kimi, düşmən
hesab etdiklərinə, məsələn, yəhudilərə qarşı ardıcıl tədbirlərə başladı. Əvvəlcə onlara
boykot elən edildi. Sonra isə Holokostun elementlərinə start verildi. Hitler öz irqçi
siyasətini adamlara təlqin etməyi də bacarırdı, axı almanlar onu Messiya hesab
edirdilər, o isə özünü Almaniyanın ağası kimi aparırdı. Lakin ilk irqçi addımlar
atılanda, Hitler özünü kənarda qoymağa çalışırdı, yəhudilərə qarşı olan tədbirlər natsist
partiyasının rəhbərliyinin adı ilə elan edilirdi.
1938-ci ilin martında Avstriyanın anşlyusundan və 1938-ci ilin sentyabrındakı
bədnam Münxen sazişi nəticəsində Sudet vilayətinin Çexoslovakiyadan qoparılıb,
Almaniyaya birləşdirməsinə görə almanlar Hitleri “qan axıtmayan general”
adlandırırdılar. Axı bu ilkin işğallara döyüş lazım olmamışdı. Ancaq irqçilik siyasəti
ardıcıl olaraq aparılırdı və Hitler təkcə 6 milyon yəhudinin qırılmasına görə deyil, II
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Dünya müharibəsində on milyonlarla insanın məhv edilməsinə, əslində Avropada qan
dənizi yaratdığına görə məsuliyyət daşıyırdı.
Almanların Avropadakı qələbəsindən sonra isə natsist təbliğatçıları bütün
millətlər üçün «bərabər şanslara» əsaslanan yeni Avropa qaydasının və birləşmiş
iqtisadi icmanın parlaq imicini yaratmışdılar. Bu, Yeni Avropa Qaydası heç də birbaşa
Hitler konsepsiyası deyildi. O, özü Avropanın alman ağalığının tabeliyində olmaq üçün
sadə qaydada işğal etdiyini görürdü. O, bir dəfə demişdi ki, yalnız almanlar «real
olaraq Avropanı təşkil edə bilərlər».
Natsist imperiyası qərbdə La-Manş boğazından, şərqdə Moskvanın
ətraflarınadək uzanırdı. Bu imperiya heç bir vəchlə ardıcıl qaydada təşkil olunmamış və
ya səmərəli idarə olunmamışdı. Bəzi ölkələr – İspaniya, Portuqaliya, İsveçrə, İsveç və
Türkiyə neytral və imperiyadan kənarda olaraq qalırdılar. Almaniyanın müttəfiqləri –
İtaliya, Rumıniya, Bolqarıstan, Macarıstan və Finlandiya öz müstəqilliklərini
saxlayırdılar, lakin müharibə qızışdıqca özlərinin artan qaydada
məhdudlaşdırıldıqlarını görürdülər. Qalan Avropa isə əsasən bir ya iki yolla təşkil
olunmuşdu. Qərbi Polşa kimi bəzi ərazilər birbaşa Natsist Almaniyasına anneksiya
edilmişdi və alman əyalətləri sırasına daxil olmuşdu. Avropanın əksər işğal olunmuş
əraziləri isə alman hərbi və ya mülki qulluqçuları tərəfindən inzibati qaydada idarə
olunurdu, bu, natsistlərlə əməkdaşlıq edən rejimlərin birbaşa olmayan müxtəlif nəzarət
dərəcələri ilə birləşirdi. İşğal olunmuş Avropadakı müxtəlif idarələrin hakimiyyətinin
rəqabət aparan xətləri alman işğalını qeyri-səmərəli edirdi.
İrqi baxışlar Natsist Yeni Qaydasında işğal edilmiş xalqlara necə münasibət
bəslənməsində mühüm rol oynayırdı. Alman mülki inzibatçılığı Norveçdə,
Danimarkada və Niderlandda qurulmuşdu, çünki natsistlər hesab edirdilər ki, bu
xalqlar aridirlər, irqi cəhətdən almanlara qohumdurlar və ona görə də daha yumşaq
münasibətə layiqdirlər. İşğal edilmiş fransızlar kimi aşağı latın xalqları isə hərbi
inzibatçılığa həvalə edilmişdi. 1943-cü ildən başlayaraq natsistlərin itkiləri artdıqca,
şimali və qərbi Avropanın bütün işğal edilmiş əraziləri Almaniyanın müharibə
ehtiyacları üçün mal və işçi qüvvəsi əldə edilməsindən ötəri rəhmsizcəsinə istismar
edilirdi.
Nasistlər həm də ari irqi üçün planlar cızırdılar. Şərqdə işğal edilmiş torpaqlar
alman ekspansiyası üçün yaşayış məkanı olduğuna və natsistlərin gözündə aşağı
sayılan slavyan xalqları tərəfindən məskunlaşdığına görə, Natsist inzibatçılığı bu
ərazilərdə xeyli dərəcədə daha rəhmsiz idi. Burada gedən müharibə də almanların
Qərbdə apardıqları müharibədən çox fərqlənirdi. Hitler 1941-ci ilin noyabrında
hərbçilərin müşavirəsində demişdi ki, Şərqdə ərazilərin işğalı onların sakinlərinin məhv
edilməsi ilə müşayiət olunmalıdır. Burada qəddarlıq xüsusilə vacibdir. O, bu sərsəm
ideyasını əsaslandırmaq üçün qeyd edirdi ki, biz onları məhv etməsək. kommunistlər
otuz il sonra yenə baş qaldıracaqlar.
Hitlerin irqçi ideyası və ari irqi üçün nəzərdə tutduğu imperiyasından ötəri
planları ondan ötəri elə əhəmiyyətli idi ki, özünün rəhbərliyi altında natsistlər irqçi
proqramlarını Polşa işğal edildikdən sonra tezliklə həyata keçirməyə başladılar. Henrix
Himmler Nasist irqi ideologiyanın möhkəm tərəfdarı və SS lideri olduğundan, onun
üzərinə Şərqdə almanların məskunlaşdırılması planlarını həyata keçirmək vəzifəsi
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qoyuldu. Himmlerin vəzifəsi aşağı slavyan xalqlarını özlərinin doğma torpaqlarından
köçürmək və onların yerində almanları yerləşdirmək idi. Bu siyasət əvvəlcə Qərbi
Polşadakı torpaqlarda yaradılan yeni alman əyalətlərində tətbiq olundu. Bir milyon
polyak yurd-yuvalarından məhrum edildi və onlar cənubi Polşada istismar edildilər.
Yüz minlərlə etnik almanlar (xeyli illər əvvəl Almaniyadan Avropanın cənubunun və
şərqinin müxtəlif hissələrin miqrasiya etmiş almanların törəmələri) Polşadan kəsilmiş
ərazilərdə məskunlaşmağa həvəsləndirildilər. 1942-ci ildən 2 milyon alman etnik
mənşəli adam Polşada məskunlaşdı.
Sovet İttifaqına müdaxilənin əhəmiyyəti natsistlərin gözündə şərqdə
məskunlaşma niyyəti ilə şişib böyüyürdü. Hitler özünün yaxın ətrafına müharibədən
sonra baş verəcək sosial dəyişikliklərin nəhəng layihəsindən danışmışdı, bu layihəyə
görə polyaklar, ukraynalılar və digər sovet adamları qul şəklindəki işçi qüvvəsinə
çevriləcək və alman kəndliləri bu geniş torpaqlarda məskunlaşmaqla, onları da
almanlaşdıracaqdı. Natsistlər belə planlaşmaya bəşər dəyərlərindən agah olduqlarını
daxil edirdilər. Himmler SS zabitlərinin toplaşdığı yığıncaqda demişdi ki, baxmayaraq
ki, Almaniyanın Şərq planı üçün 30 milyon slavyanın məhv edilməsi əsas şərtidir, «bu
millətlərin rifahda və ya ölümcül aclıqda yaşaması mənə yalnız ona görə maraqlıdır ki,
biz onlara öz mədəniyyətimiz üçün qul kimi möhtacıq. Başqa cür isə onlar bizim üçün
heç bir maraq kəsb etmir».
Natsist Yeni Qaydası iqtisadi cəhətdən işğal edilmiş Avropanın resurslarının
rəhmsizcəsinə istismar edilməsi demək idi. Şərqi Avropada iqtisadi istismar birbaşa
olmaqla sərt idi. Almanlar xammalları, maşınları və ərzağı ələ keçirir, yerli xalqları
yalnız öz tabelik səviyyəsini daşımağı saxlamaqla kifayətlənmək vəziyyətində
qoyurdular. Hərbi ehtiyatlar və vacib xammallar açıqca götürülürdü. Natsist siyasəti
ciddi ərzaq, paltar və sığınacaq kasadlığı yaratdığından, çox sayda avropalı dəhşətli
qaydada əzab çəkirdi.
Almaniyada işçi qüvvəsinin çatışmaması bu ölkə üçün əcnəbi zəhmətkeşlərin
rəhmsizcəsinə səfərbər edilməsi siyasətinə aparıb çıxarmışdı. Sovet İttifaqına
müdaxilədən sonra almanlar tərəfindən əsir götürülən 4 milyon sovet əsgəri ağır
əməyin başlıca mənbəyinə çevrildi, onlardan pis istifadə olunduğundan 3 milyon nəfəri
baxımsızlıqdan öldü. 1942-ci ildə alman fermaları və sənaye müəssisələri üçün işçi
qüvvəsi toplamaq məqsədilə xüsusi iradə yaradıldı. 1944-cü ilin yayından 7 milyon
əcnəbi fəhlə Almaniyada işləyirdi və bu, ölkədəki işçi qüvvəsinin 20%-ni təşkil edirdi.
Həmin vaxt digər 7 milyon fəhlə öz ölkələrindəki fermalarda, sənaye müəssisələrində
və hətta hərbi düşərgələrdə işləməyə cəlb edilmişdi. Məcburi əmək çox hallarda qeyriməhsuldar olurdu. Ona görə də işğal edilmiş ölkələrdə iqtisadi xaos yaranırdı və
Almaniyaya kömək etməli ola bilən sənaye məhsullarını dağıdırdı. Alman işçi qüvvəsi
toplamaq siyasətlərinin qəddar xarakteri bəzən hətta almanların özü üçün pis olmaqla,
getdikcə daha çox adamların natsist işğal qüvvələrinə müqavimət göstərməsinə səbəb
olurdu.
Avropanın yəhudi əhalisinin kökünü kəsmək niyyəti Nasist Yeni Qaydasının ən
dəhşətli cəhəti idi. Hitler ideologiyasında irqi mübarizə açar elementi rolunu oynayırdı
və əvəzində ona açıq müxalifət münaqişəsini meydana gətirirdi. Guya bəşər mədəni
inkişafının yaradıcıları olan ariləri məhv etməyə çalışan parazitlər hesab edilən
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yəhudilərə qarşı Nasist partiyasının 1922-ci ildəki yığıncağında Hitler bəyan etmişdi ki,
«Burada heç bir kompromiss ola bilməz – yalnız iki mümkün olan cəhət vardır: ya
arilərin qələbəsi və ya arilərin məhv edilməsi və yəhudilərin qələbəsi». Baxmayaraq ki,
Hitler sonralar partiyası parlamentə seçilmək üçün kütlənin seçki səsinin uduşuna
çalışanda öz antisemit mesajının tonunu xeyli aşağı salmışdı, ancaq 1933-cü illə 1939-cu
il arasında yəhudilərə qarşı qanunvericilik aktları dalğası meydana gəldi.
1939-cu ildə Natsist siyasəti diqqəti alman yəhudilərinin «mühacirətinin» inkişaf
etdirilməsinə yönəltdi. Elə bu vaxt Hitler Avropa yəhudiliyi barədə ümumi
xəbərdarlıqlar etdi. 30 yanvar 1939-cu ildə Almaniya Reyxstaqına müraciət etdikdə,
bəyan etdi ki: «Mən bəzən həyatda peyğəmbər oluram və buna ümumən gülürəm.
Hakimiyyət uğrunda mənim mübarizəm ərzində yəhudilər mənim bir gün dövlətin
liderliyini əldə edəcəyim barədəki peyğəmbərliyimi istehzalı gülüşlə qarşıladılar və
bütün xalqın köməyi ilə digər çox şeylərin arasında yəhudi problemini də həll etməyə
nail oldum… Bu gün mən yenidən peyğəmbər ola bilərəm: əgər Avropa daxilindəki və
xaricdəki beynəlmiləl yəhudi maliyyəsi bir daha xalqları dünya müharibəsinə salmaqda
uğur qazansa, onda nəticəsi dünyanın bolşevikləşməsi olmamaqla, yəhudiliyin
qələbəsi, yaxud da əksinə, Avropada yəhudi irqinin məhv edilməsi olacaqdır». Bu bir
başa həmin xalqın genosıidinə çağırış idi, baxmayaraq ki, bu ifadənin özü hələ
dövriyyədə deyildi.
“Genosid” (“xalqın qətli”) termini 1943-cü ildə əvvəlcə Polşada, sonra isə ABŞ-da
hüquqşünas işləmiş yəhudi mənşəli Rafael Lemkin tərəfindən icad edilmişdir. Bu
termin bütöv xalqın və ya onun bir hissəsinin məqsədyönlü qaydada məhv edilməsi
mənasını verir. Natsistlərin yəhudilərə qarşı həyata keçirdiyi genosid həqiqətən də bu
xalqı kökündən məhv etmək məqsədini güdürdü və Hitler bunu heç də gizlətmirdi.
Miqyasına görə də yəhudi genosidi- Holokost tarixdəki bu qəbildən olanlarla
müqayisəyə sığmır. Təəssüf ki, həmin termin bəzən düşmənçiliyi qızışdırmaq silahı
kimi istifadə olunur. Bir yüzilliyə bərabər dövr keçdikdən sonra da öz xalqının faciəli
taleyini hökmən genosid kimi qələmə verməyə çalışanlar, bu ifadənin istismarı ilə
bütöv bir xalqı az qala mənəvi çarmıxa çəkmək məqsədindən uzaqlaşmaq istəmirlər.
Mühitin, dövrün nəzərə alınmaması iddianin qum üstündə qurulduğuna dəlalət
etməklə, genosidin vəhşilik təbiətini də devalvasiyaya uğradır.
Hitler bu vəzifəni qoyan dövrdə mühacirət hələ də ən əlverişli siyasət idi. 1939cu ildə müharibə başlayanda yəhudi problemi adlanan məsələ yeni ölçülər aldı. Misal
üçün, Madaqaskar planı müzakirə edilirdi, ona görə yəhudilərin kütləvi qaydada
Afrikanın şərq sahillərindən kənarda yerləşən Madaqaskar adasına göndərilməsi
nəzərdə tutulurdu. Hərbi kontingent bu planı həyata keçirilməyən etsə də, hətta daha
ciddi təsir göstərə bilən siyasət üsulları barədə düşünülürdü.
Henrix Himmler və SS təşkilatı Adolf Hitlerin irqçi ideologiyasına yaxından
şərik idi. Yəhudi probleminin həllində natsistlər Son Həll adlanan işi məhz SS-ə həvalə
etmişdilər. Bu, yəhudi xalqının məhv edilməsi demək idi. Son Həll üçün SS-in mühafizə
xidməti isə inzibati məsuliyyət daşıyırdı. Onun başçısı Raynhard Heydrik əmr etmişdi
ki, yaratdığı xüsusi zərbə dəstələri bütün Polşa yəhudilərini həbs etməklə, onları
müxtəlif polyak şəhərlərində qurulmuş bir çox gettolarda cəmləsinlər.
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1941-ci ilin iyununda həmin dəstələr mobil qətl birlikləri kimi yeni səlahiyyət
aldılar. Bu SS ölüm briqadaları Sovet İttifaqının içərilərinə irəliləyən nizami ordunun
arxasınca gedirdi. Onların işi yəhudiləri öz kəndlərində həbs edib, edam etmək və
həmin ölüləri kütləvi qəbirlərdə dəfn etmək idi. Bəzən bu bədbəxt qurbanların cəsədi
güllələnilməmişdən qabaq özlərinin qazdıqları nəhəng çalada basdırılırdı. Bu ölüm
briqadalarının başçılarından biri əməliyyatı necə apardıqlarını belə təsvir edir:
«Bu vəzifə üçün seçilmiş hərbi dəstə kəndə və ya şəhərə girib, mötəbər yəhudi
vətəndaşlarına əmr etməli idilər ki, bütün yəhudiləri guya yeni məskunlaşma
məqsədilə toplasınlar. Onlardan tələb edilirdi ki, özlərinin qiymətli şeylərini bu
dəstələrin başçılarına versinlər və edamdan bir az əvvəl üst paltarlarını soyunsunlar.
Kişilər, qadınlar və uşaqlar çox hallarda güllələnmədən əvvəl tank əleyhinə qazılmış
dərin xəndəyin yanına - qırğın yerinə gətirilirdilər. Sonra onlar diz və ya ayaq üstə
olmaqla güllələnirdilər və cəsədləri xəndəyin içinə atılırdı.”
Belə müntəzəm qətllər SS cəlladları arasında mənəvi problemlər yaradırdı. Axı
belə dəhşətli faciələr onu bilavasitə icra edənlərin hamısının vicdanını tamamilə
susdura bilməzdi. Alman əsgərləri bütünlüklə vəhşilərə çevrilə bilməzdi. Onların da
arasında bu eybəcərliyi qəbul etməyənlər ola bilərdi. Belələrinin də vicdanını yatırtmaq
lazım gəlirdi. Belorusiyanın paytaxtı Minskə səfəri ərzində SS lideri Himmler mənəvi
canlanmanı əldə etməyə çalışmaqla, bunu qeyd etmişdi ki, «əgər almanlar belə şeyi
sevinclə görsələr, bu onlara xoş gəlməyəcəkdir. Lakin onların vicdanına heç cür xətər
toxunmayacaqdır, çünki onlar əsgərdilər və əmrləri qeyd-şərtsiz yerinə yetirməlidirlər.
O, (alman əsgəri-müəllif) baş verən hər bir şey üçün yalnız Allah və Hitler qarşısında
cavabdehliyə malikdir… və o, bu əməliyyatın zəruriliyini dərindən başa düşməklə
hərəkət etmişdir».
Baxmayaraq ki, həmin ölüm dəstələri tərəfindən sayı 1 milyon olan yəhudi
öldürülmüşdü, lakin yəhudi probleminin həllinə bu yanaşma tezliklə adekvat olmayan
şəkil aldı. Bunun əvəzinə natsistlər Avropanın yəhudi əhalisinin xüsusi tikilmiş ölüm
düşərgələrində ardıcıl olaraq məhv edilməsi yolunu seçdilər. Plan çox sadə idi.
Almaniyanın işğal etdiyi ərazilərdən ( və ya Almaniyaya rəğbət bəsləyən ölkələrdən)
yəhudilər həbs edilməli və qaramal sürüsü kimi yük vaqonlarına doldurulub Polşaya,
buradakı həmin məqsədlə tikilmiş altı qırğın mərkəzinə gətirilməli idi. Onlardan ən
böyüyü və daha çox biabırçı şöhrətə malik olanı Auşvits-Birkenau idi (Sovet və sonrakı
rus ədəbiyyatında bu düşərgə daha çox yerin polyak adı olan Osventsim kimi tanınır).
Bu düşərgələrin tikintisinə T-4 proqramı ekspertləri texniki kömək göstərmişdilər,
həmin təşkilat isə 1938-ci illə 1941-ci il arasında Almaniyada ruhi və fiziki nöqsanlarına
görə irqi cəhətdən yararsız hesab edilən 80 min nəfərin məhv edilməsinin məsuliyyətini
daşıyırdı. Bu təcrübəyə əsaslanaraq tibb texnikləri B siklonunu (bu, hidrogen sianidin
kommersiya üçün olan adıdır) qaz kameralarında böyük sayda adamı sürətlə öldürmək
üçün daha səmərəli olan qaz kimi seçmişdilər. Bu qaz kameraları duş otaqlarına
bənzəyirdi və qurbanların böyük sayda öldürülməsini asanlaşdırırdı. Qaz verildikdən
sonra ölü cəsədləri bu məqsədlə tikilmiş krematoriyalarda yandırılırdı.
Son Həll üçün ümumi tədbirlər barədə natsist partiyasını və dövlət
qulluqçularının məlumatlandırmaq üçün Berlin yaxınlığındakı Vanzayda 20 yanvar
1942-ci ildə keçirilən konfransda Raynhard Heydrix «yəhudi məsələsini həll etmək»
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üçün bu vaxt atılacaq yeni addımların konturlarını söyləmişdi. O, bu yolla Avropadakı
Son Həllin praktiki vasitəsinin “yəhudiləri qərbdən şərqədək darayacağı xəttinin» necə
olacağını izah etdi. Onlar « tranzit gettolar adlananlara ən uzaq şərqdən belə, qruplarla
daşınıb” gətirilməlidir.
1942-ci ilin yazından ölüm düşərgələri artıq fəaliyyətdə idi. Əvvəldən prioritetlik
Polşa gettosunun ləğvinə verilməsinə baxmayaraq, yaydan etibarən yəhudilər
Fransadan, Belçikadan və Niderlanddan gətirilirdilər. 1943-cü ildə burada paytaxt
şəhərləri olan Berlindən, Vyanadan və Praqadan, həmçinin Yunanıstandan, cənubi
Fransadan, İtaliyadan və Danimarkadan gətirilən yəhudilər var idi. 1944-cü ildə
Müttəfiqlər xeyli irəliləyiş əldə edəndə də Yunanıstandan və Macarıstandan yəhudilər
hələ də ölüm düşərgələrinə daşınırdı. Böyük hərbi ehtiyaclara baxmayaraq, yəhudiləri
ölüm düşərgələrinə daşımaq üçün dəmir yolu vaqonlarından istifadədə Son Həll
prioritet əhəmiyyətə malik idi. Hətta yəhudilərdən silah istehsalında istifadə edilməsi
kimi hərbi arqument də, onların kökünün kəsilməsi tələbi sayəsində rədd edilirdi.
Yəhudilər altı ölüm düşərgəsinə gəlib çıxanda onları əzabverici təcrübələr
gözləyirdi. Auşvits-Birkenaunun komendantı Rudolf Hess bunu belə təsvir edir: «Biz
dustaqları daşıyan nəqliyyatın gəlişini yoxlamağa borclu olan iki SS həkiminə malik
idik. Dustaqlar bir-bir həkimlərin qarşısında addımlamalı idilər, gəzişəndə həkimlər
onların eyibləri barədə qərar verməli idilər. İşə yarayanlar düşərgənin içərisinə
göndərilirdi. Digərləri isə birbaşa ölüm fabriklərinə aparılırdı. Yeniyetmə yaşında olan
uşaqlar işləməyə qadir olmamalarına görə fərqinə varmadan məhv edilirdilər.
Auşvitsdə biz qurbanları bu fikrə düşmək üçün aldatmağa başlamışdıq ki, onlar
müəyyən yoxlama prosesindən keçməlidirlər. Əlbəttə, çox vaxt onlar bizim həqiqi
niyyətimizi anlayırdılar və biz həmin faktı yerinə yetirmək üçün bəzən buntlarla və
çətinliklərlə üzləşirdik».
Auşvitsə gələnlərin 30 faizə yaxını əmək düşərgələrinə göndərilirdi, qalanları isə
qaz kameralarına yollanırdı. Onlar qazla boğulub öldürüldükdən sonra, bədənlər
krematoriyada yandırılırdı. Qurbanların malları və hətta onların bədənləri iqtisadi
fayda götürmək üçün istifadə edilirdi. Qadınların saçları qırxılır, yığılıb döşəyə və ya
parçaya çevrilirdi. Bəzi sakinlər həmçinin qəddarcasına və ağrılı «tibbi»
eksperimentlərə məruz qalırdılar. Almanlar 5-6 milyon arasında yəhudi öldürmüşlər,
onların 3 milyondan çoxu ölüm düşərgələrində həyatla vidalaşmışdır. Polşanın, Baltik
ölkələrinin və Almaniyanın yəhudilərinin faktiki olaraq 30 faizi məhv edilmişdi.
Bütövlükdə, Holokost hər üç Avropa yəhudisindən ikisinə yaxınının ölümünə görə
məsuliyyət daşıyır. Ona görə də Holokost dünya tarixində ən dəhşətli hadisələrdən biri
hesab olunur.
Holokostun digər növləri də mövcuddur. Natsistlər gülləməklə, ac qoymaqla və
ya taqətdən salan bir zəhmətə cəlb etməklə ən azı 9-dan 10 milyona qədər adamın
qəsdən ölümünə görə də məsuliyyət daşıyırlar. Çünki natsistlər həmçinin Avropa
qaraçılarını, yəhudilər kimi yad qan daşıyan irq hesab edirdilər, kökləri kəsilmək üçün
onlar ardıcıl olaraq həbs edilirdilər. Avropanın 1 milyon qaraçısından 40 faizə yaxını
ölüm düşərgələrində öldürülmüşdü. «İnsan olmayan» slavyan xalqlarının aparıcı
elementləri – keşişlər, ziyalılar, mülki liderlər, hakimlər, hüquqşünaslar və
kommunistlər həbs edilir və qəsdən öldürülürdülər. Güman edilir ki, üstəlik, 4 milyon
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nəfər polyak, ukraynalı və belorus öz həyatlarını natsist Almaniyası üçün qul əməyi
nəticəsində itirmişlər və ən azı 3-dən 4 milyonadək sovet müharibə əsirləri əsirlikdə
öldürülmüşdülər. Nasistlər həmçinin homoseksualistləri təqib etmək üçün seçirdilər.
Onlardan minlərlə adam həmçinin həbs düşərgələrində həyatlarını itirmişdilər.
Natsistlər yəhudilərin Holokostunu həyata keçirməklə tarixdə görünməmiş bir
cinayət, əsl vəhşilik nümayiş etdirmişdilər. Lakin bu, başqalarının da günahını örtbasdır etməməlidir. Bəzi xalqlar da öz mövqeyi və ya laqeydliyi ilə bu cinayətin
törənməsinə əslində kömək etmişlər. Məsələn, polşalılar özlərini Holokostun “lal
şahidləri” hesab edirlər, lakin bu heç də belə deyildir. Holokost baş verən dövrdə yüz
min polyak qarətçilərə çevrilmişdi. Axı Polşada yaşayan üç milyon yəhudinin əmlakı
heç də qeybə çəkilməmişdi, praktiki olaraq bütünlüklə qarət edilmişdi. Bu əmlakın
yalnız kiçik, ən qiymətli hissəsi Almaniyaya çatmışdı, qalan hər şeyi isə polyaklar
mənimsəmişdilər. Yəhudi dustaqlar cərgə ilə küçədə addımlayanda, onları müşahidə
edən polyak avaralar qışqırırdılar: “ Ayaqqabılarınızı bizə verin, onsuz da sizə lazım
olmayacaqdır.”
Hələ 1939-cu ilin sentyabrında Polşadakı varlı yəhudilər öz mülkiyyətlərinin
müsadirə edilməsindən qorxaraq, daşınmaz əmlaklarını, fabriklərini və dükanlarını
etibar etdikləri polyakların adına keçirirdilər. Bunların hamısı həmin adamlar
tərəfindən qəsb edildi. Yəhudi əmlakının mənimsənilməsi həmçinin, hər şeyin çörəyə
dəyişildiyi qara bazarda gedirdi, boşalan yəhudi məhəllələrində, ləğv edilən gettolarda,
həmçinin ölkənin iki şəhərində törədilən qırğınlarda baş verirdi.
Hər yerdə ölümün, müharibənin və dağıntıların hakim kəsildiyi dövrlər həm də
ciddi mənəvi pozğunluq əmələ gətirirdi. Yəhudilər əleyhinə banditizmin qanuniləşməsi
adamlarda soyğunçuluq yanğısı oyadırdı. Müharibəyə qədərki Polşa, kənd yoxsulluğu
və savadsızlıq diyarı idi. Cəmiyyətin düşkünlüyü və yoxsulluq polyak antisemitizmi
üçün qidalı mühitə çevrilmişdi. Holkostun eybəcər cinayəti isə onun iştirakçılarının
könlünü murdarlamışdı.
Rəhmsiz müharibənin gedişində baş verən milyonlarla insanın genosidi bütün
iştirakşıların və şahidlərin mənəvi orientirlərini dağıdırdı. Bu vəhşilik teatrından heç
kəs təmiz çıxmırdı, heç günahsız çıxan da yox idi.
Sionist hərəkatı da bu qırğının qarşısını almaq naminə elə bir səy göstərmirdi.
Onun rəhbərliyinə Holokost 1942-ci ildən məlum idi. Bu vaxt almanlar Polşadan
Britaniya-Fələstin vətəndaşlığına malik olanların birinci qrupunu Fələstinə buraxmışdı.
İsrailin tanınmış dövlət xadimi Şimon Peres Avropadaki yəhudi diasporasının taleyi
barədə sonralar tam soyuqqanlıqla demişdi: “Biz onların necə yaşadıqları ilə
razılaşmadığımız kimi, onların necə ölməsi ilə də razı deyildik.” Fələstin yəhudiləri öz
məhv edilən qardaşlarından daha çox, gələcəkdə quracaqları müstəqil yəhudi dövləti
barədə düşünürdülər. Holokostdan isə sionistlər 1948 ci- ildə meydana gələn İsrail
dövlətini yaratmaq üçün ən tutarlı və təkzib olunmaz bir arqument kimi istifadə etdilər.
Çünki əsrlərlə dünyaya səpələndikdən sonra Fələstində qədim dövlətlərini bərpa
etməyi, yeni dövlət yaratmağı sionistlər özlərinin müqəddəs vəzifəsi hesab edirdilər.
İkinci Dünya müharibəsinin faciələri bu məqsədi həyata keçirməyə əlverişli şərait
yaratdı. Bəlkə də Hitler, onun törətdiyi Holokost olmasaydı, yəhudilərin qədim
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arzularının zəfər çalmasına beynəlxalq qüvvələr belə yaxından kömək göstərməzdi,
yeni İsrail dövləti belə tezliklə qurulmazdı.
Ona görə də Holkostun günahı hamının üzərində qalır, bu heç də alman
qatillərinin misilsiz cinayətini kiçiltmək cəhdi sayılmamalıdır. Onu yaddan çıxarmaq
olmaz ki, ölümə məhkum olanlar əslində tam təklikdə qalmışdılar, bütöv bir xalqın
aqoniyasına hay verən, ən azı mənəvi kömək əli uzadan da yox idi. Bədbəxtlikdən həm
də natsist cinayətkarları ona nail olmuşdular ki, bütün dünya bu cinayətə
səhlənkarcasına və laqeydliklə yanaşsın.
Holkosta görə hamı günahkardır, bir hissə öz əməlinə görə, digər hissə isə
fəaliyyətsizliyinə görə. Qoy günahkarlar özünə haqq qazandırmağa çalışmasın.
Natsistlərin cəlladlığına dolayısı ilə kömək edənlər də var idi. İsveçrə bankları
yəhudilərin qızıl dişlərini amerikan və ingilis valyutalarına dəyişirdilər. Vatikan
müharibədən sonra Hitler canilərinin Cənubi Amerikaya qaçması üçün “vatikan yolu”
təşkil etmişdi.
Yəhudilərin acı taleyini, natsistlərin bu ağlasığmayan cinayətini anlamaq
vacibdir. Ona görə anlamaq lazımdır ki, bu dəhşət bir daha təkrar olumasın.
Yaponlara gəldikdə, işğal edilmiş Avropadakı alman əsgərləri kimi, yapon hərbi
qüvvələri də özlərinə tabe olan xalqların həyatına bəzən olduqca çox az rəhm
bəsləyirdilər. Çində 1937-ci ildə Nankini işğal etdikdə yapon əsgərləri bir neçə günü
qətllərlə, qadınları zorlamaqla və qarətlə məşğul oldular. İkinci Dünya müharibəsi
illərində demək olar ki, 800 min koreyalı dənizin o tərəfinə göndərildi, onlardan çoxu
Yaponiya üçün məcburi işləməyə cəlb edildi. On minlərlə koreyalı qadın yapon
qoşunları üçün «rahatlıq qadınları» (fahişələr) kimi xidmət etməyə məcbur edilirdi.
Avropada isə işğal edilmiş ərazilərdə qadinlarin, qızlarin alman əsgərləri tərəfindən
zorlanması halları çox idi. Bəzən isə yerli qadınlar əsasən ehtiyacın təzyiqi ilə alman
zabitləri ilə intim yaxınlıq edirdilər. Fransada onları “uzanıqlı kollaboratsionistlər”
adlandırırdılar və Paris azad edildikdən sonra xəyanətlərinə görə bir cəza növü kimi
belə qadınların başlarını qırxırdılar. Beləliklə onların işğalçılara göstərdiyi “xidmətin”
şərəfsizlik əlaməti hələ xeyli müddət özünü biruzə verməkdə davam edirdi.
Müharibənin bədbəxtliklərinin təzahürü isə saysız-hesabsızdır. Müharibə illərində
təkcə torpaq, insanlar əsir düşmür, düşmənin ələ keçirdiyi ərazilərdə qızlar, qadınlar
ismətlərini itrmək məcburiyyətində qalırlar, bundan hansısa bir xilas imkanı tapa
bilmrlər. Bəzi hallarda ölüm dəhşətlərdən, əzablardan, namussuzluqdan son xilas yolu
kimi çıxış edir, şairin ifadəsilə desək ən sədaqətli dost rolunu oynayır.
Yaponlara gəldikdə, onlar öz hərbi cəhdlərinə kömək məqsədilə əsirlərdən, həm
də yerli adamlardan işçi qüvvəsi kimi ekstensiv qaydada istifadə edirdilər. 1943-cü ildə
Birma–Tailand dəmir yolu tikiləndə, misal üçün, yaponlar 61 min avstraliyalı,
britaniyalı və holland əsirlərindən, həmçinin demək olar ki, Birmadan, Malayyadan,
Tailanddan və Holland Şərqi İndiyalarından olan 300 min fəhlədən istifadə etmişdilər.
Dəmir yolun tikintisi başa çatandan sonra Müttəfiq qoşunlarından olan 12 min əsir və
90 min yerli fəhlə adekvat olmayan pəhrizdən və qeyri-sağlam iqlimin dəhşətli
şəraitindən ölmüşdülər.
İrqçiliyin törətdiyi dəhşətli cinayətlərin qısaca tarixçəsi onun gizləndiyi maskanı
yırtaraq, eybəcər sifətinin bütün cəhətlərini nümayiş etdirir. İrqçiliklə mübarizə heç
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vaxt kəsilməməlidir, onun ən xırda təzahürünün qığlcımı hələ alovlanmağa macal
tapmamış söndürülməlidir.
İrqçilər təkcə ayrı-ayrı xalqlara deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı ağır cinayətlər
işlədirlər və onlar adekvat cəzaya layiqdirlər. Bu cəzanı isə göylərdən ummaq
ağılsızlıqdır, dünyada insanlığı qoruyub saxlamaq istəyənlər birləşib, öz iradələri və
qüvvələri ilə Hitler natsizminə, yapon militarizminə və ya XX əsrin son rübündə
Cənubi Afrika Respublikasında aparteid siyasəti aparanlarına qarşı olan kimi uğurlu və
qəti cavab verməlidirlər. XX əsrin son rübündə CAR-dakı aparteidə, yerli zənci əhaliyə
qarşı zülmə dünyanın əksər ölkələri öz etiraz səsini qaldırdı. 1994-cü ildə ilk qara
adamın- Nelson Mandelanın prezident seçilməsi ilə bu dəhşətlərə əsasən son qoyuldu,
təkcə ağlar üçün deyil, bütün vətəndaşlar üçün demokratik respublika yaradıldı. Lakin
qara dərili əhaliyə edilən zülm, vəhşiliklər, təqiblər heç də izsiz qalmamışdır. Son
vaxtlarda Cənubi Afrika Respublikasını avropalılara qarşı ksenofobiya dalğası
bürümüşdür.
Əlbəttə, irqçilik bütünlüklə sıradan çıxmamışdır. İrqçilik kabusu dünyanı
dolaşmaqda davam edir. Antisemitizm təzahürləri də az deyildir. Avropanın bəzi
yerlərində yəhudiləri real təhlükə hədələyir. Bir sıra şəhərlərin küçələri yəhudiləri
ovlama məkanına çevrilmişdir, ona görə də bəzi yəhudilər qorxudan icma təşkilatlarına
və sinaqoqalara getməkdən çəkinir, hətta evindən kənara çıxmaqdan qorxurlar. ABŞ-da
irqçi polis zənciləri uydurma səbəb əsasında öldürür. Öz irqinin üstünlüyü barədə
şişirdilmiş hiss bir qayda olaraq əks tərəfdə cəmiyyətin aşağı təbəqələrinə xüsusilə
güclü nüfuz edir, marginalların və lümpenlərin şüurunda daha acı cücərtilər meydana
gəlir. ABŞ- dakı etiraz nümayişlərində irqçilik zəminindəki reliktlər yenə də özünü
biruzə verir, afro -amerikanlar mübarzə vasitəsi kimi vandalizmə də əl atırlar. Həm də
bəzi adamlarda, təəssüf ki, “fantom irqçilik” qalmaqda davam edir.
İrqçilər hökmən Assuriya çarı Sardanapalın taleyini yaşamalıdırlar. Düşmən
qoşunları tərəfindən mühasirəyə alınan və sağ qalacağına ümidini itirən Sardanapal
əmr etmişdi ki, onun hərəmxanasında olan qadınlar və özünün çox qiymətli atları
onunla birlikdə ölümə yollanmalıdırlar. Gecə mühafizəçilər çarın gözü qarşısında
xəncər zərbəsi ilə hərəmləri və atları öldürdülər. Sardanapal öz iyrənc xarakterinin
şıltaqlığına bu yolla son təsəlli tapmaq istəyirdi, lakin onun qəddarlıqdan və
vəhşilikdən xəbər verən şərti də özünün quduz həyatını qoruyub saxlamağa kömək
edə bilməzdi.
Sardanapalın üz döndərən taleyini, onun həyatının dramatik son anlarını dahi
ingilis şairi lord Corc Qordon Bayron qələmə almış və böyük fransız rəssamı Ejen
Delakrua şairin versiyasına əsaslanaraq özünün məşhur «Sardanapalın ölümü»
tablosunu yaratmışdır. Bu rəsm əsərində çarın gözləri qarşısında mühafizəçi hərəm
qadınlarından birinin kürəyinə xəncər soxmaqla onu öldürür. Digər hərəmlər və atlar
da belə dəhşətli sonluqlarını gözləyirlər. Lakin bu qurbanlar dəstəsi də Sardanapalın
həyatını xilas edə bilmir. Hər bir irqçi də Sardanapalın taleyini yaşayacağını
unutmamalıdır. Tək irqçi liderin özü deyil, onun əlaltıları və bu cinayətlərdə ona
xidmət edənlərin hamısı qanun əsasındakı ədalətli cəzadan yaxa qurtara bilməməlidir.
Əlbəttə bu bəşəriyyətin irqçilik kimi mənfur cinayət üzərində tam qələbəsi olardı. Axı
tarix ərzində bəşəriyyət ona ləkə gətirən çox sayda qüsurları ilə vidalaşmağı
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bacarmışdır, irqçilik kimi eybəcərliyə də son qoyula bilər. Bu ümid isə nikbinlik hissləri
oyatmaya bilmir.
SON

Telman Orucov
İmperiyalar və onların süquta sürüklənməsi
Proloq
İmperiya hansısa bir fövqəl icad deyildir, öz mənşəyini insanların malik olduğu
qüsurlardan götürür, taleyin yuxarı qaldırdığı bəzi adamlar daha çox şeyə sahib olmaq,
başqa ölkələrin torpaqlarını qəsb etmək və var-dövlətini ələ keçirmək kimi eybəcər
ehtirasla hərəkət etməklə onun yaranmasına səbəb olurlar. Bir sıra hökmdarlar öz
hakimiyyətlərini möhkəmləndirməyin yolunu başqa xalqları əsarətə almaqda
görürdülər. İmperiyalar başlanğıcdan haqqı tapdalamaq, başqalarının üzərində ağa
olmaq istəyinin bəhrəsi olduğundan, onun mayasında həmçinin əsarətə salınmış
xalqların qəzəbi də gizlənir və bu nifrət hissi çox hallarda imperiyanı məhvə aparan
mübarizə timsalında çıxış edir.
Bəzən isə imperiyalar həm də öz fəsadlarından ölümə məhkum olurlar. Nəyin
başlanğıcı varsa, onun sonu da olur, barədəki fəlsəfi mülahizə imperiyaların taleyində
də öz əksini tapır. Qanla yaranan imperiya çox vaxt böyük qan axıdılması ilə də öz
finalını yasayır. Bu hərbi, siyasi və sosial fenomen də acı aqibətdən yayına bilmir.
Tarixdəki imperiyaların xeyli hissəsi uzun ömürlüyü ilə seçilir. Lakin fatumun
onlar barədəki hökmü mütləq qüvvəyə minir, mövcudluğu ondan ilhamlananlarda
qürur hissi yaratsa da, yekun adətən faciə səhnəsi ilə bitir.
İmperiyalar tarixin getdiyi yoldan kənarda baş vermir, onun səhifələrində özünü
büruzə verir, baş verən metamorfozların dəhşətli epizodu kimi çıxış edir. Sivilizasiya
ona yara vuran və az qala özünü məhvə sürükləyən alətini, vasitəsini tapır.
Qədim insanlar kəndləri, şəhərləri, dövləti yaratdıqdan sonra onlara qənim
kəsilən müharibələrdən də istifadə etməyə əl atdılar. Təəssüf ki, tarix başlanan
zamandan və məkandan müharibələr və imperiyalar da öz başlanğıcını götürür. İndiki
cənubi İraq və cənubi-qərbi Asiya dünyanın elə bir zonasıdır ki, orada ilk sivilizasiya
yaranmışdı. Qərb sivilizasiyanın də mənşələri məhz Yaxın Şərqə gedib çıxır. Asiyanın
cənubi-qərbindəki və Misirdəki olan xalqlar mütəşəkkil cəmiyyətlərə çevrildilər, yazını
icad etdilər və bu gün sivilizasiya kimi qəbul edilən ideyaları və institutları yaratdılar.
Əvvəllər ovçuluqla və qida toplamaqla məşğul olan insanlar həyatın tələb etdiyi
təkamülə qədəm basdılar, kənd təsərrüfatı icmalarına, nəhayət, şəhərlərə və
sivilizasiyaya çevrildilər.
Təqribən 200 min ilə yaxın bundan əvvəl yaranan Homo sapienc sapienc
(«Zəkalı, zəkalı insan varlığı») Afrikada meydana gəldikdən sonra, onlar sonrakı 70 min
il ərzində Afrikadan ətrafa yayılmağa başladılar. Bizim eradan əvvəlki 10 min ilə çatan
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dövrdə Homo sapienc sapienc nümayəndələri artıq dünyanın hər yerində var idi və
onlar salamat qalan yeganə insan məxluqu növü idi. Bugünkü bəşəriyyətin hər bir üzvü
həmin insan varlığının subnövünə məxsusdur.
B.e.ə.10 mininci ilin ətrafında axırıncı buz dövrü başa çatmaqla Neolit inqilabı
baş verdi. Ən böyük dəyişiklik isə ardıcıl aparılan kənd təsərrüfatı vasitəsilə qida
istehsalına keçmək idi. Dənli bitkilər və tərəvəz əkilib becərilməklə müntəzəm qida
ehtiyatına malik olundu. Heyvanların əhliləşdirilməsi ilə isə əlavə qida mənbəyi və
geyim üçün yun meydana gəldi.
Taxıl istehsalının müntəzəm əsaslarda artması daha çox daimi əhalinin, əkinçi
kəndlərinin və ya şəhərlərin əmələ gəlməsinə səbəb oldu. B.e.ə. 4 mininci illərdən əvvəl
metaldan artıq alət və silahlar qayırmaq üçün istifadə olundu. Görünür, bu vaxt silah
heç də əmək alətlərindən az əhəmiyyət daşımırdı və müharibələrə hazırlıq ən vacib
vəzifələr sırasına keçmişdi.
Cənubi-qərbi Asiyada Dəclə və Fərat çayları arasındakı, yunanların
Mesopotamiya («çayların arası») adlandırdığı vadidə adamlar irriqasiya şəbəkəsi və
drenaj xəndəkləri tikməklə kənd təsərrüfatını xeyli genişləndirdilər. Bu regionda
şumerlər Mesopotamiya sivilizasiyasını yaratdılar və Cənubi Mesopotamiyada Eridu,
Ur, Uruk, Umma və Laqaş kimi şəhərlər meydana gəldi. Onlar böyüyüb ətrafda olan
kənd yerlərinə siyasi və iqtisadi nəzarət etməklə, şəhər-dövlətlər yaratdılar. Bunlar
Şumer sivilizasiyasının mənşə birlikləri idi.
Şumer şəhər-dövlətlərinin sayı artdıqca və suya nəzarət üstündə şəhərdövlətlərin bir-birilə vuruşması nəticəsində yeni münaqişələr yaranırdı. Müxtəlif
şəhərlərin taleyi qalxır və sonrakı əsrlər ərzində enirdi. Daimi müharibələr şəhərləri
yandırır və qarət edirdi, adamları isə ümidsizliyə, əlacsızlığa düçar edirdi. Şumerlərin
«Ur» poemasında yazılan kimi, dağılan bu şəhərin deşikləri qəlibə salınan maye bürünc
kimi qanla dolmuşdu. Günün altında cəsədlər piy kimi əriyirdi. Tüstü şəhərin üstünü
kəfən kimi örtmüşdü.
Şumer şəhər-dövlətləri düzənlik, açıq yerdə yerləşdiklərindən müdaxilə üçün
kövrək idi. Onlardan şimalda akkadlar yaşayırdı. B.e.ə. 2340-cı il ətrafında Akkad lideri
Sarqon Şumer şəhər-dövlətlərini viran qoyub, öz sülalə imperiyasını yaratdı. Bu
tarixdəki ilk imperiya idi və əlbəttə ki, işğal nəticəsində meydana gəlmişdi. Sarqonun
hakimiyyəti hərbi gücə arxalanırdı. Sarqon imperiyası Yaxın Şərqin gələcək liderlərini
həmin yolla getməyə həvəsləndirdi. Axı Sarqon rəqibi və ya bərabəri olmayan bir çar
kimi xarakterizə olunurdu. Onun varisi, nəvəsi olan Naram-Sin Akkad imperiyasının
böyüklüyünü davam etdirmişdi. O da babası kimi çoxlu hərbi yürüşlər etmişdi. Özünü
«Dörd Bucağın (Kainatın) çarı» adlandırmış, allah etmək istəyirdi.
Göründüyü kimi, tarix Şumerdən başladığı kimi, müharibələrin, imperiyaların
da tarixi məhz oradan başlayır.
Müharibələr, onların labüd nəticələrindən biri olan imperiya, heç şübhəsiz, insan
təbiətindən irəli gələn qüsurlardan qidalanırdı. Daha çox var-dövlət, onların mənbəyi
kimi daha geniş torpaqlara sahib olmaq hərisliyi ilk işğalçıdan tutmuş, onun lap
sonuncu oxşar nümayəndəsinə qədər, bütün qəsbkarları hərəkətə gətirmiş, onları , hətta
yırtıcı vəhşi heyvanlara da tanış olmayan həcmdə qan axıtmağa həvəsləndirmişdi. Bu
dəhşətli ehtiras onların şüurunu idarə etmiş, əvəzində isə xalqlar bədbəxtliklər və
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dəhşətlər girdabına yuvarlanmışdılar. Müharibə insan əməlidir, imperiya da tarixin
beşiyindən baş qaldıran cəmiyyətin biabırçı icadıdır. Hər bir sərkərdə, hər bir hökmdarimperator öz çiyinlərində ağır günahlar yükünü daşıyır və bunu özgənin üstünə yıxa
bilməz.
Yalnız qədim Yunanıstandakı Olimp allahları insanları müharibəyə təhrik
edirdilər, on il davam edən Troya müharibəsini məhz onlar idarə etmişdilər. Qədim
hind eposu olan «Mahabharata»da isə allahlar insanlarla vuruşurdu. Bunlar yalnız
miflərdir, real həyatda isə konkret tərəflər və onları təmsil edən insanlar müharibəni
başlayıb, onun müsbət və ya mənfi nəticəsinin şahidi olmaqla, özlərini tarixi taxçaya
pərçim edirdilər. Hər bir hökmdar və ya sərkərdə müharibəni qələbə istəyi və ümidi ilə
başlayır. Lakin həm də bəzən məğlubiyyətlə də üzləşməli olur. Lidiya çarı, var-dövləti
ilə şöhrət tapmış Krez orakulun müharibənin nəticəsinin necə olacağını, bir dövlətin
sıradan çıxacağını düzgün anlamadığına görə qüdrətli rəqib olan Böyük Kir tərəfindən
məğlub olmuşdu. Bəzi müharibəyə başlayanlar da öz bədbəxtliklərini allahın onlardan
üz döndərməsi ilə izah etməyə çalışırdılar. Müharibədə isə Allahın onu müşahidə
etməkdən başqa, yəqin ki, elə bir iştirakı yoxdur. İnsanlar öz şər əməllərinin,
imperiyaları da buna əlavə etmək lazımdır, nəticəsi kimi ondan əzab çəkməli olurlar.
Qədim yunan mifologiyasına görə, Krit adasındakı Minotavr Afinadan onun
gənclərinin həyatı şəklində bac alırdı. Çar oğlu Teseyin igidliyi hesabına Minotavrın
öldürülməsi nəticəsində belə dəhşətli bac verilməsinə son qoyuldu. İmperiyalar da çox
sayda xalqlardan hər cür bədbəxtliklərdən ibarət olan bac alır, yalnız onların Minotavr
kimi məhvi bu dözülməz bacın ödənilməsinə son qoya bilir.
Hitler Almaniyanı öz sələflərindən də iri imperiyaya çevirməyə can atırdı, III
Reyxin min il ömür sürəcəyinə ümid edirdi. O, bu sərsəm ideyasını öz xalqına da təlqin
edə bilmişdi, lakin onun yaratdığı nəhəng qan məkanının ömrü vur-tut altı il çəkdi və
sonra bu tayfunun mərkəzində dayanan Almaniyanın özü darmadağın olmaqla,
qaliblərin himayəsinə sığınan, iki müxtəlif tərəflərə baxan yarımmüstəqil dövlətlərə
çevrildi. Ölkənin ərazisi əcnəbi hərbi qüvvələrin bazaları üçün açılan ağuş rolunu
oynadı. O, 1935-ci ildə almanlara müraciət edərək deyirdi ki, paytaxt Berlini on ildən
sonra tanımaq mümkün olmayacaqdır. O, güman edirdi ki, Berlin çox abad və cözəl
şəhərə çevriləcəkdir. Onun öncəgörməsi yalnız şəhərin tanınmaz olması perspektivinə
görə düzgün çıxdı, 1945-ci ildə Müttəfiqlərin bombardmanlarından və hücumlarından
xarabazara çevrilmiş Berlini tanımaq mümkün deyildi. Əlbəttə, tarixin təkəri altına
hökmən günahsız adamlar düşür, lakin tarix ona meydan oxumaq istəyənləri də
qətiyyən bağışlamır, mütləq cəzalandırır.
Hitler özündən əvvəlki sərsəm fikirlərə düşmüş hökmdarların aqibətini
nəzərdən keçirsəydi, bu avantüraya girişməz və bəşəriyyətin xeyli hissəsini, öz xalqı da
qismən bura daxil olmaqla, belə bəlalara düçar etməzdi. Üçüncü Almaniya imperiyası
ximeradan başqa bir şey olmadı.

I
Qədim imperiyalar
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1. Mesopotamiya imperiyaları və digərləri
Qədim imperiyaların da bir çoxunun taleyi Hitler Reyxindən o qədər də
fərqlənmirdi. Mesopotamiyada Sarqonun yaratdığı imperiya o qədər də çox yaşamadı,
190 ildən sonra tarix səhnəsini tərk etməli oldu.
B.e.ə. XVIII əsrdəki Hammurabi imperiyasının yaradıcısı, Köhnə Babilistan çarı
olmaqla, öz əleyhdarlarını parçalamaqla, bir-bir onları özünə tabe edirdi. Bu yolla o,
Şumerə və Akkada nəzarəti ələ keçirmişdi. Hammurabi də özünü «Babilin günəşi,
dünyanın dörd hissəsini özünə tabe edən» adlandırırdı. Qədim imperatorlar özlərinə
qəribə titullar uydurmaqda mahir idilər. Onun bir fərqi onda idi ki, müharibə adamı
olduğu kimi, həm də sülh adamı idi. O, dövlət işlərinə böyük maraq göstərirdi.
Məbədlər, mühafizə divarları və irriqasiya kanalları tikdirirdi, ticarəti inkişaf etdirirdi,
iqtisadi canlanmaya nail olmuşdu. O, özünü xalqa dinclik gətirən çoban adlandırırdı,
şəhərinin üzərində öz xeyirxah kölgəsinin sərildiyini bildirirdi.
Lakin Hammurabi daha çox öz qanun məcəlləsi ilə xatırlanır. Əsrlər ərzində
onun Kodeksi adamlar arasındakı əlaqələri nizamlamışdı. Hammurabi Kodeksi həmin
cəmiyyəti möhkəm bir ədalətə malik olan sistem kimi nümayiş etdirirdi.
Misir cəmiyyəti b.e.ə. 3100-cü ildən 1650-ci ilə qədər olan Köhnə və Orta
çarlıqları əhatə etməklə, onların başında allah-çar dayanırdı. Firon I Ahmoz ları məğlub
edib, Misirdən qovmaqla, ölkəni yenidən birləşdirdi və yeni imperial dövlət yaratdı.
Yeni Çarlıq b.e.ə. 1550-1070 illərdə mövcud olmaqla III Amenhotepin hökmranlığı
dövründə (b.e.ə. 1412-1375-ci illər) öz inkişafının yüksək nöqtəsinə çatdı. XIII əsrdə
«Dəniz adamları» adlananların yeni müdaxiləsi Misirin Xanaandakı hakimiyyətini
məhv etdi və misirliləri öz köhnə sərhədlərinə qaytardı. Misir imperiyasının da günləri
başa çatdı.
Hettlər b.e.ə. 1600-cü illər dövründə ətrafa yayılmağa başlayıb, XIV əsrdə indiki
qərbi Türkiyədən şimali Suriyaya qədər ərazidə öz nəzarətini qurdu. Mitanni çarlığının
qüdrətini məhv etdi. Hettlər ilk hind-avropa xalqı idi ki, dəmirdən istifadə edirdi, bu,
onları daha güclü silah qayırmağa qadir edirdi.
B.e.ə. 1200-cü illər ətrafında Dəniz adamlarının qərbdən hücumu və təcavüzkar
tayfaların Hett şəhərlərinə yürüşü nəticəsində Hett hakimiyyəti öz sonuna çatdı. Vaxtilə
isə Hett imperiyası qərbi Asiyada ən böyük qüdrət sahibi idi. Onun hökmdarları
«Böyük çar» kimi tanınırdı.
Hettlər Mitanni çarlığını dağıdanda, onların ağalıq etdikləri assuriyalılar
nəhayət müstəqil oldular. Sonrakı 250 il ərzində Assuriya imperiyasının ekspansiyası
və tənəzzülü bir-birini əvəz edirdi. Tədricən Assuriya ən iri orduya malik oldu. B.e.ə.
845-ci ildə III Şammaneser Fərat çayını keçməklə yadda qalan kampaniyasında 120 min
nəfərlik orduya başçılıq etmişdi. Həm də bu ordu müstəsna dərəcədə yaxşı təşkil
olunmuş və intizamlı idi. Şimali-şərqdəki Assuriya imperiyasının hücumundan sonra
b.e.ə. XI əsrin sonunda vaxtilə qüdrətli dövlət olan İsrailin gücü süqut etdi və İsrail
Assuriyaya bac verməyə məcbur edildi. İsraillilərin çoxu Assuriya imperiyasının başqa
hissələrinə köçürüldü.
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İşğal edilən ərazilər bir qayda olaraq imperiyaya əyalətlər kimi daxil olurdular.
B.e.ə. 700-ci ildən Assuriya imperiyası öz qüdrətinin yüksək zirvəsinə çatdı və onun
ərazisi Mesopotamiyadan, Kiçik Asiyanın hissələrindən, Suriyadan, Xanaandan və
Fivadan yuxarıda olan Misirdən ibarət idi. Babil şəhəri b.e.ə. 689-cu ildə assuriyalılar
tərəfindən qarət edildikdə, sakinlər güclü Assuriya hökmdarı Aşurbanipala qarşı üsyan
qaldırmışdılar.
Xaldeylər semit dilli xalq olmaqla, b.e.ə. VII əsrdə Babilistanda güclü təsirə nail
oldular və Mesopotamiyada Assuriyanın nəzarətinə başlıca müqavimət təşkil etdilər.
Xaldey çarı Nabunolossar Midiya qüvvələri ilə birləşib b.e.ə. 612-ci ildə Assuriya
paytaxtı Nineyviyanı işğal etdi. II Nabuhadonosor isə (b.e.ə. 605-562-c illər) Assuriya
imperiyasının son məğlubiyyətinə nail oldu. Onun dövründə Babilistan kənd
təsərrüfatı və ticarət hesabına, toxuculuq və metal istehsalına görə xeyli varlandı.
Nabuhadonosor öz imperiyasının paytaxtı kimi Babili yenidən tikdi və ona qədim
dünyanın böyük şəhərlərindən birinin möhtəşəmliyini verdi. Şəhər qülləli divarlarla
əhatə olunmuşdu, onun ətrafına Fərat çayının suyu ilə doldurulmuş xəndəklər
çəkilmişdi. İştar Qapısı zəfər yolunun başlanğıcı idi. O, həm də dünyanın yeddi
möcüzəsindən biri olan məşhur Asılı bağları saldırmışdı. Bu möcüzəni o, vətənindəki
dağlar üçün darıxan midiyalı arvadına görə həyata keçirmişdi. Lakin dəbdəbəli Yeni
Babilistan imperiyası qısa müddətli oldu. B.e.ə. 539-cu ildə Persiya fatehi Kir Babili işğal
etdi və babillilər onu xilaskar kimi salamladılar.
Həm assuriyalılar, həm də Yeni Babilistan çarları qəddarlıqları ilə fərqlənirdilər.
Assuriyalılar öz düşmənlərini hələ öz qəddarlıqları ilə üzləşməmişdən əvvəl tez
qaydada təslim olmağa inandırırdılar. Onlar terror taktikası ilə məşhurlaşmışdılar, bu
məsələdə onlar heç də digər Yaxın Şərq işğalçılarından fərqlənmirdilər. Şəhərləri qarətə
məruz qoyub, məhv edirdilər, taxıl zəmilərini yandırır, meyvə ağaclarını kəsirdilər.
Onlar öz əsirlərinə qarşı zorakılıqları, amansızlıqları ilə «şöhrət tapmışdılar». Assuriya
çarı Aşurbanipal götürdüyü əsirlərin çoxunu odda yandırırdı. O, lovğalanırdı ki, şəhər
qapısının qarşısında cəsədlərdən təpə düzəltmişdir. Onların dərisini şəhər
divarlarından kənarda sərdirmişdi. İmperiyanın hökmranlığına qarşı qiyam qaldıran öz
ərazilərində isə o, müstəsna vəhşilik nümayiş etdirirdi.
IX əsrin sonunda İsrail Assuriyaya bac verməyə məcbur edildi. Sonrakı əsrdə isə
İsrailin özü dağıdıldı. Assuriyalıllar b.e.ə. 722 və ya 721-ci illərdə İsrail çarlığını viran
qoydular və çox sayda israillini öz imperiyalarının başqa hissələrinə deportasiya etdilər.
Səpələnmiş israillilər («on itirilmiş tayfa») qonşu xalqların arasında meydana çıxıb, öz
xalqlarına mənsubluqlarını itirdilər.
Xaldeylər də çar II Nabuhodonosorun başçılığı altında İudeyanı (əvvəlki çarlığın
digər hissəsini) işğal edib, b.e.ə. 586-cı ildə Yerusəlimi bütünlüklə dağıtdılar. Yuxarı
sinifdən olan adamların çoxu İudeyadan Babilistana deportasiya edildi. Bu sürgünün
acı xatirəsi Bibliyada öz əksini tapdı. Lakin İudeya xalqı üçün bu, son olmadı və Xaldey
çarlığının dağıdılması onların xilasına səbəb oldu.
Persiyalılar hind-avropa dilində danışan xalq olmaqla, midiyalılarla cənubişərqdə yaşamaqla onun təbəəsi idilər. B.e.ə. 559-cu ildə Kir persiyalıların lideri olmaqla,
onları öz hakimiyyəti altında birləşdirdi və 550-ci ildə Midiya üzərində Persiyanın
nəzarətini qurdu. Üç il sonra o, qərbi Kiçik Asiyadakı varlı Lidiya çarlığını məğlub etdi
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və onu öz satrapiyasına çevirdi. Kirin qoşunları İon dənizi sahilindəki yunan şəhərdövlətlərini işğal etdi. Sonra o, şərqə tərəf döndü, İran yaylasının şərq hissəsini,
Soqdiyanı və hətta Qərbi Hindistanı özünə tabe etdi. 539-cü ildə Mesopotamiyaya girib,
Babilistanı Persiya əyalətinə çevirdi. O, babilistanlıların hüsn-rəğbətini qazandı. B.e.ə.
VI əsrin əvvəlində Babilə gətirilmiş iudeyalılara Yerusəlimə qayıtmağa, onlara öz
şəhərlərini bərpa etməyə və məbədlərini yenidən tikməyə icazə verdi.
B.e.ə. 530-cu ildə Böyük Kir Soqdiyadan massagetlərin ərazisinə girdikdə
döyüşdə öldürüldü. Öz müasirləri üçün o, həqiqətən də Böyük Kir epitetinə layiq idi.
Persiyalılar onu özlərinə «ata» sayırdılar. Assuriya hökmdarlarına bənzəməyərək,
mərhəmətli çar reputasiyasına malik idi. Midiyalılar, babilistanlılar və yəhudilər onu
özlərinin qanuni hökmdarı hesab edirdilər.
Persiya çarı I Dara imperiyanı daha da möhkəmləndirdi. O, Misir qanununu
kodifikasiya etdi və Qırmızı dənizlə Aralıq dənizini birləşdirmək üçün kanal tikdirdi.
İmperiyanın Hindistandakı ərazisini İnd çayına qədər genişləndirdi. Avropanın
içərilərinə hərəkət edib, Frakiyanı işğal etdi və Makedoniya çarını vassala döndərdi. O,
Yunanıstana müdaxilə etdikdə, b.e.ə. 490-cı ildəki həmin yürüş Marafon döyüşündə
afinalıların qələbəsi ilə nəticələndi.
Daranın hökmranlığı dövründə persiyalılar dünyada o vaxtadək dünyada
görünməmiş çox iri bir imperiya yaratdılar. Ona Yaxın Şərqdəki köhnə güc mərkəzləri –
Misir, Mesopotamiya və Assuriya daxil idi. İmperiya həm də qərbdə Frakiyaya və Kiçik
Asiyaya, şərqdə isə Hindistanın içərilərinə qədər genişlənmişdi.
O, Persiya imperiyasını öz idarəçiliyi altında saxlayanda, orada
kommunikasiyanın səmərəli sistemi mühüm əhəmiyyət daşıyırdı. Yaxşı saxlanan yollar
hərbi və hökumət adamlarını mənzilə tez çatdırmağa qadir idi.
Çar Yolu kimi tanınan bu yollardan biri xüsusən Kiçik Asiyadakı Lidiyanın
mərkəzi Sardıdan Persiya imperiyasının əsas paytaxtı Suzaya qədər uzanırdı.
Persiyalılar da assuriyalılar kimi çar xəbərçilərini təzə atlarla təmin etmək üçün
dayanacaq postları qurmuşdular.
Persiyalıların b.e.ə. 490-cı ildə Marafon döyüşündə afinalılar tərəfindən
məğlubiyyətindən sonra, xüsusən 479-cü ildə afinalılar yenidən Persiya ordusu
üzərində həlledici qələbə çaldılar. Persiya qoşunlarının qalıqları Asiyaya geri çəkildilər.
Persiyalıların məğlubiyyətindən sora Afina onlara qarşı öz yeni liderliyini təmin
etmək üçün Delos Liqası adlanan konfederasiya yaratdı. Bu liqada başlanğıcda
afinalılar ağalıq edirdi. Liqadakı böyük dövlətlər – Lesbos, Samos və Xios onu gəmilərlə
təmin etdiyi halda, kiçik icmalar pulla maddi yardım göstərirdi. Afinanın başçılığı
altında Delos Liqası Persiya imperiyasına hücum etmək istəyirdi. Faktiki olaraq Egey
dənizi sahilindəki bütün yunan dövlətləri Persiyanın nəzarətindən azad edilmişdi və
b.e.ə. 469-cü ildə Persiya donanması və ordusu Kiçik Asiyanın cənubunda qəti
məğlubiyyətə düçar oldu. Delos Liqası tezliklə Afina imperializminin özəyinə çevrildi.
Həm də Afinadan kənarda iki imperiya – Yunanıstanda quru ərazidəki imperiya və
Egeydə dəniz imperiyası yaratmağa cəhd edildi. Lakin Sparta və onun müttəfiqləri ilə
Birinci Pelloponnes müharibəsi getdi. Afina qurudakı imperiyadan imtina etdi. Sparta
isə öz növbəsində onun dəniz imperiyasının genişlənməsini tanıdı. Yunan dövlətləri
b.e.ə. V əsrin sonunda tənəzzülə uğradı, VI əsrin birinci yarısında Sparta hakimiyyəti
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də süqut etdi. Böyük Aleksandrın atası çar II Filippin başçılıq etdiyi Makedoniya inkişaf
etməyə başladı.

2. Böyük Aleksandrın imperiyası
B.e.ə. 334-cü ildə Böyük Aleksandr Makedoniya və yunan orduları ilə Persiya
imperiyasına hücum etmək üçün qərbi Asiyaya girdi. İllərlə gedən döyüşdə persiyalılar
tam məğlub oldular və b.e.ə. 327-ci ildə Aleksandr və onun qoşunları Hindistanın şərq
tərəfinə soxuldular. Ordu qiyam qaldırdıqda Aleksandr geri qayıtmağa məcbur oldu.
Persiya imperiyasının işğalı yunan mədəniyyətinin bütün qədim Yaxın Şərqə
yayılması üçün qapıları açdı. Yunan sakinlər – bürokratlar, tacirlər, əsgərlər və alimlər
bu torpaqlara axışdı.
Aleksandr, atası qətlə yetirildikdən sonra Makedoniya çarı olanda 20 yaşında idi.
Persiyalılara hücum etmə şansını əldə etmək onun məqsədinə çevrildi. Persiya isə bir
sıra cəhətlərinə görə zəifləsə də, hələ də qüdrətli dövlət idi. B.e.ə. 334-cü ildə Aleksandr
37 minlik ordusu ilə Kiçik Asiyada sahilə çıxdı. Ordunun yarısı makedoniyalılar,
qalanları isə digər müttəfiqlərdən idi. Süvarini isə 5 min atlı təmsil edirdi.
Qranik çayı üzərində ilk döyüş başlıca qələbəylə başa çatdı. Sonrakı ildə isə artıq
Kiçik Asiyanın bütöv qərb yarısı onun əlində idi. İssa döyüşündə isə daha böyük zəfər
qazanıldı. Misir döyüşsüz təslim oldu. B.e.ə. 332-ci ilin qışında Suriya, Palestina və
Misir artıq Aleksandrın hakimiyyəti altında idi.
B.e.ə 331-ci ilin yayında Qavqamela döyüşündə Aleksandrın adamları Persiya
qüvvələrindən xeyli az idi. Çar III Dara döyüşdən qaçdı və qələbədən sonra Aleksandr
Babilə daxil olub çoxlu qızıl və gümüş ələ keçirdi. B.e.ə. 327-ci ilin yayında o,
Hindistana girdi, bu ölkənin çox hissəsini zəbt etmək istəyirdi. Əsgərləri qiyam
qaldırıb, irəli getməkdən imtina etdikdə, Aleksandr onların tələbinə tabe oldu və geri
qayıtmağa razılıq verdi. O, Gedrosiya səhrasından keçməklə qoşunlarını Persiyanın
şimalı ilə geri aparırdı. Qoşunlarının qalığı Suzaya, sonra Babilə yollandı. Burada o yeni
kampanyalar planlaşdırırdı. Lakin b.e.ə 333-cü ilin iyununda o, yaralardan –
döyüşlərdə o, 8 dəfə yaralanmışdı – qızdırmadan, güman ki, həmdə izafi alkoqoldan
zəyifləyib, 32 yaşında həyatdan getdi. Bəzi tarixçilər belə bir fikri irəli sürürlər ki,
Aleksandr kainat bəşəriyyəti idealına inanırdı. Buna sübut kimi, b.e.ə. 324-cü ildə
Suzada 10 min sayda əsgərinin yerli qadınlarla evlənməsini təşkil etməsini göstərirdilər.
O, pers paltarı geyinir, öz administrasiyasında perslərdən istifadə edir və yerli gəncləri
Makedoniya hərbçiliyi qaydasında məşq etdirirdi. O, makedoniyalıların, yunanların və
perslərin qaydalarını hakim sinifin içərisində qarışdırıb, onları özünün geniş
imperiyasına nəzarət etməyə qadir etmək istəyirdi. O, yeni dövr, Ellinistik era
yaratmışdı.
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Persiya imperiyasının Aleksandr tərəfindən məhv edilməsi nəhəng ərazi
üzərində yunan-Makedoniya ağalığını genişləndirmişdi. Onun ölümündən sonra
Aleksandr siyasi irsinin xüsusiyyətləri ellinistik monarxiyalarda öz əksini tapmaqla,
Ellinistik dünyanın bir hissəsinə çevrilmişdi. Onun imperiya baxışları, heç şübhəsiz,
gələcək romalıları ilhamlandıracaqdı. Onları, əlbəttə ki, Aleksandr irsinin real varisləri
saymaq olar.
Aleksandr həm də böyük, mədəni irs qoyub getmişdi. Onun işğallarının nəticəsi
kimi yunan dili, incəsənəti, arxitekturası və ədəbiyyatı bütün Yaxın Şərqə yayılmışdı. O,
geniş ərazilərə nəzarət etmək üçün çox sayda şəhərlər və koloniyalar yaratmışdı.
Onların sakinlərinin çoxu yunan muzdluları idi. Beləliklə, Aleksandr irsi, Ellinistik
dünyada meydana gələn fərqləndirici əlamətlərdən biri idi.
Aleksandrın birləşmiş imperiyası onun işğalları ilə yarandığı kimi, onun ölümü
ilə də parçalandı. Makedoniya hərbi liderlərinin hamısı hakimiyyət uğrunda
mübarizəyə girişdilər. B.e.ə. 301-ci ildə birlik barədəki istənilən ümid artıq ölmüşdü

3. Qədim Roma imperiyası
Respublikanın yarandığı dövrdə Roma şimalda etrusklar, volskilər və ekvililər
daxil olmaqla düşmənlərlə əhatə olunmuşdu. Latsiumu müdafiə etmək üçün Roma
Latın icmaları ilə ittifaq bağladı, öz qonşuları ilə, demək olar ki, xeyli davam edən
müharibələr aparırdı. Latın dövlətlərinin qiyamı baş verdikdə (b.e.ə. 340-cı il) Roma öz
müttəfiqləri üzərində ağalığını artırdı. Bir müddət Mərkəzi Apennindən olan dağ
adamları ilə – samnitlərlə mübarizə apardı. Onlar Romadan cənubda, Kampaniyada
yaşayırdılar. Samnitlər üzərində qələbə ilə İtaliyanın xeyli iri hissəsinə nəzarət edib,
yarımadanın cənubundakı yunan icmaları ilə birbaşa kontakta girdi. Tezliklə bu yunan
şəhərlərindən bəziləri ilə düşmənçiliyə başladılar. Nəticədə onlar Epir çarı Pirrin
köməyindən istifadə etdilər.
Pirr 20 min qoşunla Adriatik dənizini keçəndən sonra romalıları iki dəfə
döyüşdə məğlub etdi. Lakin hər iki döyüşdə ağır itkilər verməli oldu, buradan da
ironiya xarakterli «Pirrin qələbəsi» ifadəsi meydana gəlmişdir. Daha bir vuruşda isə
romalılar onu qəti məğlubiyyətə uğratdılar və İtaliyanın cənubunun da işğalını başa
çatdırdılar.
Romalılar İtaliyada ağalıq edərkən b.e.ə. 338-ci ildə Roma konfederasiyasını icad
etdilər, bəzi xalqlara hətta Roma vətəndaşlığı verdilər. Romalılar təkcə yaxşı əsgərlər
deyildilər, həm də inadkar idilər. Nəticədə onlar praktiki strategiya hissinə malik
oldular. B.e.ə. 264-cü ildən koloniyalar – istehkamlanmış şəhərlər saldılar, yollar
tikməklə onların sakinləri ilə əlaqə yaratdılar və səmərəli olan hərbi və kommunikasiya
şəbəkələrinə yiyələndilər. Öz müharibələri üçün bütün İtaliyanın «top ətini» tam
səfərbərliyə ala bildilər.
İtaliya yarımadasını işğal etdikdən sora romalılar qüdrətli Aralıq dənizi dövləti
olan Karfagenlə üz-üzə gəldilər.
B.e.ə. 800-cü ildə Tirdən olan finikiyalılar tərəfindən salınan Karfagen, dəniz
ticarət yolu üstündəki çox əlverişli bir yerdə yerləşmişdi və mühüm kommersiya
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mərkəzinə çevrilmişdi. Karfagen həm də tədricən qüvvətli hərbi dövlətə çevrildi. B.e.ə.
III əsrdən Karfagen imperiyasına şimali Afrika sahili, cənubi İspaniya, Sardiniya,
Korsika və qərbi Siciliya daxil idi. Qərbi Aralıq dənizindəki ticarətə inhisar hüququna
malik olmaqla, Karfagen həmin zonada ən böyük və ən varlı dövlət idi.
Birinci Puniya müharibəsi (b.e.ə. 264-241-ci illər) – Finikiya latın dilində Puniya
adlanırdı, – iki Siciliya şəhəri arasındakı mübarizəyə, romalılar müdaxilə etməyi və ora
ordu göndərməyi qərara alanda başlandı. Karfagenlilər Siciliyanı öz təsir sferası hesab
edirdilər, ona görə də romalıların hərəkətini “Casus belli” – müharibəyə girməkdən
ötəri formal səbəb və müharibə üçün əsl səbəb kimi qiymətləndirdilər. Hər iki tərəf
müharibəyə girməklə Siciliyanı bütünlüklə işğal etmək qərarına gəlmişdi. Romalılar
donanma barədə zəif olduqlarından gəmilər qayırmağa girişdilər. Karfagenlilər isə
döyüşü davam etdirmək üçün muzdlu əsgər toplamaqda çətinlik çəkirdilər. Hər iki
tərəf uzun mübarizədə döyüşləri uduzsalar da, güclənən Roma donanması Karfagen
hərbi-dəniz qüvvələrini məğlub etdi. Qərbi Siciliyanın şəhərlərinə Karfagenin nəzarət
etməsinə son qoyuldu. B.e.ə. 241-ci ildə Karfagen sülh xahiş etməklə Siciliya barədəki
bütün hüquqlarından imtina etdi və təzminat ödəməli oldu.
İkinci Puniya müharibəsinə qədər olan dövrdə gözlənilmədən Karfagen dirçəldi.
Hərbi xadim Hamilkar Barka Karfagenin İspaniyada sahib olduğu torpaqları
genişləndirdi. Bu ərazilər onu canlı qüvvə ilə təmin edəcəkdi. Yerli ispanlar yaxşı
əsgərlər idi, həm də onlar yaxşı qılınclara malik idilər. Hamilkar və onun varisləri
heybətli piyada ordu qurdular və güman edirdilər ki, Karfagenin Roma ilə ikinci
müharibəsi uğurlu olmaqla, Romanı məhz quruda məğlub etməkdən asılı olacaqdır.
B.e.ə. 221-ci ildə Hamilkarın oğlu Hannibal atasının ölümündən sonra, bu vaxt
onun 25 yaşı var idi, Karfagen siyasətinə istiqamət verən bir şəxsə çevrildi. Üç il sonra
Roma və Karfagen yenidən müharibədə idilər. 218-ci ildə Hannibal Alpı aşıb İtaliyaya
girdikdən sonra döyüşlərdə qələbə çalırdı. B.e.ə. 216-cı ildə isə o, Kannda Roma
ordusunu darmadağın etdi. 40 mindən artıq romalı əsgər öldürüldü. Bir sıra italyan
şəhərləri də Roma ağalığına qarşı qiyam qaldırıb, Hannibala tərəf keçdi.
Lakin romalılar qiyam qaldırmış italyan şəhərlərinin bəzilərini yenidən tutdular.
B.e.ə. 206-cı ildə Roma generali Publi Korneli Stsipion Hannibalın taktikasından istifadə
edərək karfagenliləri İspaniyadan qovdu. Sonra isə müharibə birbaşa Karfagen
ərazisinə keçdi. Karfagenlilər Hannibalı İtaliyadan geri çağırmağa məcbur oldular.
B.e.ə. 202-ci ildəki Zama döyüşündə Stspion Hannibal və Karfagen qoşunları üzərində
qəti qələbə çaldı. Karfagen İspaniyanı itirdi. Roma Aralıq dənizinin qərbində aparıcı
qüvvəyə çevrildi.
Lakin bəzi romalılar daha çox şeyə nail olmaq istəyirdi. Görkəmli siyasətçi
Böyük Katon Karfagenin bütünlüklə məhv edilməsinin tərəfdarı idi və senatdakı hər bir
çıxışını bu sözlərlə bitirirdi: «Və mən düşünürəm ki, Karfagen hökmən dağılmalıdır!»
Karfagen sülh müqaviləsinə əməl etməyəndə Roma müharibə elan etdi. Stspion Emilian
Kiçik Afrikalının başçılıq etdiyi Roma qüvvələri Karfagenlə üçüncü və axırıncı
müharibəyə (b.e.ə. 149-146-cı illər) başladı. Bu vaxt romalılar Karfagenin son məhvi
variantını həyata keçirirdilər. Karfagen ərazisi Afrika adlanmaqla əyalətə çevrildi.
Roma imperiyası üç səhnədə qurulmuşdu: İtaliyanın işğalı, Karfagenlə münaqişə
və qərbi Aralıq dənizindəki ellinistik çarıqların özünə cəlb və tabe edilməsi yolu ilə.
391

Romalılar imperiya yaratmağın böyük planına malik deyildilər. Həqiqətən də,
romalılar yalnız müdafiə məqsədlərinə görə və ya müttəfiqlərini müdafiə etmək üçün
müharibə elan edirdilər. Lakin Roma kübarlığından bəziləri ərazinin genişlənməsinə
rəğbətlə yanaşır və ondan fayda gözləyirdilər. Bol qul əməyi ehtiyatına malik olurdular,
bu da böyüməkdə olan malikanə torpaqlarını becərtdirməyə imkan verirdi.
Yunanıstanda Korinfin və Afrikanın şimalında Karfagenin dağıdılmasından (hər ikisi
eyni ildə baş vermişdi) Roma imperializmi daha lovğa və zorakı olana çevrilmişdi.
İmperiya artıq Avropada və Asiyada isə Yaxın Şərq əraziləri hesabına xeyli
genişlənmişdi.
Qay Yuli Sezarın b.e.ə. 44-cü ildə qətlə yetirilməsi ilə Romada başqa bir vətəndaş
müharibəsi səhnəsi meydana gəldi və bu, respublikaya ölümcül zərbə vurdu. Roma
imperiyası nə qədər geniş olsa da, iki rəqibə – Oktaviana və Antoniyə xırda gəlirdi və
bu düşüncə onları münaqişəyə cəlb etdi. B.e.ə. 31-ci ildə Oktavianın qüvvələri
Yunanıstandakı Aktsi döyüşündə Antoninin və onun məşuqəsi , Misir çariçası
Kleopatranın ordularını və donanmalarını darmadağın etdi. Onların hər ikisi Misirə
qaçdı və başqa çıxış yolu görmədiklərindən, bir-birinin ardınca özlərini intihar etmək
qərarına gəldilər.
Nəhayət, Roma dünyasına – Pax Pomana-ya sülh gəldi. Son iki yüz ildəki ən
möhkəm stabillik məhz Oktavian dövründə hökm sürdü. Romalılar antik dövrün ən
böyük imperiyasında sülh yarada bildilər.
Avqust Yuli-Klavdi sülaləsini yaratmışdı, sonrakı dörd hökmdar onun özünün
və ya arvadının nəsli ilə qohum idi. Bu sülalənin hökmdarları qabiliyyətlərinə görə birbirindən xeyli fərqlənirdi. Tiberi səriştəli general və bacarıqlı inzibatçı idi. Tiberinin
nəvəsi və Avqustun nəticəsi olan Kaliqula tiran davranışı nümayiş etdirirdi. Klavdi
arvadının iyrənc davranışından əziyyət çəkirdi, özü isə savadlı və səriştəli hökmdar idi.
Neron dövlət işlərinə, xüsusən hərbi məsələlərə laqeyd idi. Sülalənin yıxılması
Neronun hökmranlığı dövrünə təsadüf etdi. Neron ilk illərdə filosof Senenakın
məsləhəti ilə yaxşı işləsə də, tezliklə öz vəzifəsini yerinə yetirməkdən yoruldu və özünü
digər maraqlara – səslə oxumağa, aktyorluğa, at çapışına və cinsi eybəcərliklərə tabe
etdi.
İlk dəfə Flavi sülaləsindən olanlar, xüsusilə Domitsian printseps sözündən
imtina edib imperator titulundan istifadə etməyə başladı. İmperator tezliklə mütləq
monarxa çevrildi.
196-180-ci illərdə beş nəcib imperator hakimiyyətdə oldu. Nerva, Trayan, Adrian,
Piy, Mark Avreli imperiyanı möhkəmləndirməklə yanaşı, bacarıqlı adamlar kimi
dövlətin yaxşı qaydada idarə edilməsinə çalışırdılar. Onların dövründə çox sayda
akveduk, körpü, yollar və limanlar tikilmişdi, ictimai işlər bütün əyalətlərdə və
Romanın özündə aparılırdı. Trayan Romada yeni forum tikdirmişdi, orada onun
qələbələrinə həsr olunmuş qüllə var idi. Adrianın Panteonu «bütün allahların məbədi»
olmaqla, Romada indiyədək salamat qalan ən böyük antik tikililərdən biridir.
II əsrdə Roma imperiyasının ərazisi 3,5 milyon kv.mil idi və Han Çininə bənzər
qaydada onun əhalisi 50 milyon nəfər idi. Bu geniş ərazinin idarə edilməsi daim qayğı
və diqqət tələb edirdi.
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Avqustdan sonra da bəzi imperatorlar öz məsuliyyətlərinə ciddi yanaşırdılar.
Məsələn, Adrian imperiyanın bütün əyalətlərinə b.e. 121-132-ci illərində səfər etmişdi.
Nəhəng imperiyanın mərkəzində qədim şəhər Roma dururdu. Həqiqətən
paytaxt şəhəri olmaqla Roma imperiyadakı bütün şəhərlərdən daha çox sayda olan
əhaliyə malik idi. Avqustun dövründə onun əhalisinin sayı bir milyona qədər idi. Çox
sayda xalqları özünə maqnit kimi cəlb edən Roma həm də müstəsna dərəcədə
kosmopolit şəhər idi. İmperiyanın hər yerindən olan millətlər burada məskunlaşırdı,
yunanlar və suriyalılar kimi xüsusi qruplar bütövlükdə bir-birinə qonşu idilər. Burada
gün ərzində arabaların hərəkəti qadağan olunmuşdu. Gecələr nəqliyyatın səsi çox vaxt
adamların yatmağını çətinləşdirirdi. Axşamlar piyada gəzinti təhlükəli idi, adamlar
öldürülə, qarət edilə və ya binaların yuxarı mərtəbələrindən atılan çirkli su ilə islana
bilərdi.
Roma şəhərində varlılarla kasıblar arasında dərin uçurum var idi. Baş verən
yanğını söndürmək çox çətin olurdu. Ədalətsiz olaraq Neron tərəfindən başlanıldığı
güman edilən 64-cü ilin məşhur böyük yanğınında şəhərin yaxşı hissəsi xarabalığa
çevrilmişdi. Yaşayış şəraiti çox qeyri-rahat olduğundan kasıb romalılar vaxtlarının
çoxunu evdən kənarda, küçədə keçirirdilər.
Böyük imperiyanın mərkəzi olsa da, Roma həmçinin böyük parazit idi. Avqust
dövründən başlayaraq şəhər əhalisini qida ilə təchiz etmək məqsədilə 200 min nəfərə
qədər adam pulsuz taxıl alırdı. Hətta pulsuz taxıl da kasıbların pis həyat şəraitini
yüngülləşdirə bilmirdi. Şəhər uşaqları içərisində raxit xəstəliyi geniş yayılmışdı.
Adamları, şair Yuvenalın yazdığı kimi, yalnız çörək və sirk (tamaşa) düşündürürdü.
İmperator və digər dövlət vəzifəliləri dövlətin böyük bayramlarının bir hissəsi
kimi ictimai tamaşalar təşkil edirdilər. İlin yüz günündən də çoxunda belə ictimai
bayramlar təşkil edilirdi. Buna üç növ əsas əyləncə daxil idi: Böyük Sirkdə at və döyüş
arabası qaçışı yüz minlərlə adamı cəlb edirdi. Bu vaxt teatrlarda isə dram və ya digər
tamaşalar göstərilirdi. Qladiator tamaşası Roma cəmiyyətinin tərkib hissəsi idi. Onlar
amfiteatrda keçirilirdi. Ən məşhur olan, indiyədək qalmış Flavi amfiteatrında, bu,
«Kolizey» adlanırdı, 50 min nəfərlik tamaşaçı yeri var idi. Qladiator oyunları dan yeri
söküləndən qaranlıq düşənə qədər davam edirdi. Bu qan axıdılması tamaşaları Roma
xalqı arasında müstəsna dərəcədə populyar idi. Bu təkcə ictimai əyləncə deyildi, həm
də siyasi və sosial bir vəzifə daşıyırdı. İmperator Trayanın dediyi kimi, “o, başa
düşürdü ki, əgər taxıl və pul paylanması fərdi məmnunluğa səbəb olursa, tamaşalar isə
kütlənin məmnun olması üçün vacibdir».
Roma imperiyasında xristianlar IV əsrin əvvəllərinə qədər təqib olunur,
öldürülürdü. 180-ci ildə Afrikada, Karfagen yaxınlığında kişilərdən və qadınlardan
ibarət kiçik xristian qrupu “xristian dininə müvafiq qaydada yaşadıqlarını etiraf
etdiyinə görə» mühakimə olunmuş və ölümə məhkum edilmişdi. Onlar qılınc zərbəsi
ilə edam ediləcəklərini bildikdə demişdilər: «Biz Allaha minnətdarıq». Xristianların
çoxu üçün şəhid olmaq İisusun nümunəsini təkrar etmək qaydasında xilasa nail olmaq
mənasını verirdi. Onlar bunu «Allahın mərhəmətinin sübutu» hesab edirdilər.
Şəhidlərin qanı «kilsənin toxumu» kimi qiymətləndirilirdi.
Lakin bu yeni din – xristianlıq böyüməkdə davam edirdi. İmperatorlar
Diokletian və Konstantin bir sıra islahatlar həyata keçirdilər ki, bu, sonrakı imperiyaya
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yeni dövlət dini vermək prosesinin başlanğıcı oldu. Burada yeni dövlət dini – xristianlıq
meydana gəldi.
Əyalətlərdə çoxlu tikililər inşa edildiyinə görə Roma artıq sadəcə simvolik
paytaxta çevrilmişdi. 324-cü illə 330-cu il arasında Konstantin özünün böyük layihəsinə,
şərqdə, yunan şəhəri Bizantiumun yaxınlığında, Bosforun sahilində yeni paytaxt şəhəri
tikdirməyə başladı. «Konstantinin şəhəri» və ya Konstantinopol adlanmaqla bu yaşayış
məkanı müdafiə məqsədləri üçün yaradılırdı, çünki olduqca böyük strateji əhəmiyyətə
malik olan bir yerdə yerləşirdi. 330-cu ildə və sonrakı illərdə «Allahın göstərişi ilə»
orada çox sayda xristian kilsələri tikildi.
IV əsrdə xristianlıq əvvəllər heç vaxt olmadığı kimi çiçəklənməyə başladı və
imperator Konstantin bu dinin yeni statusunun meydana gəlməsində mühüm rol
oynadı. O, xristianlığı 312-ci ildən dəstəkləməyə başladı, bu vaxt o, Tibr çayı üzərindəki
Milviya körpüsü üstündə həlledici döyüşdə Maksentinin qüvvələrinə qalib gəlmişdi.
Döyüşdən əvvəl o, «Bu əlamətdə son qalib gələcəksən» sözləri yazılmış xristian xaçının
təzahür etdiyini görmüşdü. Döyüşü udan Konstantin xristian Allahının qüvvəsinə
inanaraq, 313-cü ildə məşhur Milan ediktini dərc etmişdi. Bu sənədə görə xristianlığın
mövcudluğuna rəsmi qaydada tolerant yanaşılması irəli sürülürdü. I Böyük Teodosinin
hökmranlığı (379-395-ci illər) altında isə xristianlıq Roma imperiyasının rəsmi dini oldu.
Xristianlıq zəfər çaldı.
Vestqotların lideri olan Alarix 395-ci illə 401-ci il arasında Balkanlarda hərəkət
edib, Roma vəzifəlilərindən ərzaq və pul alırdı. 408-ci ildə Roma şəhəri onun bu
tələbindən imtina etdikdə o, şəhərin qapısı qarşısında dayandı. Roma böyük məbləğdə
qızıl və gümüş pul verdi ki, o, şəhərdən geri çəkilsin. İki il sonra Alarix üç gün ərzində
qoşunları ilə Romanı qarət etdi.
476-cı ildə alman mənşəli vandal əsgərlərinin yeni ağası Odoakr Roma
imperatorunu devirdi və özünü alman çarı elan etdi. Bundan 12 il əvvəl vandallar
müdafiəsiz olan Roma şəhərini qarət etmişdilər. Beləliklə, qərbdə Romanın imperial
hakimiyyəti başa çatdı. Sonrakı Roma imperiyası yeni alman çarlıqlarında yaşamaqda
davam etdi.
Roma imperiyasının məhvə məhkumluğu artıq görünürdü. Bunun bir neçə
səbəbi var idi. Onlardan biri Romanın almanlarla yüz ildən artıq davam edən arası
kəsilməyən müharibələr aparması idi. İmperiya hərbi dövlətə çevrilmişdi, ağır hərbi
xərclər bir vaxtlar onun çiçəklənən kəndlərini və şəhərlərini viran qoymuşdu. Bununla
yanaşı, Roma ordusunda alman muzdluları artıq çoxluq təşkil edirdi. Muzdlular
məsələsində Roma özünün əzdiyi məşhur düşməni Karfagenə bənzəyirdi. Roma
vətəndaşlığı alan almanlar hətta hərbi xadimlərə və yüksək vəzifəli məmurlara
çevrilmişdilər. Ona görə də Roma imperiyasına xaricdən olan alman təhlükəsi ilə
yanaşı, daxildən də bu imperiya almanlaşmışdı. Müqəddəs Avqustin yaxşı demişdi ki,
Romulun yaratdığı Yer şəhəri olan dövlət niyə də dağılmasın.
Hələ IV əsrdə Roma imperiyasının qərb və şərq hissələri arasında bölünməsi baş
vermişdi. Almanlar imperiyanın qərbinə girəndə, oradan V əsrdə müxtəlif çarlıqlar
yaradanda şərqdə Roma imperiyası, mərkəzi Konstantinopol olmaqla möhkmələnir və
inkişaf edirdi. VI əsrdə ən bacarıqlı hökmdarlardan biri olan Yustinian bütün Aralıq
dənizi dünyasında Roma imperiyasını yenidən qurmağa cəhd etdi və 533-cü ildə qərb
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ərazisini yenidən tutmağa başladı. Şimali Afrikada iki döyüşdə vandallar sürətlə məhv
edildi. Sonra Apennindəki ostqotlar məğlub edildi. Bu mübarizə İtaliyanı viran qoydu,
barbar müdaxilələrinə nisbətən ölkə Yustinianın qələbələrindən daha çox ziyan çəkdi.
O, ölümündən əvvəl Aralıq dənizi dünyasını bərpa etməyə müvəffəq oldu. Bu
imperiyaya Şimali Afrika, Kiçik Asiya, Palestina və Suriya daxil idi.
VII və VIII əsrlərdə Bizans imperiyası, (Şərqi Roma imperiyası əsasən belə
adlanırdı), ərazisinin çoxunu, onların slavyanların, bolqarların və müsəlmanların əlinə
keçməsi nəticəsində itirdi. 750-ci ildən imperiya yalnız Kiçik Asiyadan, Balkanların bəzi
torpaqlarından və İtaliyanın cənub sahillərindən ibarət idi. Bolqarlar yeni hücumlar
edir, ərəblər imperiyanı narahat etməkdə davam edirdi. IX-XI əsrlərdə Bizans
imperiyasında makedoniyalılar adlanan yeni sülalə meydana gəldi, sülalənin
hökmdarları xarici düşmənlərə qarsı müqavimət göstərir, ölkə daxilində qayda
yaradırdılar. Onlar bir sıra mühüm nailiyyətləri ilə öyünürdülər. Azad fermerlərin
mövqelərini möhkməmləndirdilər, onlar da imperiyanın hərbi gücünü canlı qüvvə ilə
təmin edirdilər. Bu vaxt Qərbi Avropa ilə genişlənən ticarət nəticəsində iqtisadi inkişaf
sıçrayışı əmələ gəlmişdi. İnkişaf hesabına Konstantinopol şəhəri də çiçəklənmişdi.
Bolqarlar məğlub edilmiş, Bolqarıstanın şərq və qərb hissələri imperiyaya
anneksiya edilmişdi. 1025-ci ildə Bizans imperiyası yarandığı VII əsrin başlanğıcından
daha böyük olmuşdu.

4. Hindistanda Maurya imperiyası
B.e.ə. 500-cü ilə yaxın Qanq çayının üzərində yeni siyasi və mərkəzi kimi
Maqadxa meydana gəldi. Buddizmin banisi Sidhartha Qautama - Budda (Sanskrit
dilində hərfi mənada «işıqlanmağa çatmış, işıqlanmış» deməkdir) öz təlimi ilə brəhmən
kahinlərinin dinini sıxışdırdı.
Budda öz təlimi ilə Maurya sülaləsi hökmranlığının əsasını qoydu. Bu dövlət
Makedoniyalı Aleksandrın Hindistana yürüşündən (b.e.ə. 327-325-ci illər) sonrakı
dövrdə fəaliyyətə başlamışdı və b.e.ə. II əsrə qədər Hindistanın şimalında və şimaliqərbində davam etmişdi. Maurya dövlətinin b.e.ə. 321-ci ildə çar Çandraqupta
yaratmışdı. B.e.ə. III əsrin əvvəlində çar Aşokanın hökmranlığı dövründə bu dövlət
şimali və mərkəzi Hindistanı birləşdirib, böyük tərəqqiyə çatmışdı.
Aşoka da əvvəllər işğal siyasəti aparırdı, lakin bir yürüşü çox qan axıdılmasına
səbəb olduqda, bu ona olduqca güclü təsir göstərdi. Müharibənin dəhşətindən qorxuya
düşən Aşoka hökmranlığının sonrakı dövrlərində dövlətini humanist prinsiplər
əsasında təşkil etdi, zorakılığa deyil, ictimai xeyirə və sülhə can atdı. Bunlar
təbəələrinin davranışını nizamlayan çox saylı ediktlərdə öz əksini tapdı. Onları ölkənin
hər yerindəki daş dirəklərdə və qayalarda nəqş etmişdilər və bu, Aşoka yazıları
adlanırdı. Həm də bu yazılar sanskritdə deyil, orta hind dilində yazılmışdı.
Ediktlərinin birində Aşoka həkimlərə adamları və vəhşi heyvanları necə müalicə
etmək barədə məsləhətlərini verirdi. Digərlərində o, tələb edirdi ki, hər bir kəs atasına
və anasına qulaq assın. Onun qərarları yeni hüquqi normaları müəyyən edirdi, hətta
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çarın öz vəzifələrini də nizamlayırdı. Çar təbəələrinə öz uşaqları kimi baxmalı idi və
onun hökmranlığı dövründə bu dinin sferası Hindistanda daim genişlənirdi. Lakin
Aşoka həm də digər dinlərə dözümlülük nümayiş etdirirdi.
B.e.ə. 273-cü ildə ellinist Baktriyası tərəfindən Hindistan subkontinentinin şimalşərq hissəsinin işğal edilməsi ilə Aşokanın Maurya dövləti parçalandı. Onun yerində
müstəqil dövlətlər yarandı. Hindistanda yunan-hindli ağalığı adlanan dövr meydana
gəldi, onu isə saklar dağıtdı.

5. İlk Çin imperiyası
B.e.ə. 221-ci ildə Tsin çarlığının çarı Çjen qonşu torpaqladı tutub, mərkəzləşmiş
Çin dövləti yaratdı. O, bütün ayrı-ayrı dövlətləri öz hakimiyyəti altında birləşdirib,
özünü birinci Çin imperatoru – Tsin Şi Huandi elan etdi.
Yeni dövlət idarə etmədə və iqtisadiyyatda ciddi mərkəzləşmə apararaq, nəhəng
orduya arxalanırdı. İmperator müasir Siamdan uzaq olmayan bir yerdə öz dəfn yerini
müəyyən etməklə şöhrət tapmışdı. Onun sərdabəsini 790 mindən artıq kölə tikmişdi.
Ölümündən sonra da hərbi gücə bel bağlamaqla imperator əmr etdi ki. Öz 7 mindən
artıq döyüşçüsünün və arabaların təbii ölçüdə terrakotadan heykəllərini yaratsınlar.
İmperator b.e.ə. 210-cu ildə öləndə, bütün heykəllər onunla birlikdə dəfn edildi və son
dövrlərdəki arxeoloji qazıntılar onları aşkara çıxardı. Döyüşçülərin antropoloji
xüsusiyyətləri və geyimləri imperiyanın çox saydakı xalqlarına aid olduqlarını göstərir
və heç bir heykəl başqasına bənzəmir. Heykəllər orduda olan rəngarəngliyi bütünlüklə
əks etdirir.
Tsin Şi Huandi tarixi xronikaların və Konfutsi kitablarının mərkəzləşmiş
hökumət üçün təhlükəli olduğunu əsas gətirərək, onları yandırmağı əmr etdi.
O, şimali-qərb sərhədlərini hunlardan müdafiə etmək üçün b.e.ə. 214-cü ildən
başlayaraq mövcud tökmə torpaq təpələri gil istehkamlarla möhkəmləndirdi. Beləliklə,
Böyük Çin Səddi meydana gəldi. Ölkənin ərazisini 36 iri inzibati mahallara böldü,
onların başında mülki və hərbi valilər dururdu. Yazı dəqiqləşdirildi, vahid pul, vahid
ölçü və çəki sistemi tətbiq edildi və yol sistemi islahata uğradı.
İmperator həm də uğurlu sərkərdə idi və öz imperiyasını cənubda Annama
(Vyetnama) qədər genişləndirdi. Lakin ordunu saxlamaq xərcləri ağır yük kimi ölkə
iqtisadiyyatının üzərinə düşdü.
Dövlətin islahat siyasəti savadlı təbəqələrin müqaviməti ilə üzləşdi. Onlar yeni
tətbiq olunanlara qarşı etiraz edir, köhnə əsərlərin, xüsusən filosof Konfutsinin
ideyalarına əsaslanırdılar. Müxalifəti arqumentlərdən məhrum etmək üçün imperator
göstəriş verdi ki, şəxsi mülkiyyətdə olan kitablar onların sahiblərindən alınsın və
yandırılsın. Yalnız Tsin dövlətinin tarixi xronikaları, təbabət üzrə traktatlar,
öncənigörmə sənəti barədə və kənd təsərrüfatına aid kitablar məhv olunmaqdan yayına
bildi. Kim köhnə əsərləri yaymaqda davam edirdisə, onlar edam edilir və ya şimaliqərb sərhədlərinə sürgün edilirdi ki, orada Böyük Səddin tikintisində işləsin.
Çinin ilk imperatoru Tsin Şi Huandi öldükdən sonra hakimiyyəti üsyançıların
başçısı Lyu Ban tutdu. B.e.ə. 206-cı ildə Han sülaləsini yaradıb, imperator Qao- tszu
396

titulunu qəbul etdi. Buna qədər isə Şi Huandidən sonra azad olmuş taxt-tacı
şöhrətpərəst yevnux (hərəm ağası) Çao Kao tutmuşdu, o, imperatorun qardaşını
öldürüb, qanuni varisləri kənarlaşdırmışdı. Lakin onun hakimiyyəti uzun çəkmədi,
imperiyada yüksək vergilərlə əzilən kənd əhalisinin üsyanı başlandı. Üsyançıların
başında Lyu Ban dururdu, onun qoşunları imperator sarayını tutub, yevnux Çao Kaonu
öldürdü.
Lyu Ban Çinin şərqindəki kəndli ailəsindən idi, lakin kiçik məmur səviyyəsinə
yüksələ bilmişdi. Hakim rejimin əleyhdarı olmaqla, o, tədricən rəqiblərini üsyan
hərəkatının rəhbərliyindən sıxışdırıb çıxardı. Yeni hökmdar Han sülaləsini yaratdı, bu
sülalə 400 il hakimiyyətdə oldu. O, paytaxtı Huan Ho çayının üstündəki Çanyana
köçürtü, sonra Böyük Səddi tikdi. Öz qüdrəti və böyüklüyü ilə Çin bu dövrdə Roma
imperiyasını ötüb keçmişdi.
Lyu Ban dövlət hakimiyyətini möhkəmləndirdi, kəndliləri əmək
mükəlləfiyyətindən azad etdi, vergiləri aşağı saldı və borclu olan qullara azadlıq verdi.
Bu yolla o, geniş dayaq qazandı. O, mərkəzi icra aparatını bərpa etdi, lakin bəzi
əyalətlərdə yerli çarcıqlar – vanlar hökmranlıqlarını davam etdirirdilər. B.e.ə. 195-ci ildə
imperator öldükdən sonra taxt-taca onun zəif iradəli olan oğlu çıxdı və onun dövründə
ölkədə separatizm dalğası mühüm yer tutdu.

6. Hunlar
Avropadakı xalqların hunlarla tanışlığı IV əsrə təsadüf edir. 375-ci ildə qotlar
Orta Asiya çöllərindən hərəkət edən hun ordularının qabaqdakı atlı dəstələri ilə
qarşılaşmışdılar. Hunlar ostqotları darmadağın etmiş, tabe olmayan vestqotları isə geri,
qərbə doğru sıxışdırmışdılar. Roma imperiyasının hakim dairələri vestqotlara Dunayın
aşağı sahillərində məskunlaşmağa icazə vermişdi.
Attila 434-cü ildən hunlara başçılıq edirdi. 443-cü, 447-448-cci illərdə Şərqi Roma
imperiyasına, 451-ci ildə Qalliyaya, 452-ci ildə Şimali İtaliyaya viran qoyucu yürüşlər
etmişdi. Buna görə Attilanı Avropa üçün «bəla» adlandırırdılar. Attilanın dövründə
hunların ittifaqı özünün ən böyük qüdrətinə çatmışdı.
Hunları yalnız 451-ci ildə Katalaun çölündə (müasir Fransadakı Şampan vilayəti)
alman dəstələrinin iştirakı ilə romalıların birləşmiş qüvvələri dayandırmağa müvəffəq
oldu. 453-cü ildə hunların rəhbəri Attila şərqi Roma imperiyasına yürüş hazırlayanda
öldü. Hətta almanların «Nibelunqlar haqqında nəğmə» dastanında xalqların Böyük
köçündən bəhs edildikdə, hadisələrin təsvirinin mərkəzində Burqundiya krallığının
hun sərkərdəsi Attilanın qoşunları tərəfindən məhv edilməsindən söhbət açılır. Attilla
öldükdən sonra onun işğal etdiyi nəhəng ərazilər parçalanmağa başladı. Onu da qeyd
etmək lazımdır ki, alman tayfalarının eksponsiyasını nə hunlar, nə də romalılar
dayandıra bilmirdi.
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II. Orta əsrlər imperiyaları
1.İslam xilafəti imperiyası
Erkən ərəblər politeist olmalarına baxmayaraq, burada «Allah» adlanan ali bir
allah da var idi, o, bütün allahları idarə edirdi. Burada heç bir din xadimliyi yox idi.
Tayfanın bütün üzvləri inanc praktikasına cəlb olunmuşdu. Allah müqəddəs daşda
rəmzlənirdi və hər bir tayfa öz daşına malik idi. Bütün tayfalar, ancaq iri qara meteorit
olan Qara daşa sitayiş edirdi, o, Məkkə şəhərindəki Kəbə adlanan mərkəzi məsciddə
qoyulmuşdu.
V və VI əsrlərdə Ərəbistan yarımadası yeni bir əhəmiyyət daşımağa başladı.
Mesopotamiyadakı və Misirdəki siyasi qarışıqlığın nəticəsi kimi regiondakı adətən
istifadə olunan ticarət yolu dəyişdirilməyə başladı. Aralıq dənizindən Məkkədən
keçməklə Yəmənə gedən və sonra gəmilər vasitəsilə Ərəb dənizindən və Hind
okeanından keçən yeni ticarət yolu daha populyar olana çevrildi. Ərəbistan
yarımadasının bu hissəsindəki Məkkə kimi icmalar həmin karvan ticarətindən
varlanmağa başladı. Nəticədə səhradakı bədəvilərlə şəhərlərdə daha çox varlanan tacir
sinifləri arasında da gərginlik artdı. Bu gərgin dünyaya Məhəmməd peyğəmbər gəldi.
Məhəmməd (570-632-ci illər) tacir ailəsində anadan olmuşdu, beş yaşı olarkən
yetim qalmışdı. O, karvan başçısı kimi böyümüşdü və varlı dul qadın olan Xədicənin
işçisi olmaqla ona evlənmişdi. Orta yaşlarında ona vəhylər gəlməyə başladı və bunu
Allahın ilhamlandırdığına inam gətirdi. Allah artıq Moisey və İisus vasitəsilə vəhy
etmişdi, onun sonuncu vəhyləri isə bu vaxt Məhəmmədə verildi. Bu vəhylər sonralar
yığılıb Qurana çevrildi. Onda olan göstərişlər əsasında Allaha sitayiş edənlər yaşamalı
idilər. Məhəmmədin öyrətdikləri vəhylər İslam kimi adlanan yeni dinin əsasını təşkil
etdi, bu söz «Allahın iradəsinə tabe olmaq» mənasını verirdi. Əgər insanlar əbədi
həyata nail olmaq istəyirlərsə, özlərini Allaha tabe etməlidirlər.
Məhəmməd 622-ci ildə öz yaxın ardıcılları ilə birlikdə Məkkəni tərk edib,
şimaldakı rəqib şəhər olan Mədinəyə köçdü, sonralar bu şəhər Mədinə («Peyğəmbərin
şəhəri» adını qəbul etdi. Mədinəyə səfər tarixdə «hicrə» («yola düşmək») kimi tanınır və
İslamın rəsmi təqviminin birinci ili oldu. Məhəmməd burada tezliklə həm dini, həm də
siyasi liderə çevrildi. Onun siyasi və hərbi istedadı 630-cu ildə Məkkəyə dönəndə onu
yararlı hərbi gücə malik olmağa qadir etdi. Məkkədən isə Məhəmmədin ideyaları
tezliklə bütün Ərəbistan yarımadasına yayıldı və nisbətən qısa müddət ərzində Ərəb
cəmiyyətinin dini və siyasi cəhətdən birləşməsi ilə nəticələndi.
Məhəmmədin ölümündən sonra onun ardıcılları dilemma qarşısında qaldılar.
Məhəmmədin ilahi olmaq adını götürməməsinə baxmayaraq, müsəlmanlar dini və
siyasi hakimiyyət arasında elə bir fərq görmürdülər. Allahın iradəsinə tabe olmaq
Peyğəmbərə, Məhəmmədə tabe olmaq kimi bir şey idi – çünki Qurana görə, «Kim
Rəsuluna tabe olursa, Allaha tabe olur». Məhəmmədin ölümündən az sonra varlı tacir
və Məhəmmədin qayınatası Əbu Bəkr İslam cəmiyyətinin xəlifəsi və ya dünyəvi lideri
oldu. Ərəblər Əbü Bəkrin başçılığı altında birləşdikdən sonra öz enerjilərini qonşu
xalqlara qarşı istiqamətləndirdilər. Bizanslılar və persiyalılar birləşmiş ərəblərin gücünü
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ilk hiss edənlər oldu. Bizans ordusu məğlub edildikdən sonra 640-cı ildə ərəblər Suriya
əyalətinə sahib oldular. Şərqdə isə ərəblər 637-ci ildə Persiya qüvvələrini məğlub etmiş,
650-ci ildə bütün Persiya imperiyasını işğal etmişdilər.
VIII əsrin əvvəlində Aralıq dənizinin qərb və şərq qurtaracaqlarına yeni
hücumlar edildi. Şimali Afrikanı tutduqdan sonra müsəlmanlar Gibraltar boğazını
keçib, 710-cu ildə İspaniyanın içərilərinə girdilər. On beş il sonra İspaniyanın əksər
ərazisi mərkəzi Kordoba şəhəri olan müsəlman dövlətinə çevrildi. Lakin müsəlman
ordusunun Fransaya hücumu 732-ci ildə Puatye yaxınlığındakı döyüşdəki
məğlubiyyətdən sonra dayandı və müsəlmanların Avropadakı ekspansiyası fasilə
verdi.
Əməvi sülaləsi Dəməşqdən nəhəng imperiyanı idarə edirdi. Yeni ərəb imperiyası
Bizans və Persiya sivilizasiyaları ilə kontaktda olmaqla, yunan mədəniyyətinin və
qədim Yaxın Şərqin köhnə sivilizasiyalarının təsirinə məruz qalmışdı. İşğalçıların
övladları yeni qaydada təhsil alır və intellektual cəhətdən Qərbi Avropaya labüd
qaydada təsir göstərən parlaq mədəniyyət yaradırdılar.
Əməvi sülaləsi VII və VIII əsrlərdə ərəb ekspansiyası vasitəsilə İslam
imperiyasını qurdular. Lakin Əməvi sülaləsinin korrupsiyası ona nifrət oyadırdı və
onun mövcudluğunu sona çatdırdı. Nəticədə 750-ci ildə Məhəmmədin əmisinin
nəslindən olan Əbu əl- Abbas Abbasid sülaləsini qurdu və bu sülalə 1258-ci ildə baş
verən monqol istilasına qədər ömür sürdü.
762-ci ildə Abbasidlər yeni paytaxt şəhəri olan Bağdadı Dəclə çayının üstündə
tikdilər. Yeni paytaxt çox yaxşı yerdə, Aralıq dənizindən Mərkəzi Asiyaya edən karvan
yolunun üstündə idi. Abbasidlərin hökmranlığı dövründə ölkədəki hakimlərə, tacirlərə
və hökumət məmurlarına döyüşçülərdən daha yüksək olmaqla, ideal vətəndaşlar kimi
baxırdılar. Xəlifə Harun ər-Rəşidin dövrü daha çox məşhurdur, çünki onun
hökmranlığı erası çox vaxt Abbasid xilafətinin qızıl əsri kimi təsvir edilir. Onun oğlu əlMamun isə təhsilin böyük himayəçisi idi. O, astronomiya rəsədxanasının əsasını
qoymuş və klassik yunan əsərlərinin tərcümə edilməsinin bünövrəsini yaratmışdı.
Bu dövrdə iqtisadi inkişaf da böyüyürdü. Ərəblər Roma imperiyasının ən varlı
əyalətlərini işğal etmişdilər və Şərqə gedən ticarət yollarına nəzarət edirdilər. Bağdad
Avropaya, Asiyaya və Afrikaya genişlənən nəhəng ticarət imperiyasının mərkəzinə
çevrilmişdi, İslam dünyasının var-dövlətinə sanballı əlavələr etmişdi.
İnkişafına baxmayaraq, Abbasidlər imperiyasında hər şey o qədər də yaxşı
deyildi. Xəlifəliyə vəliəhdlik üstündə gedən mübarizə əsas bir problem idi. Harun ərRəşid öləndə onun iki oğlunun varislik uğrunda apardıqları mübarizə az qala Bağdad
şəhərini məhv etmişdi. Evlər dağıdılmış, abidələr uçurulmuş, qiymətlər göyə qalxmışdı.
Qardaş qardaşa, oğul ataya qarşı qılınc qaldırırdı, bir hissə bir qardaş, digər hissə isə o
biri qardaş uğrunda vuruşurdu. Evləri və sarayları alov bürümüşdü, mülkiyyət
soyğunçuluğa məruz qalmışdı.
Həm də böyük var-dövlət maliyyə korrupsiyasının qalxmasına şərait yaratmışdı.
Abbasid xəlifələri tezliklə marionetlərə çevrildilər. Əyalət hökmdarları xəlifənin
nəzarətindən uzaqlaşıb, özlərinin müstəqil sülalələrini yaradırdılar. Hətta erkən, VIII
əsrdə Əməvi sülaləsindən ora qaçmış Əbd ər-Rəhman İspaniyada mərkəzi Kordoba
olan ayrıca xilafət yaratmışdı. III Əbd ər-Rəhman (912-961-ci illər) 929-cu ildə özünü
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xəlifə elan etmişdi. Əl-Əndəlus hökmdarları unikal bir cəmiyyət yaratmışdılar, burada
dini tolerantlıq hökm sürürdü. Saray yazıçıları və rəssamları dəstəkləyirdi, onlar parlaq
və çiçəklənən bir mədəniyyət yaratmışdılar.
İslam imperiyasının parçalanması X əsrdə daha da artdı. 973-cü ildə Misirdə
Fatimid sülaləsi xilafət qurdu və müstəqil sülalə kimi Şimali Afrikada fəaliyyət
göstərirdi. Siyasi parçalanmaya baxmayaraq, İslam dünyası yenə də iki ümumi bağlılıq
– Quran və ərəb dili üzərində qurulmaqla, bu əsasa söykənən İslam sivilizasiyası
yaşamaqda davam edirdi.
Müsəlmanlar parlaq səhər mədəniyyəti yaratmışdılar, həmin vaxt Qərbi
Avropaya isə başlıca olaraq əkinçilik kəndlərindən ibarət olan kənd dünyası xas idi.
Buna yeni şəhərlər olan Bağdad və Qahirə, həmçinin İspaniyadakı xilafətin paytaxtı
Kordoba misal ola bilər. 100 min nəfər əhalisi olan Kordoba Konstantinopoldan sonra
Avropanın ən iri şəhəri idi. Bu şəhərdə 70 ictimai kitabxana var idi, xəlifənin özəl
kitabxanasında isə əl yazılarının sayı 400 min ədəd idi. Xəlifə əl-Hakim (961-976-cı
illərdə xəlifə olmuşdu) dünyanın hər tərəfindən kitabları yığır, onları ərəb və latın
dillərinə tərcümə etdirirdi. Buradakı coğrafiya elminə aid əsərlər sonralar Qərb
dənizçiləri və tacirləri tərəfindən istifadə edilmişdir. Məktəblər yaradılır, Kordobadakı
Böyük Məscid (indi Meskida adlanır) bütün İslam dünyasından olan alimlərin
mərkəzinə çevrilmişdi. Çox sayda qadınlar Kordobada müəllimə və kitabxanaçı
işləyirdilər.
İslam şəhərləri müəyyən arxitektura cəhətlərindən istifadə etdiyindən fərqli
fiziki görünüşə malik idilər. Binalarda rənglənmiş alaqapılardan və bəzəkli, naxış
vuruşmuş pəncərələrdən istifadə olunurdu. Xüsusi növ tikililər ucaldılırdı. Axırıncılara
fəvvarələr və ayrıca həyətləri olan saraylar və ictimai binalar, ibadət üçün məscidlər,
ictimai hamamlar, bazarlar və bazar yerləri daxil idi. Müsəlmanlar öz tikililərini unikal
dekorasiya sənəti ilə bəzəyirdilər, çünki din, yaşayan varlıqları təsvir etməyi onlara
qadağan edirdi. Bağdadın 30 kitabxanası var idi və Qahirə kitabxanasında isə 1,1
milyon əl yazısı var idi.
Ərəb imperiyasının ilk bir neçə əsri ərzində məhz İslam dünyası qədim
sivilizasiyaların elmi və fəlsəfi əsərlərini xilas etmiş və yaymışdı. Həmin vaxt qədim
yunan filosofları əsas etibarilə Avropada tanınmırdı, Platonun və Aristotelin əsas
əsərləri ərəb dilinə tərcümə edilmişdi. Onlar Bağdaddakı əl-Hikmə - Müdriklik evi
adlanan kitabxanaya qoyulmuşdu, burada müsəlman alimləri tərəfindən oxunur və
öyrənilirdi. Kitabxanada həmçinin Hindistandan gətirilmiş matematika mətnləri var
idi. Kağızdan istifadə qədim mətnləri qoruyub saxlamağa kömək edirdi. Kağızı istehsal
etmək isə VIII əsrdə Çindən götürülmüşdü, Bağdadda kağız fabriki qurulmuşdu. Sonra
kitab satanlar və kitabxanalar meydana çıxdı. Avropa universitetləri bu alimlərdən
öyrənirdilər, onların əsərləri ərəbcədən latın dilinə tərcümə olunurdu.
İslam alimləri elmə böyük töhfə verirdilər. Onların təkcə matematikadakı və
astronomiyadakı nailiyyətlərinin siyahısı təəccüb doğurmaya bilməz. Müsəlmanlar
rəqəm sistemini Hindistandan götürərək, tətbiq etməyə başlamışdılar, bu sistemdə ilk
dəfə sıfırdan da istifadə olunurdu. IX əsrdə Persiya matematiki əl- Xarəzminin yaratdığı
cəbr elmi Avropada Ərəb sistemi kimi tanındı. Müsəlman astronomlar əl-Mamunun
Bağdadda qurduğu rəsədxanadan ulduzların mövqeyini öyrənirdilər. Onlar Yerin
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dəyirmi olduğunu və ulduzların çoxunun adını bilirdilər. Onlar həmçinin bucaq ölçən
alət kimi astrolyabiyanı dəqiqləşdirmişdilər. Dənizçilər onun vasitəsilə səma cisimlərini
müşahidə etməklə öz olduqları yeri müəyyən edirdilər. Sonralar astrolobiya
avropalıların Amerikaya üzməyini mümkün etmişdi.
Müsəlman alimləri kimyada xeyli yeni kəşflər etdilər və təbabəti bir elm sahəsi
kimi inkişaf etdirdilər. Xüsusən Avropada Avitsenna kimi tanınan İbn Sina (980-1037-ci
illər) məşhur idi. O, tibb ensiklopediyası yazmış, bir sıra xəstəliklərin yoluxma təbiətini
vurğulamışdı, onların içməli su ilə yayıldığını göstərmişdi. Latın dilinə tərcümə
olunduqdan sonra onun əsəri Avropanın universitet tələbələri üçün başlıca stolüstü
kitaba çevrilmişdi. Avitsenna çox saydakı müsəlman alimlərindən biri idi ki, onun əsəri
latın dilinə tərcümə edilmiş, XII və XIII əsrlərdə Avropada intellektual həyatın
inkişafına xeyli kömək göstərmişdi.
Avropa mübarizə aparanda Bizans və İslam dünyaları inkişaf etməkdə və
çiçəklənməkdə davam edirdi. X əsr Bizans sivilizasiyası üçün qızıl dövr idi. Əməvi
xəlifələri sülaləsi VII və VIII əsrlərdə ərəb ekspansiyaları ilə İslam imperiyasının
mərkəzi olan Dəməşqi qurdular, Abbasid sülaləsi isə paytaxtı Bağdada köçürdükdə,
ona Persiyanın təsiri daha da gücləndi. Yunan və Persiyanın elmi və fəlsəfi əsərləri ərəb
dilinə tərcümə olundu. Müsəlmanlar həm də parlaq şəhər mədəniyyəti yaratdılar.
Bizans imperiyasındakı və İslam dünyasındakı əla şəhər mədəniyyətləri
Avropadakı inkişaf etməmiş kənd dünyası ilə kəskin kontrast nümayiş etdirirdi. 1000-ci
ildən isə ancaq kənd dünyası nəinki sağaldı, həm də əvvəlki nəsillərin hətta arzu belə
edə bilmədiyi yollarla genişlənməyə başladı. Avropa nəhəng sıçrayış etmək pozasında
dayanmışdı.

3. Karolinq imperiyası
768-ci ildə atası Pipin öldükdən sonra frankların çarlığının taxt-tacına Böyük Karl
və ya Şarleman çıxdı. O, qətiyyətli, bacarıqlı və inadkar bir adam idi. Fərasətli döyüşçü
olmaqla yanaşı, həm də savadlı dövlət xadimlərinin müdrik bir ağası idi. O, özünün
uzun hökmranlığı dövründə Karolinq imperiyasının ərazisini xeyli genişləndirmişdi.
773-cü ildə o, öz ordusunu İtaliya ərazisinə gətirdi, lombardları tarmar etdi və
Lombardiya dövlətini öz nəzarətinə götürdü. Oğlu İtaliyanın kralı kimi tanınsa da,
hökmdarlığı onun özü edirdi. İtaliyanı tabe etdikdən dörd il sonra İspaniyanın şimalına
doğru irəlilədi. Lakin bu kampaniya onun ümidlərini doğrultmadı, vətənə dönəndə
Pireneyi keçərkən basklar onun ordusunun aryerqardını tələyə salıb, məhv etdilər.
Şarleman Almaniyanın şərqində saksonlarla vuruşurdu, onları xristianlığa
çevirməyə cəhd edirdi. Nəhayət, 804cü ildə on bir kampaniyadan sora Saksoniya
sakitləşdi və Karolinq əraziləri üzərinə əlavə edildi.
Şarlemanın imperiyası qərbi və mərkəzi Avropanın əksər ərazisini tuturdu, XIX
əsrdə Napoleona qədər Avropada heç bir imperiya bu ölçünü görməmişdi. Onun gücü
böyüdükcə, bir ən qüdrətli xristian hökmdarı kimi nüfuzu da artırdı. Bir rahib onun
imperiyasının «Avropa səltənəti» adlandırmışdı. Şarleman 800-cü ildə romalıların
imperatoru kimi yeni titulu qəbul etdi və həmin ili Papa Leo tacı Şarlemanın başına
401

qoyub, onu romalıların imperatoru adlandırdı. Bu hadisə üç yüz il sonra da Roma
imperiyasının konsepsiyasının dözə bilən möhkəmliyini nümayiş etdirirdi. Ən
əhəmiyyətlisi isə o idi ki, bu roman xristian və alman elementlərinin qarışığını
rəmzləndirirdi. Bu, Avropa sivilizasiyasının bünövrəsini təşkil edirdi.
Şarleman şimalda Şimal dənizindən cənubda İtaliyaya qədər və Avropanın
qərbində Fransadan mərkəzi Avropada Vyanaya qədər uzanırdı. Bu imperiya Aralıq
dənizi dünyasını əhatə edən Roma imperiyasından da əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirdi.
Yeni sivilizasiya meydana çıxmışdı və Şarlemanın sonrakı bioqrafiyasını yazanlardan
birinin adlandırdığı kimi o, «Avropanın atası» kimi görünürdü.
Şarlemanın 814-cü ildəki ölümündən sonra tezliklə Karolinq imperiyasının
parçalanması başlandı. Oğlu Mömin Lui ona varislik etmişdi. Güclü hökmdar
olmadığından onun özünün dörd oğlu daim bir-birilə vuruşurdu.
Atalarının 843-cü ildəki ölümündən sonra sağ qalan üç oğul Verden
müqaviləsini imzaladılar. Bu saziş Karolinq imperiyasını üç başlıca bölməyə parçaladı.
Qərbi Frank torpaqları sonra Fransa krallığının özəyini təşkil etdi. Şərqi ərazilər
Almaniyaya çevrildi, «Kiçik çarlıq» isə Şimal dənizindən Aralıq dənizinə qədər
uzanmaqla Niderlandı, Reynlandı və Şimali İtaliyanı əhatə edirdi.

3. Müqəddəs Roma imperiyası
Sakson kralları alman krallıqları üzərində öz ağalıqlarını möhkəmləndirib,
Şarleman imperiyasını diriltdilər. Sali kralları adlanan yeni sülalə 1024-cü ildən
başlayaraq, iki əsrə yaxın müddətdə güclü alman monarxiyası və qüdrətli imperiya
yaradıb, ordularını İtaliyaya soxdular. İtaliya müdaxilə üçün olan bir zonaya oxşayırdı,
çünki onun mərkəzi siyasi hakimiyyəti yox idi. Mühüm kübarlar şimali İtaliyanı
özlərinə tabe etmək üçün mübarizə aparanda, mərkəzi İtaliya Papalıq dövlətlərinin
nəzarətində qaldı. Cənubi İtaliyada Lombard Hersoqları, müsəlmanlar və bizanslılar elə
bil ki, daimi bir münaqişədə idilər.
Qviskarın («Hiyləgər») başçılığı altında bir qrup norman macəra axtaranları
İtaliyanın şimalını işğal etdi. Onun qardaşı Rocer 1091-ci ildə müsəlman Siciliyasını
özünə tabe etdi, oğlu isə Siciliya kralı kimi taclandı. XII əsrin sonundan Norman krallığı
Avropada ən qüdrətli dövlətlərdən biri idi, xristian, yəhudi və müsəlman
mədəniyyətlərinin içində qarışdığı bir qazan olmaqla, dövlət öz rəsmi sənədlərini latın,
yunan və ərəb dillərində dərc edirdi. Norman krallığı İtaliyanın cənubunda olmaqla,
həm də alman krallarının iddialarından uzaqda idi. Lakin alman kralları heç vaxt
bütünlüklə imperiyanı bərpa etmək barədəki istəklərindən imtina etmirdilər. Yalnız
Hohenştaufen sülaləsi bunu reallığa çevirdi.
Barbarossa kimi tanınan Fridrix yeni növ imperiyanın (1152-1190-cı illər)
bünövrəsini yaratmağa cəhd etdi. Hohenştaufen sülaləsindən olmaqla o, kral seçildi.
Müqəddəs Roma imperiyası adlandırdığı «müqəddəs imperiyanın» başlıca gəlirini
mərkəz kimi İtaliyadan götürməyi planlaşdırırdı. Lakin İtaliyanın şimalını işğal etmək
cəhdi çətinliklərə səbəb oldu. Papalıq dövlətini də ona birləşdirmək istəyinə görə Papa
bu plana qarşı çıxdı və imperator Fridrixin qüvvələrini 1176-cı ildə məğlub etdi.
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Fridrixin ölümündən sonra VI Henri Almaniyaya, şimali və cənubi İtaliyalara
nəzarət etməklə Şarlemandan sonra ən güclü Avropa hökmdarına çevrildi. Lakin
Henrinin imperiyası tezliklə süqut etdi.
Onun oğlu II Fridrix imperator kimi taclanana qədər vaxtının çoxunu
Almaniyada keçirirdi. Onun başlıca vəzifəsi Şimali İtaliyaya nəzarəti əldə etmək idi. Bu,
Mərkəzi İtaliyada Papalıq dünyəvi dövlətinin sonu olmalı idi. Şimali İtaliyanın azad
şəhərləri də öz azadlıqlarını itirmək istəmirdilər. II Fridrix İtaliyada imperiya yaratmaq
üçün 1273-cü ildə Almaniyanı qarışıqlıq və xaos vəziyyətində tərk etdi. Alman kralı
olan Müqəddəs Roma imperatoru nə Almaniyada, nə də İtaliyada heç bir real
hakimiyyətə malik deyildi.
Fransa və İngiltərədən fərqli olaraq, nə Almaniya, nə də İtaliya orta əsrlərdə
birləşmiş milli monarxiya yarada bilmədilər. Onların hər ikisi yüzlərlə kiçik müstəqil
dövlətlərin kral və ya imperatorun yayğın idarəçiliyi ilə sərbəst konfederasiyası kimi bir
coğrafi məna kəsb etdi. Bu bir faktdır ki, nə Almaniya, nə də İtaliya XIX əsrə qədər
birləşmiş dövlətə çevrilə bilmədi.
II Fridrixin ölümündən sonra isə İtaliya siyasi qarışıqlıq mühitinə düşdü.

4. Çingiz xanın monqol imperiyası
Monqollar Asiyada qəribə bir sürətlə hakimiyyətə qalxdılar. Müasir
Monqolustan regionundakı çoban xalq klanlarda və tayfalarda sərbəst qaydada təşkil
olunmuşdular və çox vaxt bir-birilə müharibələr aparırdılar. Liderlərdən biri Temuçin
Monqol tayfalarını birləşdirəndə və 1206-cı ildə Çingiz xan (1162-1227-ci illər) titulunu,
bu, «Kainat hökmdarı» mənasını verirdi, qəbul edəndə həmin vəziyyət dəyişdi. O
vaxtdan etibarən Çingiz xan güclü hərbi qüvvə yaratdı və özünü döyüşlərə, yürüşlərə
həsr etdi. Çingiz xan qeyd edirdi ki, «İnsanın ən yüksək sevinci qələbədədir: öz
düşmənlərini məğlub etməkdə, onları təqib etməkdə, mülkiyyətlərindən məhrum
etməkdə, əzizlərini ağlatmaqda, atlarını çapmaqda, arvadlarını və qızlarını
qucaqlamaqdadır». Çingiz xan öldükdən sonra onu bərabər qaydada səriştəli olan
oğlanları və nəvələri əvəz etdi.
Monqollar XIII əsrdə səhnəyə qasırğa kimi çıxdılar, onlar şərqə tərəf irəliləyib,
Çini və Koreyanı işğal etdilər. Çingiz xanın nəvələrindən biri Xubilay xan Çində işğalı
başa çatdırıb, hökmdarları Yuan kimi tanınan yeni Çin sülaləsini yaratdı. 1279-cu ildə
Xubilay xan Çinin paytaxtını Xanbalığa («Xanın şəhərinə») köçürdü, sonralar bu şəhər
Pekin kimi Çin adı ilə tanındı.
Monqollar həmçinin qərbə tərəf, İslam imperiyasına qarşı hərəkət etdilər. Persiya
1233-cü ildə təslim oldu, 1258-ci ildə isə onlar Bağdadı işğal edib, Abbasid xilafətini
məhv etdilər. 1230-cu illərin əvvəllərindən Avropanın içərilərinə hərəkət etdilər. Onlar
Rusiyanı işğal edib, Polşaya və Macarıstanın içərilərinə irəlilədilər və 1241-ci ildə
polyak qüvvələrini və Tevton cəngavərlərini Sileziyada darmadağın etdilər. Elə bil ki,
Avropaya bir xoşbəxtlik bəxs olundu. Monqol orduları daxili vuruşmalara görə geri
döndülər. Qərbi və cənubi Avropa beləliklə monqolların qəzəbindən yayınmalı oldu.
Bütövlükdə, monqollar Avropada kiçik təsirə malik oldular, baxmayaraq ki, onlar
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tərəfindən Rusiyanın işğalı müəyyən qədər saxlanıb, qalmaqda davam edən effektlərə
malik oldu.

5. Rusiya dövlətinin yaranması
987-ci ildə rəsmi qaydada xristianlığı qəbul edən Kiyev Rus dövləti sonralar xeyli
inkişaf etdi. XI əsrin birinci yarısında bu inkişafın yüksək nöqtəsinə çatdı. Kiyev
cəmiyyətində boyarlar adlanan torpaq sahiblərindən ibarət olan kübarlar ağalıq edirdi.
Kiyev tacirləri şimali-qərbdə Skandinaviya ilə, cənubda isə İslam və Bizans dünyaları
ilə daim ticarət əlaqəsi saxlayırdılar. Dağıdıcı vətəndaş müharibələri və Asiya
nomadlarının (köçəri xalqlarının) yeni müdaxilələri Kiyev knyazlığının bir neçə
hissələrə parçalanmasına səbəb oldu. Gələcək geniş Rusiya imperiyasının bünövrəsi –
məkanı sayılan bu ərazi uzun müddət hücumlara və işğallara məruz qaldı. Şimali
Rusiya hökmdarları tərəfindən Kiyevin qarət edilməsi ilk Rusiya dövlətini biabırçı
sonluğa gətirib çıxardı.
Erkən Rusiyada əsas sivilizasiyalanma və birləşmə gücü kimi xristian kilsəsi çıxış
edirdi. Rusiya kilsəsi ibadətlərini və təşkilatlanmasını Bizans imperiyasından
götürmüşdü, onun Şərqi Ortodoks (ruslar bunu Pravoslav adlandırmışdı) keşişləri X
əsrin sonunda Kiyev rusunu xristianlığa çevirdilər. Rusiya kilsəsi özünün sərt dini
ortodoksiyaya çevrilməsi ilə tanındı. Baxmayaraq ki, xristianlıq Rusiya və Avropa
sivilizasiyası arasında ümumi bənd kimi çıxış edirdi, Rusiyanın dini inkişafı hətta
Rusiya və Bizans sivilizasiyaları arasındakı yaxın oxşarlığa təminat verirdi.
XIII əsrdə monqollar Rusiyanı işğal edib, onu Qərbi Avropadan hətta daha çox
qaydada ayırdılar. Monqollar sayca o qədər çox deyildilər ki, geniş Rusiya torpaqlarını
məskunlaşdıra bilsinlər. Lakin aşağı Volqa, Xəzər və Qara dənizlərin şimalını Kiyevə
qədər birbaşa idarə etməyə başladılar, birbaşa olmayan ağalıqlarını isə hər yerdə həyata
keçirirdilər. Axırıncılarda Rusiya hökmdarlarından öz monqol ağalarına bac vermək
tələb olunurdu.
Rusiya hökmdarlarından biri tezliklə digərlərindən daha güclü oldu. Aleksandr
Nevski (1220-1263-cü illər) Novqorod hökmdarı olmaqla, 1242-ci ildə Buz gölü
döyüşündə müdaxilə edən alman ordusunu məğlub etdi. Onun monqollarla birgə
əlaqəsi, bura öz qardaşını məhkum etməsi və yerli vergi qiyamçılarını darmadağın
etməsi də həmçinin daxildir, ona monqolların rəğbətini qazandımışdı. Monqol
imperiyasının qərb hissəsinin tanınmış lideri olan xan, Aleksandr Nevskini böyük
hökmdar titulu ilə mükafatlandırmışdı, bu isə onun varislərinə Moskvanın və bütün
Rusiyanın hökmdarlarına çevrilmək hüququ verirdi.
1380-ci ildəki Kulikovo döyüşündən sonra monqol zülmü nominal xarakter
daşımağa başladı, yüz il sonra isə monqol ağalığının bütün cəhətlərinə son qoyuldu.
XV əsrdə yeni rus dövləti – Moskva knyazlığı əmələ gəldi. Böyük Moskva knyazı
III İvan Vasilyeviç Yaroslavlı, Novqorodu, Tveri və başqalarını birləşdirdi, onun
dövründə tatar-monqol boyunduruğuna tamamilə son qoyuldu. Rusiya dövlətinin
beynəlxalq nüfuzu yüksəldi. XVI əsrdə isə birinci rus çarı IV İvan Vasilyeviç (o, Qroznı
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adını daşıyırdı) Qazan və Həştərxan xanlıqlarını işğal etdi. Onun hökmranlığı
dövründə İngiltərə ilə ticarət əlaqəsi yarandı və Sibirin birləşdirilməsinə başlandı.
XVIII əsrin başlanğıcında Rusiya daha da böyüdü. Daimi islahatlar keçirməkdə
Böyük Pyotrun məqsədi Rusiyanı böyük dövlətə çevirmək və onu hərbi qüdrətə
yiyələndirmək idi. Onun başlıca məqsədi «Avropaya pəncərə açmaq» olmaqla, bu
qitəyə asan çıxmağa imkan verən liman yaratmaq idi. Buna isə yalnız Baltik dənizində
nail olmaq olardı, lakin həmin vaxt onun sahillərinə şimali Avropada ən mühüm qüvvə
olan isveçlər nəzarət edirdi. İsveçin gənc kralı XII Karl 1700-cü ildəki Narva döyüşündə
8 minlik qoşunu ilə rusların 40 min nəfərlik ordusunu məğlub etdi. Lakin Pyotr 1709-cu
ildəki Poltava döyüşündə Karlın ordusu üzərində həlledici qələbə çaldı.
İsveç ikinci dərəcəli dövlətə çevrildi, Rusiya isə Pyotrun istədiyi kimi bu vaxt
böyük Avropa dövləti oldu. Pyotr yeni şəhər olan Sankt-Peterburqu saldı, onun Qərbə
baxan pəncərəsi Rusiyanın qərbə tərəf, Avropaya baxmasının simvolu idi. Şəhərin
tikintisi Pyotrun sağlığında başa çatdı və 1917-ci ilə kimi Rusiyanın paytaxtı oldu.
Pyotr modernləşdirdiyi və qərbləşdirdiyi Rusiya 1725-ci ildə Pyotr ölərkən
Avropa dövlət sisteminin mühüm üzvünə çevrildi. Ancaq qərbləşmə əslində xəyal idi,
çünki Qərb mədəniyyəti yalnız yuxarı siniflərə gəlib çatmışdı. Güclü orduya malik
olmaq isə Rusiya xalq kütləsi üzərində olan yükü daha da ağırlaşdırmışdı.

6. Habsburqlar imperiyası

1438-ci ildən sonra Müqəddəs Roma imperiyası Habsburq sülaləsinin əlinə keçdi.
Habsburq sülaləsi Dunay ətrafında, kollektiv şəkildə Avstriya adlanmaqla tədricən bir
sıra torpaqlara sahib oldu və imperiyanın ən varlı torpaq sahiblərindən birinə çevrildi.
XV əsrin ortalarından imperiya Avropa işlərində mühüm rol oynamağa başladı.
Habsburqların XV əsrdəki uğurunun çoxu, heç də hərbi gücünə deyil, yaxşı
həyata keçirilən sülalə nikahları siyasətinə borclu idi. Köhnə Habsburq devizində
deyilirdi: «Müharibə başlamağı başqalarının öhdəsinə burax! Lakin sən xoşbəxt
Avstriya, evlən (ərə get), çünki Marsla (müharibə allahı ilə) olan səltənət üçün mükafat
başqalarına çatır, Venera (məhəbbət ilahəsi) ilə olan isə sənə çatır». Sülalə oğul və
qızlarını başqa hökmdar ailələrinin üzvləri ilə evləndirirdi. Bu ərazilərin əlavə olunması
sülaləni beynəlxalq gücə çevrilmişdi və onu Fransa monarxiyasının əleyhdarı etmişdi.
Fransa hökmdarları onları əhatə edə bilən Habsburqlardan qorxurdu.

7. Osmanlı imperiyasının meydana gəlməsi
Şərqi Avropa Osmanlı türklərinin ardıcıl olaraq irəliləməsindən artan dərəcədə
təhlükə hiss edirdi. Əlbəttə. Bizans imperiyası müsəlman Orta Şərqi ilə Latın Qərbi
arasında əsrlərlə bufer rolunu oynamışdı, lakin 1204-cü ildə Konstantinopolun
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Venetsiya doju Dandolonun başçılığı altında səlibçilər tərəfindən qarət olunması və
işğal olunması ilə Bizans ciddi şəkildə zəifləmişdi. Latın imperiyası devrildikdən sonra
Bizans öz qüvvəsini bərpa etməyə cəhd etdi, lakin türklər tərəfindən olan təhlükə
nəticədə uzun ömür sürən imperiyanı məhvə sürüklədi.
1300-cü ilə yaxın I Osman Fateh (1282-ci ilə yaxın – 1326-cı illər) öz hakimiyyəti
altında müstəqil dövlətin yaranmasını elan etdi və 1922-ci ilə qədər davam edən
sülaləni yaratdı. 1288-ci ildə I Osman səlcuqların vassalı kimi onların dövlətinin,
Anatoliyanın şimal-qərbində Bizans torpaqlarının xeyli hissəsini tutan monqolların
təzyiqi altında parçalanmış sərhəd vilayətlərindən birinin ərazisinə girdi. Və o, burada
gələcək Osmanlı imperiyasının əsasını qoydu. 1326-cı ildən Osmanlıların paytaxtı Bursa
(yunanca Brusa) oldu.
Kiçik Asiyanın şimal-şərqində XIII əsrdə başlanğıcını götürən Osmanlı türkləri
Səlcuq türklərinin və Bizans imperiyasının torpaqlarını tutaraq, sürətlə yayılmağa
başladı.
Onlar 1345-ci ildə Konstantinopoldan yan keçib, Balkanların içərilərinə hərəkət
etdilər. Sultan I Muradın başçılığı altında Osmanlı qüvvələri Bolqarıstandan keçib,
serblərin torpaqlarına daxil oldular. 1389-cu ildəki Kosovo döyüşündə Osmanlı
qüvvələri serbləri məğlub etdilər. Döyüşdə həm serb kralı Lazar, həm sultan Murad
həlak oldu.
Lakin 1402-ci ildə XIV əsrdə Mərkəzi Asiyada meydana gəlmiş böyük sərkərdə
Teymur Osmanlılara hücum edib, Kosovo döyüşünün iştirakçısı olan atasını əvəz edən
sultan Bəyazidi məğlub edib, onu dəmir qəfəsə saldırdı.
Teymur Çingiz xanın nəslindən olduğunu iddia edirdi. O, Çingiz xan
imperiyasından ayrı düşmüş və itirilmiş torpaqları bir yerə yığmağa çalışdı. 1390-cı ildə
Səmərqəndi tutub, özünü əmir elan etmiş və işğal yürüşlərinə başlamışdı. Teymur
bütün Orta Asiyanı, İranı və Zaqafqaziyanı fəth etdi. Qızıl Ordanı darmadağın etdi.
Teymurun qoşunları Kiçik Asiyaya və Hindistana basqınlar etdi. 1404-1405-cii illərin
qışında Çinə müdaxilə etməyə hazırlaşarkən 1405-ci ildə öldü. Onun nəhəng dövləti
çox torpaqlarını itirdi.
XV əsrdə Qızıl Orda da müxtəlif xanlıqlara parçalandı və onun məhv edilməsi
1480-ci ildə Rusa imkan verdi ki, qəti olaraq tatar-monqol zülmünü öz üstündən atsın.
Teymur Osmanlı sultanını məğlub etsə də, onun bu qələbəsindən bir əsər-əlamət
qalmadı. Osmanlı hökmdarları əvvəlcə Avropada, sonra isə Asiyada iri miqyaslı
yürüşlərini davam etdirib, imperiyanın ərazilərini işğallar hesabına genişləndirməkdə
davam etdilər və onların Teymura məğlubiyyəti elə böyük təsiri olmayan tarixi
epizoddan başqa bir şey olmadı.
1480-c i ilə qədər Bosniya, Albaniya və Serbiyanın qalan hissəsi Balkanlarda
Osmanlı imperiyasına əlavə olundu.
1453-cü ildə osmanlılar Bizans imperiyasının məhvini tamamladılar. Sultan II
Mehmet 80 min nəfərlik qoşunları ilə yalnız 7 min müdafiəçisi olan Konstantinopolu
mühasirəyə aldı. Şəhərə hücumda türklər ağır toplardan istifadə etdilər, onların
mərmilərinin hər biri 1200 funt ağırlığında idi. Nəticədə divarlarda deşik əmələ gəldi,
Bizans imperatoru son döyüşdə həlak oldu. II Mehmet imperatorun sarayı qarşısında
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dayanıb, bəşər şərəfinin təbiətinin ötüb keçən olduğunu ifadə etmək üçün sakitcə bu
mənzərəni seyr etdi.
Konstantinopolu işğal edəndən sonra Osmanlı türkləri Balkanlarda öz işğallarını
başa çatdırmağa cəhd etdilər, bu əraziyə isə onlar XIV əsrdən gəlmişdilər. Baxmayaraq
ki, 1470-ci ildə onlar Rumıniya ərazisi olan Valaxiyanı götürməkdə uğurlu olmuşdular,
macarlar müqavimət göstərib türklərin Dunay vadisi ilə irəliləməsinə imkan
verməmişdilər. XV əsrin sonuna qədər türklərin daxili problemləri onları Avropadakı
sonrakı hücumlardan yayındırmışdı. XVI əsrin başlanğıcında isə Osmanlılar Qərbə
qarşı öz hücumlarını təzələdilər. Macarıstanı, Avstriyanı, Bohemiya və Polşanı
hədələməklə, Aralıq dənizini türk gölünə çevirmək istəyirdilər.

III. Yeni Tarix dövrü
4. Yeni Dünyanın kəşfi
İspan tədqiqatları tarixində Xristofor Kolumb (1451-1506-cı illər), o, əslən italyan
olmaqla, Genuyadan idi, mühüm şəxsiyyət hesab olunur. Elmlə tanış olan avropalılar
bilirdilər ki, dünya dairəvidir və hətta ona dövrə vurmaqla Asiya qitəsinə gedib çıxmaq
olar. Kolumb hiss edirdi ki, Afrikanın ətrafı əvəzinə qərbə tərəf üzməklə Asiyaya
çatmaq olar. O, kraliça İzabellanı da tədqiqat ekspedisiyasını maliyyələşdirməyə
inandıra idi.
Üç gəmi və 90 adamlıq komanda ilə o, 3 avqust 1492-ci ildə üzməyə başladı və 12
oktyabrda Baham adamlarına gəlib çıxdı. Sonra o, Kuba və İspanyola (indiki Haiti)
sahillərinə yollandı. Kolumb inanmışdı ki, o, Asiyaya gəlib çıxmışdır, İspaniyaya
dönəndə kral Ferdinandı və kraliça İzabellanı öz raportları ilə əmin edirdi ki, o, hökmən
qızıl tapacaqdır. Həm də o, yerli sakinləri hindlilər adlandırmaqla (indi bir sıra dillərdə,
həmçinin Azərbaycan dilində «hindular» deyilir), güman edirdi ki, onları xristianlığa
döndərmək üçün qızıl bir imkana malikdir. Dörd səfəri ərzində Karib dənizinin bütün
başlıca adalarında və Mərkəzi Amerikanın qitə hissəsində sahilə çıxdı və hələ də
inanırdı ki, o, Asiyadakı Hindistana gəlib çıxmışdır.
Venetsiya dənizçisi Con Kabat İngiltərə kralı VII Henrinin lisenziyası ilə
Amerikanın sahil xəttindəki Yeni İngiltərəni tədqiq etmişdi. Portuqaliya dəniz kapitanı
Pedru Kabpal təsadüfən 1500-cü ildə Cənubi Amerikanı kəşf etmişdi, Florensiyalı
Ameriqo Vesspuççi bir neçə səfərə qoşularaq, məktublarında həmin torpaqları Yeni
Dünya coğrafiyası kimi təsvir etmişdi. Bu məktublar nəşr edildikdə, həmin torpaqların
adı üçün «Amerika» («Ameriqo”dan sonra) sözü işlənmişdir.
XVI əsrin ilk iki onilliyi Şimali və Cənubi Amerikaların şərq sahillərini tədqiq
edən okean səfərlərinin şahidi oldu.
Ferdinand Magellan (1480-1521-ci illər) 1519-cu ildə Dünya ətrafına səyahətə
çıxdı. O, Cənubi Amerikanın qurtaracağındakı, sonra öz adı ilə adlanacaq boğazdan
üzüb keçib, Sakit okeana çıxdı. Okeanla uzun müddət üzdükdən sonra indiki Filippin
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adalarına gəlib çıxdı. Burada o, yerli adamlar tərəfindən öldürüldü. Magellan dünya
ətrafına ilk səyahət edən dənizçi oldu.
Avropalılar Yeni Dünyada bu vaxt kəşf edilən torpaqlara üstünlük verdilər.
Burada milyonlarla sivilizasiyalanmış əhali yaşayırdı. Lakin Amerikalar həqiqətən də
avropalılar üçün yeni idi. Onlar orada çox tez qaydada işğal və istifadə imkanlarını
gördülər. 1494-cu il Tordesilyas müqaviləsinə görə yeni kəşf edilən dünya Portuqaliya
və İspaniya təsir sferaları kimi iki yerə bölündü və bu sənəd əsasında Cənubi
Amerikanın əksər hissəsi İspan sferasına daxil olurdu. Şərqə tərəf, Xoş Ümid Burnu
ətrafında dövrə vurmaq yolu isə Portuqaliyaya qaldı, ancaq Atlantik okeanınıdan keçən
yol isə ispanlara məxsus idi.

5. Portuqaliyalıların yeni torpaq axtarışları
Portuqaliyalılar hələ çoxdan Afrika sahillərini tədqiq etmək sahəsində Avropada
əslində aparıcı mövqeyə malik idi. 1441-ci ildə Portuqaliya gəmiləri Keyp Verdedən bir
qədər şimalda olan Seneqal çayına çatdılar və vətənə qara afrikalılardan ibarət olan
yüklə qayıtdılar. Onların çoxu sonra qul kimi Avropanın hər tərəfindəki varlı alıcılara
satıldı. Bir neçə il ərzində ildə bir minə qədər qul həmin zonadan Lissabona daşınırdı.
1471-ci ildə portuqaliyalılar Qərbi Afrikada qızıl mənbəyi tapdılar (bu zona
avropalılar üçün həmin vaxtdan Qızıl sahil kimi tanınır). Bir neçə il sonra onlar Mərkəzi
Afrikada Zair (Konqo) çayının mənsəbinə çatdılar. Qızıl, fil sümüyü və qul ticarətinə
yiyələnmək üçün portuqaliyalılar yerli hökmdarlardan torpağı icarəyə götürüb, orada
sahil boyunca daş istehkamlar tikdilər. 1498-ci ildə Vasko da Qama on il ondan əvvəl
Bartolomey Diasın kəşf etdiyi Xoş Ümid Burnunu dolanıb keçərək, cənubi-qərbi
Hindistan sahilindəki limana (Kelikat) gəlib çıxdı. O, burada «xristianları və
ədviyyatları» axtarmağa gəlmişdi, lakin heç bir xristian tapmadı, axtardığı ədviyyatları
isə tapdı. Salamat qalan gəmilərini ədviyyatla doldurub, geri qayıtdı, buna sərmayə
qoyanlar bir neçə min faizlə ölçülən mənfəətə sahib oldular.
Portuqaliya donanması hər il bu zonaya yollanır, ərəb gəmilərinin yükünü ələ
keçirmək və ədviyyat ticarətində öz inhisarını qurmaq istəyirdi. 1509-cu ildə
Portuqaliya armadası birgə türk və hind gəmilərindən ibarət donanmanı Hindistan
sahilində məğlub etdi və Qırmızı dənizin girişinə blokada qoydu. Bu vaxt onlar
ədviyyat ticarəti üçün daha geniş axtarışlara başladılar, 1511-ci ildə Malay
yarımadasındakı Malakka limanına gəlib çıxdılar. Molukkalara, indi ora Ədviyyat
adaları kimi tanınır, yol üzərində stansiya qurdular. Qanlı döyüşdə portuqaliyalılar
şəhəri tutub, yerli ərəb əhalisini qırdılar, bu, iki xalq arasında qəzəbli mübarizənin
başlanmasına səbəb oldu. Portuqaliya imperiyası Hindistanın və Çinin sahillərində
postlar yaratdılar, onlar Asiya regionunu müstəmləkəyə çevirməyi arzu edirdilər. Bu
istəyin reallaşmasında onların uğuru toplarına və fərasətli dənizçilərinə əsaslanırdı.
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3. İspan imperiyası
İspaniya kralı II Filipp taxt-taca (1556-1598-ci illər) gələndə artıq imperiya
mövcud idi, onun vəzifəsi ata V Karldan (I Karlosdan) qalmış torpaqları qoruyub
saxlamaq və konsolidasiya etmək idi. Bu torpaqlara İspaniya, Niderland, İtaliyadakı
ərazilər və Yeni Dünypa daxil idi. Filipp elə bir hökumət quruluşunu miras kimi
götürmüşdü ki, müxtəlif dövlətlərin və İmperiya ərazilərinin hər biri kralla fərdi
əlaqədə idi. O, bütöv bir hökumətin mərkəzində dayanmağa çalışırdı, bütün
məsələlərə, ən kiçik detallara da nüfuz edirdi. Hakimiyyəti bölüşdürməyə hazır
olmadığından, o, bəzi məsələlərdə uğursuzluğa düçar olurdu. Bir ispan məmuru
istehza ilə demişdi ki, «əgər Allah mənə ölüm hökmünü çatdırmaq üçün Eksorialdan
(Filippin daimi işlədiyi kral sarayı- müəllif) istifadə etsəydi, mən əbədi yaşayana
çevrilərdim». Çünki kral həftələrlə dövlət sənədləri ilə məşğul olurdu.
Filippin məqsədlərindən biri İspaniyanı Avropada aparıcı bir dövlət etmək idi.
İspaniyanın iqtisadiyyatının inkişafı Yeni Dünyadakı torpaqlardan daşınıb gətirilən
qızıl və gümüşdən asılı idi. Oranın kənd təsərrüfatı, kommersiyası, sənətkarlığı,
xüsusən toxuculuq məhsulu istehsalı, ipəyi və dəri malları da yaxşı gəlir mənbəyi idi.
Lakin xüsusən 1580-ci ildən sonra müharibə xərcləri artaraq, İspaniya
iqtisadiyyatını viran qoyurdu. Amerikanın qızıl və gümüşü heç vaxt kral gəlirlərinin 20
faizindən çoxunu təşkil etmirdi, ona görə də hökumət daha çox birbaşa və dolayı yolla
vergilər qoyurdu. Hətta hökumət borc götürməyə məcbur olurdu. Filipp bu borcların
həcmini yeddi dəfə artırmışdı.
II Filipp imperiyasının ən varlı hissələrindən biri olan İspan Niderlandı ən
katolik kral üçün, ilahi qüvvə tərəfindən özünü seçilmiş xalq hesab edən ispanlar
xristianlığı protestant yeretiklərindən xilas etdiyinə görə onu belə adlandırmışdılar,
böyük əhəmiyyət daşıyırdı. O, bütün Avropada katolisizmin əsl müdafiəçisinə
çevrilmişdi. Niderland 17 əyalətdən (müasir Niderland, Belçika və Lüksemburq) ibarət
idi. II Filipp ayrı-ayrı əyalətlərin ənənəvi imtiyazlarına məhəl qoymayaraq,
Niderlandda öz nəzarətini möhkəmləndirmək istəyirdi. Lakin kübarlar, kiçik şəhərlər
və əyalət hökumətləri buna müqavimət göstərirdilər. Filippə qarşı nifrət, Niderland
sakinləri üçün vergilər qaldırılanda daha da yüksəldi.
Filipp kalvinizmi məhv etmək istəyirdi, nəticədə din, üsyan üçün başlıca
katalizator rolunu oynadı. 1566-cı ildə kalvinistlər, xüsusən kübarlar katolik
kilsələrindəki heykəlləri dağıtmağa və vitraj pəncərələrini qırmağa başladılar. Filipp
hersoq Albanın başçılığı altında bu üsyanı yatırtmaq üçün 10 min nəfərlik ispan
veteranlarını və italyan qoşunlarını göndərdi. Sonra onu hersoq Parma əvəz etdi.
Niderland bu vaxt dini, coğrafi və siyasi xətlər üzrə iki düşmən cəbhəyə bölündü.
Mübarizə 1609-cu ilə qədər davam etdi və faktiki olaraq şimal əyalətlərinin müstəqilliyi
tanındı. Bu “Birləşmiş əyalətlər” tezliklə Holland respublikası kimi meydana çıxdı. Ön
cənub əyaləti isə İspaniyanın tabeliyində qaldı.
Bu vaxt ingilis Frensis Dreyk Yeni Dünyadan qızıl daşıyan ispan gəmilərini qarət
edirdi. Tədricən İngiltərə kraliçası I Elizabet Niderlandın işlərinə daha fəal qarışmağa
başladı. Bu İspaniya ilə İngiltərə arasında narazılığı artırdı. Nəticədə II Filipp öz ətrafı
tərəfindən inandırıldı ki, İngiltərəyə müdaxilə edilsə, ispanların gəldiyini görən xalq
409

kraliçaya qarşı mübarizəyə qalxacaqdır. Həm də kral başa düşürdü ki, nə qədər ki,
İngiltərə kömək göstərməkdə davam edir, Niderlandda qiyam heç vaxt sona
çatmayacaqdır. İngiltərəyə müdaxilə La-Manş boğazını keçməklə başlanacaqdı. İspan
Məğlubedilməz Armadası həmin ölkəyə bədbəxtlik gətirməli idi. İspan donanması
hədəfə doğru üzməyə başladı. Onlar ingilis hərbi-dəniz qüvvələrini darmadağın
etməyə ümid bəsləyirdilər. Lakin bu möcüzə baş vermədi. İspan donanması ingilislərlə
bir neçə toqquşmada məğlub oldu və vətənə geri qayıtmaq üçün şimala, Şotlandiya və
İrlandiya sahillərinə üzdü, bu vaxt indi də donanmanı tufan darmadağın etdi. İspan
Armadasının məğlubiyyəti İngiltərənin protestant ölkəsi olaraq qalmasına təminat
verdi. Məğlubiyyət həm də ispanlar üçün psixoloji zərbə xarakteri daşıdı.
İspaniya Yeni Dünyada öz imperiyasını yaradırdı. Lakin başlanğıcda İspan
işğalçıları burada koknistadorlar kimi tanınmaqla, heç də hökumət tərəfindən bu işə
cəlb edilməmişdilər, məhz özəl qaydada həmin macəraya girişmişdilər. Yaxşı silahları,
təşkilatçılıq bacarığı və qətiyyətlilikləri onlara uğur gətirirdi. Onlar həmçinin yerli
xalqlar arasında olan rəqabətdən fayda götürürdülər və yerli sakinlər Avropa
xəstəliklərindən ağır itkiyə məruz qalmaqla, detsimasiya olunurdular.
İspanlar Yeni Dünyaya gəlib çıxmamışdan əvvəl Mesoamerika (müasir Meksika
və mərkəzi Amerika) artıq bir sıra çiçəklənən sivilizasiyalara sahib idi. B.e.300-cü ilinə
yaxın Yukatan yarımadasında məskunlaşmağa başlayan xalq mayya kimi tanınmaqla
Amerikalarda ən irəli çıxmış sivilizasiyalardan birini qurmuşdu. Mayyalar uca
məbədlər və piramidalar tikmişdi, yüksək istedadlı sənətkarlara malik idi və çox ağıllı
təqvim düzəltmişdilər. Bu təqvim həmin dövrün dünyasının istənilən mövcudluğunda
dəqiqliyi ilə seçilirdi. Mayyalar aqrar xalq idi, sıx yağış maneələrini təmizləyir,
əkinçiliyi inkişaf etdirir və «qurama yorğan» şəklindəki şəhər-dövlətləri tikirdilər.
Mayya sivilizasiyası Mərkəzi Amerikanı və Cənubi Meksikanı əhatə edirdi. Məlum
olmayan səbəblərə görə, Mayya sivilizasiyası 800-cü illər ətrafında tənəzzülə uğradı və
bir əsrdən də az olmayan müddətdə süqut etdi.
Erkən XII əsr ərzində atsteklər kimi tanınan xalq uzun miqrasiyadan sonra
Meksika vadisinə gəlib çıxdı. Teksoko gölünün ortasındakı adada (indi Mexiko
şəhərinin yerləşdiyi yer) öz paytaxtları olan Tenoçtitlanı tikdilər.
Sonrakı yüzilliklərdə atsteklər digər şəhərlərini yaratdılar, məbədlər, digər
ictimai binalar, evlər, Teksoko gölündən şimala, cənuba və qərbə gedən və bir çox
adalarla qitəni birləşdirən daş dambalar inşa etdilər. XV əsrin başlanğıcında onlar 4 mil
məsafədəki bulaqdan təzə içməli suyu gətirmək üçün avseduk tikmişdilər. Atsteklər
yaxşı döyüşçülər idilər, onlar öz paytaxt şəhərini tikən vaxt, ətrafdakı zonanı da öz
nəzarətlərinə aldılar. XV əsrdən başlayaraq bura göl regionunda aparıcı şəhər-dövlətə
çevrildi. Həmin əsrin qalan dövründə atsteklər öz hakimiyyətləri altında olan ərazini
indiki Meksika ilə yanaşı, Atlantik okeanından Sakit okeana qədər genişləndirdilər.
Onun sərhədləri cənubda Qvatemalaya qədər uzanırdı. Yeni çarlıq mərkəzləşmiş dövlət
olmayıb, yerli ağaların idarə etdiyi yarımmüstəqil ərazilərin kolleksiyasından ibarət idi.
Onlar Atstek hökmdarına bac verirdilər. Bu sərbəst siyasi təşkilatlanma sonralar Atstek
imperiyasının yıxılmasına şərait yaratdı.
1519-cu ildə Ernan Kortesin (1485-1547-ci illər) komandanlığı altında ispan
ekspedisiyası Meksika körfəzindəki Verakrusda sahilə çıxdı. O, 550 əsgərdən və 12
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atdan ibarət kiçik qoşunun başında Tenoçtitlana yürüş etdi. Bura yollanmamışdan
əvvəl o, atsteklərin zülmkar ağalığından cana doyan şəhər-dövlətlərlə ittifaq
bağlamışdı. Noyabrdı Kortes Tenoçtitlana gəldi və Atstek monarxı Montesuma
tərəfindən dostcasına qarşılandı. Əvvəlcə, Montesuma inanmışdı ki, qonaq, öz vətənini
bir neçə əsr əvvəl tərk etmiş və qayıdacağını vəd etmiş öz ali allahlarıdır. Montesuma
əcnəbilərə qızıl hədiyyələr və şəhərdə olduqları müddət üçün yaşamaqdan ötəri saray
verdi.
Lakin ispanlar tezliklə onların qonaqpərvərliyinə düşmənçiliklə cavab verdilər,
Montesumanı əsir götürdülər və şəhəri soyğunçuluğa məruz qoydular. 1530-ci ilin
payızında Kortesin buraya gəlməsindən bir il sonra yerli əhali qiyam qaldırdı və
müdaxiləçiləri şəhərdən qovdu. İspanlardan çoxu öldürüldü, lakin atsteklər tezliklə
yeni bədbəxtliklərlə üzlədilər. Bir atstekin nağıl etdiyi kimi, «ispanlar Meksikadan
qaçan vaxt bura böyük xəstəliklər və çiçək xəstəliyi gəldi». Avropalıların xəstəliklərinə
təbii immunitetləri olmayan atsteklərin çoxu xəstələndi və öldü. Bu vaxt Kortes yeni
yerli müttəfiqlərindən təzə əsgərlər aldı. Təkcə bir Tlakskala dövləti ona 50 min
döyüşçü vermişdi. Dörd aydan sonra şəhər təslim oldu.
Kortes və əsgərləri şəhərə daxil olduqda burada əsl qırğın başlandı. Kortesi
müşayiət edən bir ispanın yazdığı kimi, küçədə ölmüş hinduların cəsədlərini və
başlarını tapdalamadan gəzmək mümkün deyildi. Tenoçtitlanda ölənlər
Nabuhadonosorun Yerusəlimi işğal edərkən qırılan yəhudilərdən daha çox idi.
Atsteklər də yəhudilər kimi buna ağı deməli idilər. Quru torpaq üzərində və
çəpərlərdə cəsədlərdən topa düzəldilmişdi. Üfunət dözülməz idi, hətta Kortesin özü də
bu yayılan pis iydən xəstələnmişdi.
İspanlar sonra yeni viran qoymaq dalğasına başladılar. Piramidalar, məbədlər və
saraylar uçuruldu, yerlə yeksan edildi və onların daşları ispan idarəetmə binalarının və
kilsələrin tikilməsi üçün istifadə edildi. Çaylar və kanallar doldurulub, qurudulmuşdu.
Qüdrətli Atstek imperiyası Meksikanın qitə torpağında artıq yox idi. 1531-ci illə 1550-ci
illər arasında ispanlar şimali Meksikaya nəzarəti əldə etdilər.
XIV əsrdə İnka Perunun cənubundakı dağlarda 10 min funt hündürlüyündə
yerləşən şəhər kimi Kusko zonasındakı kiçik icma idi. 1440-cı illərdə onların güclü
hökmdarı Paçakutinin başçılığı altında İnka bütöv regionu öz nəzarətinə almaq üçün
işğal kampaniyasına başladı. Paçakuti yüksək dərəcədə mərkəzləşmiş dövlət yaratdı.
Paytaxt Kusko palçıqdan tikilən evlərdən olmağını dəyişib, daşdan olan bir şəhərə
çevrildi. Sonralar İnka imperiyasının sərhədləri Ekvadora, mərkəzi Çiliyə və Amazonka
hövzəsinin hüdudlarına qədər uzanırdı. İmperiyada təqribən 12 milyon əhali yaşayırdı.
İnka böyük inşaatçı idi. Onun ən böyük layihəsi uzunluğu 24.800 mil olan yollar
şəbəkəsini yaratmaq idi. Onlar bugünkü Kolumbiyanın sərhədindən Çilidəki indiki
Santyaqonun cənub nöqtəsinə qədər uzanırdı. İki başlıca yol şimal-cənub istiqamətində
idi, biri And dağlarından keçirdi, digəri isə onların arasındakı yolları birləşdirməklə
sahil boyu uzanırdı. Yol boyu bir günlük piyada yol getmək üçün olan məsafədə
istirahət evləri, anbar binaları tikilmişdi. Müxtəlif tipli körpülər, xüsusən dərin
dərələrin və çayların üstündən müasir növlərə bənzəyən asma körpülər qurulmuşdu.
İlk ispan ekspedisiyaları bu zonaya gələnə qədər İnka imperiyası 1530-cu ilin
dekabrında Fransisko Pisarrro 180 nəfərlik dəstəsi ilə Cənubi Amerikanın Sakit okean
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sahilinə çıxdı. O da Kortes kimi polad silahlara, barıta və atlara malik idi. Bunların heç
biri yerli adamlara tanış deyildi. Pisarronun da xoşbəxtliyi onda idi ki, İnka
imperiyasında da bu vaxt çiçək xəstəliyi epidemiyası yayılmışdı. Atsteklər kimi İnka da
avropalıların xəstəliklərinə qarşı immunitetə malik deyildi və göründüyü kimi, çiçək
xəstəliyi tezliklə bütün kəndləri viran qoydu. Pisarronun yaxşı taleyi bir də onda idi ki,
hətta İnka imperatoru da xəstəliyin qurbanı oldu. İmperatorun vəfatından sonra onun
iki oğlu taxt-taca iddia etdi və bu, vətəndaş müharibəsi ilə nəticələndi. Pisarro bu
vəziyyətdən fayda götürüb, öz qardaşını məğlub ebən Ataualpanı əsir götürdü. Yalnız
daşlarla, oxlarla və yüngül nizələrlə silahlanmış İnka əsgərləri İspan atlıları ilə, həm də
onların tüfəngləri və topları ilə bacara bilməzdilər. Ataualpanı edam etdikdən sonra
Pisarro və onun əsgərləri öz İnka müttəfiqlərinin köməyi ilə Kuskoya girib, İnka
paytaxtını işğal etdilər. 1535-ci ildən Pisarro öz paytaxtını ispan imperiyasının yeni
koloniyası kimi Limada qurdu.
Yeni Dünyanın hindularına qarşı ispan siyasəti qarışıqlığın, pis rəhbərlikdən irəli
gələn paternalizmin və qəddar istismarın kombinasiyasından ibarət idi. Konkistadolar
öz maraqlarından çıxış etsələr də, mərhum kraliça İzabella tuzemləri Kastiliyanın
təbəələri elan etmişdi. Onun qoyduğu qaydaya görə işğalçı ispanlar təkcə bac yığmalı
deyildilər, həm də hindulara himayə göstərməli idilər. İspaniyadan üç min mil aralı
olan ispan sakinləri hökumətin siyasətinə, əsasən məhəl qoymurdular və zorakılıqla
hinduları öz iqtisadi mənafeləri üçün istifadə edirdilər. Hindular plantasiyalarda, çox
gəlirli qızıl və gümüş mədənlərində işlədilirdilər. İstismar qaydasındakı zəhmət, aclıq
və xüsusi xəstəlik hinduların həyatından qorxulu rüsum alırdı. Güman edilir ki, yerli
əhalinin 80 faizdən 40 faizə qədəri öldü.
Kolumb 1493-cü ildə İspaniyaya gələndə burada 100 min tuzem yaşayırdı, 1570ci ildə yalnız 300 hindu sağ qalmışdı. Mərkəzi Meksikanın əhalisi 1519-cu ildə təqribən
11 milyon olduğu halda, 1540-cı ildə 6,5 milyona, XVI əsrin sonunda isə 2,5 milyona
düşmüşdü.
İspan imperiyası hinduların sümükləri üzərində ucalmışdısa, ancaq özünün vardövlət sahibi olması ilə «öyünə bilərdi». Görən ispanlar hansı hüquqla onları
öldürürdülər? Axı onlar Allah adamları olmaqla günahsız idilər. Onlar ispanlara qədər
bu torpaqda, öz vətənlərində dinc yaşamışdılar. Onlar ispanlarla heç bir zərər
toxundurmadıqları halda, bu bədbəxtlər ağaları tərəfindən toplum qaydada
öldürülürdülər.
Yeni Dünyada ispan inzibati sistemi vitse-krallara əsaslanırdı. İspan torpaqları
əvvəldən iki hissəyə bölünmüşdü: paytaxtı Mexiko şəhəri olmaqla Yeni İspaniya (bura
Meksika, Mərkəzi Amerika və Karib dənizi adaları daxil idi) və Limadan vitse-kral
tərəfindən idarə edilən Peru (Cənubi Amerikanın qərbi). Hər iki vitse-kral İspaniya
kralının baş mülki və hərbi qulluqçusu kimi xidmət edirdi .
Papa sazişinə görə İspaniyanın katolik monarxlarına Yeni Dünyadakı dini işlər
üzrə müstəsna hüquqlar verilmişdi. Onlar yepiskopları və din xadimlərini təyin edə,
kilsələr tikə, ödənişləri toplaya, bütpərəstləri xristianlığa döndərmək üçün müxtəlif dini
qaydalara nəzarət edə bilərdilər.
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4. Afrika qul ticarəti
Afrika ətrafında üzəndə portuqaliyalıların ilk məqsədi Ədviyyat adalarına dəniz
yolunu tapmaq olsa da, onlar tezliklə Afrikanın özündən mənfəət götürmək imkanını
da kəşf etdilər. Digər avropalılar da bu işi görməyə başladılar.
Portuqaliyalılar Afrikalının hər iki – qərb və şərq sahillərində hər şeydən əvvəl
qızıl ticarətinə ağalıq etmək üçün fortlar tikdilər. Ancaq XVII əsrin ortalarında
hollandlar Qərbi Afrika sahillərindəki bir neçə fortu tutdular və elə həmin vaxt Hind
okeanından keçən Portuqaliya qızıl ticarətinin çoxunu öz nəzarətləri altına aldılar.
1602-ci ildə yaranan ticarət koloniyası olan Holland Şərqi İndiya Kompaniyası
hökumətin sponsorluğu ilə həmçinin Cənubi Afrikada, Xoş Ümid Burnu yaxınlığında
məskən saldı. Bu Ədviyyat adaları yolundakı Holland gəmilərini qida və digər
ehtiyatlarla təmin etmək üçün bir baza olacaqdı. Həqiqətən də bu, daimi koloniyaya
çevrildi, burlar kimi tanınan holland fermerləri burada Keyptaun şəhərinin ətrafında
məskunlaşmağa başladılar. Mülayim iqlimi ilə yanaşı, tropik xəstəliklərdən azad olan
bu zona məskunlaşmaq üçün avropalıların diqqətini cəlb etdi.
Afrika sahil xəttinin avropalılar tərəfindən tədqiq edilməsi qitənin içərilərində
yaşayan afrikalıların çoxuna toxunmurdu, lakin sahilə yaxın yaşayan adamlara onun
təsiri böyük idi. XVII və XVIII əsrlərdə qul ticarəti böyüdükcə minlərlə, sonra isə
milyonlarla afrikalı öz vətənindən köçürülüb, zorla Yeni Dünyanın plantasiyalarına
daşınırdı.
Qul ticarəti yolu heç də yeni deyildi. Dünyanın digər zonalarında olduğu kimi,
qədim zamanlardan Afrikada da quldarlıq mövcud idi. Afrika qullarının ilkin bazarı
Orta Şərq idi, orada onların çoxu ev nökərləri kimi istifadə olunurdu. Bir çox Avropa
ölkələrində də həmçinin quldarlıq var idi, ora qullar Afrikadan və ya müharibə əsirləri
kimi Qara dənizin şimal regionlarından gətirilirdi, ev işlərinə kömək etməkdə və ya
kənd təsərrüfatı işçiləri kimi istifadə edilirdi.
İlk başlanğıcda portuqaliyalılar sadəcə avropalı qulları afrikalılarla əvəz etdilər.
XV əsrin ikinci yarısı ərzində hər il bir minə yaxın qul Portuqaliyaya gətirilirdi. 1490-cı
illərdə Amerikaların kəşfi ilə cənubi Amerikada və Karib adalarında şəkər qamışının
becərilməsi situasiyanı kəskin surətdə dəyişdi.
Şəkər qamışı Avropaya ilk dövrlərdə Orta Şərqdən səlibçilər vasitəsilə
gətirilmişdi. XV əsp ərzində isə şəkər qamışı plantasiyaları Braziliyanın şərq sahilində
və Karib dənizinin bir neçə adasında yaradıldı. Qamışdan olan şəkərə tələbat
böyüdükcə, daha çox işçi qüvvəsi tələb etməyə başladı və bu tələbat Yeni Dünyada
xəstəliklərdən xeyli azalmış amerikan hindu əhalisi ilə ödənə bilməzdi. Qərbi
Afrikanın çox hissəsinin iqlimi və torpağı şəkər qamışı becərilməsinə yararlı
olmadığından, Afrika qulları Braziliyaya və Karib adalarına daşınmağa başlandı ki,
orada plantasiyalarda işləsinlər. 1518-ci ildə ilk ispan gəmisi afrikalı qulları Afrikadan
birbaşa Yeni Dünyaya gətirmişdi.
Sonrakı iki əsr ərzində qul ticarəti xeyli artdı və Avropa, Afrika və Amerika
qitələrini birləşdirən «üçbucaq ticarətin» bir hissəsinə çevrildi. Bu, yeni Atlantika
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iqtisadiyyatını xarakterizə edirdi. Avropalı tacir gəmiləri (əsasın İngiltərə, Fransa,
İspaniya, Portuqaliya və Holland respublikasına məxsus olanlar) tüfəng, cin (spirtli
içki) və parça kimi Avropa manufaktura mallarını Afrikaya daşıyırdı, oradan isə qul
yükü ilə qayıdırdı. Qullar Amerikalara göndərilib, satılırdı. Avropa tacirləri sonra
tütün, patka, şəkər, rom, kofe və xam pambığı alıb, onları Avropa bazarlarında satmaq
üçün həmin qitəyə göndərirdilər.
XVI əsr ərzində təqribən 275 min afrikalı qul edilərək, başqa ölkələrə
göndərilmişdi, onlardan hər il 2 mini təkcə Amerikaya gəlirdi. XVII əsrdə qulların sayı
1 milyondan artığa qalxdı, XVIII əsrdə isə ticarət Qərbi və Mərkəzi Afrikadan Şərqi
Afrikaya yayılanda 6 milyon nəfərə çatdı. XIX əsrdə Böyük Britaniya və digər Avropa
ölkələri qul ticarətinə son qoymağa cəhd etdikdə, hətta bu vaxt Afrikadan 2 milyon qul
ixrac edilmişdi. Bütövlükdə XVI və XIX əsrlər arasında 10 milyona qədər afrikalı qul
Amerikalara göndərilmişdi. Onun yarısına qədəri Britaniya gəmilərində daşınmışdı,
qalanları fransız, holland, Portuqaliya, Danimarka və sonralar isə Amerika gəmilərində
daşınmanın payına düşürdü.
Qulların təəccüb doğuran sayının bir səbəbi də ölüm dərəcəsinin yüksək olması
idi. Afrikadan Amerikalara qulların səfəri Orta Keçid kimi məşhurdur, bu, üçbucaq
ticarət yolunun orta ayağı idi. Afrika qulları bir gəmidə 300-dən 450-yədək adam
olmaqla, yük gəmilərinə yüklənirdilər, orada ayağa qalxmaq üçün heç bir yararlı otaq
olmurdu və ya qullar sanitar qaydalara riayət edilmədən zəncirdə saxlanırdılar.
Onların Amerikaya səfəri vaxtı belə vəziyyətdə ən azı 100 gün qalırdılar. Ölüm
dərəcəsi orta hesabla 10 faiz idi. Tufan və ya əks tərəfə əsən külək nəticəsində əmələ
gələn daha uzun səfərlərdə ölüm dərəcəsi xeyli yüksək olurdu. Yeni Dünyada doğulan
və böyüyən qulların arasında ölüm dərəcəsi aşağı olurdu, yeni nəsil çox sayda ölümcül
xəstəliklərə qarşı immunitet qazanırdı. Qul sahiblərinin çoxu, xüsusən Qərbi İndiyada
olanlar inanırdılar ki, yeni qulu satın almaq, uşağı doğulandan yeniyetməlikdə işləyənə
qədər böyütməkdən daha az xərcə başa gəlir.
Qul ticarətinin effekti zonadan zonaya fərqli idi. Əlbəttə, bu qulların və onların
ailələrinin həyatlarına faciəli təsir göstərirdi. Qul ticarəti həm də bir sıra zonaların
əhalisinin azalmasına və çox sayda Afrika icmalarını, özünün gənc və bədəncə möhkəm
üzvlərindən məhrum edirdi. Qul ticarətinin siyasi effektləri də viranedici idi. Daimi qul
ehtiyatını saxlamaq ehtiyacı da Afrika qəbilə başçıları arasında müharibələri və
zorakılığı artırırdı.
Avropa intellektualları tərəfindən humanitar hissiyyat xorunun qalxmasının
əksinə, qara qullardan istifadə Qərb cəmiyyəti üçün uzun müddət ərzində xeyli
dərəcədə yararlı olaraq qalırdı.

5. Qərblilər Cənubi-Şərqi Asiyada
Portuqaliyalıların sayı və var-dövləti çatmırdı ki, cənubi-şərqi Asiyada yerli
müqaviməti üstələsin və Asiya regionunu məskunlaşdırsın. Portuqaliya imperiyası
sadəcə olaraq, çox böyük olsa da, Portuqaliya özü bu imperiyanı saxlamaq üçün çox
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kiçik idi. Onun başqa ölkələrə gedən gənc adamlarının çoxu geri qayıtmırdı. XVI əsrin
sonundan yeni Avropalı rəqiblər savaşa girişdilər. Onlardan biri İspaniya idi. İspanlar
Filippində özlərini qurmuşdular və bu ölkə Sakit okeandan keçən ticarət üçün baş ispan
bazası oldu. İspan gəmiləri ipəyi və digər zinət mallarını Meksikaya daşıyır, əvəzində
oradakı mədənlərdən öz ölkəsinə gümüş gətirirdi.
Lakin Cənubi-şərqi Asyadakı Portuqaliya imperiyasına, hollandların və
ingilislərin bura gəlməsi ilə ilkin təhlükə meydana çıxdı. Onlar portuqaliyalılara
nisbətən daha yaxşı maliyyələşirdilər. XVII əsrin əlli ili ərzində hollandlar Hind
okeanından keçən ticari yolu boyundakı Portuqaliya sahil fortlarının əksəriyyətini
Seylon da daxil olmaqla işğal etdilər. Makakkanı isə 1641-ci ildə tutdular. Təcavüzkar
hollandlar ingilis tacirlərini ədviyyat bazarından qovmaqla yanaşı, ingilisləri yalnız
Sumatranın cənub sahilindəki kiçik limana qədər məhdudlaşdırdılar. Hollandlar
həmçinin öz siyasi və hərbi nəzarətlərini bütün zonaya yaydılar.
Portuqaliya donanması 1498-ci ildə Kəlküttəyə gələndə Hindistan subkontinenti
bir sıra hindli və müsəlman çarlıqlarına bölünmüşdü. Moğol adlanan yeni əcnəbi
sülalənin gəlməsi ilə birləşmənin yeni erası meydana çıxdı.
Moğol imperiyasının əsasını qoyanlar Hindistanın yerli adamları olmayıb, Qanq
çayı vadisinin şimalındakı dağlıq regiondan gəlmişdilər. Sülalənin banisi Babur məşhur
mənşəyə malik idi. Onun atası böyük Asiya fatehi Teymurləngin nəslindən idi, anası isə
Monqol fatehi Çingiz xanın nəslinə gedib çıxırdı. Baburun nəvəsi Əkbər (1556-1605-ci
illər) moğol idarəçiliyini Hindistanın əksər ərazisinə yaydı. O, iki min ilə yaxın əvvəl
mövcud olmuş Maurya sülaləsindən sonra böyük Hindistan imperiyası yaratmışdı.
Hindistana ilk dəfə gələn avropalılar portuqaliyalılar idi. Əvvəlcə Portuqaliya
Hind okeanındakı regional ticarətdə ağalıq edirdi. Lakin XVI ingilislər və hollandlar
səhnəyə çıxdılar. Tezliklə hər iki dövlət Portuqaliya ilə rəqabət apardı ki, regionda
ticarət imtiyazlarına sahib olsun.
XVII əsrin birinci yarısında ingilisləri Hindistanda təmsil olunması xeyli
gücləndi. 1650-ci ildən ingilis ticarət postları şimali-qərbi Hindistan sahillərindəki
Suratda, indi böyük şəhər Kəlküttəyə çevrilən Uilyam fortu Benqal körfəzinin
yaxınlığında və Madras (indi Çenkay) cənubi-şərq sahilində qoyuldu. Madrasdan
ingilis gəmiləri Hindistanda istehsal edilən pambıq malları Şərqi Hindistana daşıyırdı,
burada onların dəyişdirildiyi ədviyyat geri, İngiltərəyə daşınmaq üçün gəmilərə
yüklənirdi.
Britaniyalılar Robert Kleyvin hərbi istedadına görə xilas oldular, bu aqressiv
Britaniya imperiyası qurucusu həmin vaxt Şərqi İndiya Kompaniyasının Hindistandakı
baş təmsilçisi oldu. Şərqi İndiya Kompaniyası isə britaniyalılar tərəfindən 1600-cü ildə
yaradılmışdı. Britaniyalıların cəhdləri ilə fransızlar yalnız Pondiçerri fortu ilə və cənubişərqi sahilindəki bir ovuc kiçik ərazilərlə kifayətlənməli oldular.
Bu vaxt Klyev Benqalda britaniyalıların nəzarətini konsolidasiya etməyə başladı.
Burada yeni hökmdar Uilyam fortuna hücum edib, yeni britaniyalı əhalini «Kəlküttə
qara deşiyi» adlanan zindanda dustaq etdi. Dustaqlar yeraltı həbsxanada
saxlandıqlarından, onların çoxu əsirlikdə öldü. 1757-ci ildə kiçik Britaniya qüvvəsi 3
min nəfərə yaxın olmaqla, sayda ondan on dəfə böyük olan Moğolun başçılıq etdiyi
ordunu Plessi döyüşündə məğlub etdi. Bu qələbənin qəniməti kimi Britaniya Şərqi
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İndiya Kompaniyası bu vaxt kiçildilmiş Moğol sarayından Kəlküttəni əhatə edən
zonadakı torpaqlardan vergiləri toplamaq səlahiyyətini aldı. Yeddiillik müharibə (17561763-cü illər) ərzində britaniyalılar fransızları məcbur etdi ki, Hindistandan bütünlüklə
geri çəkilsinlər.
Şərqi İndiya Kompaniyasının qulluqçularına, subkontinentin içərilərində öz
hakimiyyətlərini genişləndirməsi sadəcə bir iqtisadi iş kimi görünürdü. Onlar
Hindistanda böyük xərc tələb edən hərbi əməliyyatları aparmaq üçün müntəzəm gəlir
mənbəyi axtarırdılar. Tarixçilərdən ötəri bütün Hindistan subkontinentinin Britaniya
Şərqi İndiya Kompaniyasının ağalığına tədricən keçməsi üçün bu, başlıca addımın
əlaməti hesab olunur. Kompaniya əslində Britaniya imperiyasının Hindistana sahib
olmasına möhkəm zəmin yaratdı və baş nazir Bencamin Dizraelinin təklifi ilə 1876-cı
ildə Britaniya kraliçası Viktoriyanın Hindistan imperatriçəsi elan olunması ilə bu
məsələ öz rəsmi həllini tapdı. Hindistan Milli Azadlıq Hərəkatının böyük lideri
Mahatma Qandi isə bu məqsədlə öz xalqını günahlandırırdı və deyirdi ki, vur-tut 100
min ingilis 300 milyonluq hindlini əsarət altında saxlayır. İmperiyalar kəmiyyətə deyil,
hərbi və iqtisadi gücün keyfiyyətinə ciddi fikir verdiklərindən başqa xalqlar üzərində
öz ağalıqlarını qurub və davam etdirə bilirlər.
Uinston Çörçill isə Britaniya imperializminə haqq qazandırmaq üçün demişdi:
«Hindistan ölkə deyildir, ərazidir». Deməli, Britaniya əraziyə sahib çıxmışdı.
1564-cü ildə portuqaliyalılar Çin sahilində lövbər saldılar. Bu, çinlilərin
imperiyası ilə Avropa arasında Marko Polonun iki yüz il əvvəlki səyahətindən sonra
baş tutan birbaşa əlaqə idi. Həmin vaxt çinlilər buna elə bir əhəmiyyət vermədilər. Çin
öz qüdrətinin zirvəsində idi və Yer üzündəki ən parlaq sivilizasiyaya malik idi. Onların
imperiyası Mərkəzi Asiya çöllərindən Çin dənizinə qədər, Qobi səhrasından tropik
yağış meşələri olan cənubi-şərqi Asiyaya qədər uzanırdı. Pekindəki imperial taxt-tacın
özündən razı şəklindəki nəzərində avropalılar ancaq barbarların qeyri-adi bir forması
kimi görünə bilərdi. Çin hökmdarları üçün bütün digər ölkələrin liderləri sadəcə Çin
imperatorunun kiçik qardaşları idi, o, özü isə Göyün oğlu kimi qiymətləndirilirdi.
Portuqaliyalıların donanması Çin sahilinə gəlib çıxanda, 1369-cu ildən 1644-cü
ilədək hökmranlıq edən Min sülaləsi artıq Çin tarixinin böyüklüyünün yeni erasına
başlamışdı. Bir sıra qüvvətli hökmdarların başçılığı altında Çin öz hakimiyyətini
Monqolustanın içərilərinə və Mərkəzi Asiyaya genişləndirmişdi. Min hətta qısa
müddətə də olsa, Vyetnamı da yenidən işğal etmişdi. Şimal sərhədi boyunca onlar
Böyük Səddi möhkəmləndirmiş və əsrlər ərzində Çini narahat edən nomad tayfa
adamları ilə sülhü bərqərar etmişdilər.
Min sülaləsinin günləri artıq başa çatırdı. 1630-cu illərdə ağır epidemiya xeyli
ərazilərdə əhalinin qırılmasına səbəb olmuşdu. Epidemiyadan əzab çəkənlər 1644-cü
ildə kəndli üsyanı qığılcımına kömək etdilər. Üsyançılar Pekini tutdular. Sonuncu Min
imperatoru sarayın bağındakı ağacdan özünü asmaqla intihar etdi.
Min sülaləsinin devrilməsi mancurlar üçün şərait yaratdı, onlar əkinçi və ovçu
xalq idi, bu gün Mancuriya kimi tanınmaqla, Çinin şimali-şərq zonasında yaşayırdılar.
Mancurlar Pekini işğal etdilər. Qalib mancurlar Tsin («təmiz») titulunun hökmranlığı
ilə yeni sülalənin yaranmasını elan etdilər.
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Tsin bir sıra güclü hökmdarları ilə şöhrət tapdı. Onlar ölkəni sakitləşdirdilər, bir
sıra ciddi sosial və iqtisadi xəstəliklərin əksəriyyətini qaydaya saldılar. İki Tsin monarxı
Çində XVII əsrin ortasından XVIII əsrin sonunadək bir əsrdən çox hökmranlıq edib,
Mancu Çininin böyüklüyünə öz töhfələrin verdilər.
Əhalinin artması hesabına torpağa olan yükün çoxalması çox sayda kəndlilər
üçün iqtisadi çətinlik və nəticə kimi hətta üsyan törətdi. Çinin bədbəxtliyndən Tsin
sülaləsinin tənəzzülü Avropanın ticarət üçün təzyiqinin daha çox artması ilə bir vaxta
düşdü. İlk münaqişə şimaldan gəldi, orada Rusiya tacirləri dəri və xəz axtarırdılar.
Çinlə Rusiya arasında rəsmi diplomatik əlaqələr 1689-cu ildə quruldu və iki ölkə
arasında müntəzəm ticarət gedirdi.
Dəniz yolu ilə gələn əcnəbilərlə iş görmək daha çətin idi. XVII əsrin sonundan
Avropa ticarətində ingilislər aparıcı qüvvə kimi portuqaliyalıların yerin tutdular. Şərqi
İndiya Kompaniyası vasitəsilə, bu şirkət həm ticarət birliyi kimi, həm də Asiyada ingilis
ərazilərinin inzibatçısı kimi çıxış edirdi. Əməliyyat apararaq ingilislər 1699-cu ildə
Kantonda özlərinin ticarət postunu qurdular. Sonrakı onilliklərdə Çinlə ticarət, xüsusən
İngiltərəyə çay və ipək ixracı sürətlə böyüdü.
Şərqi İndiya Kompaniyası xeyli mənfəət götürürdü. Lakin ingilislər Çinin
sahilləri ilə kifayətlənməyib, digər şəhərlərə çıxmağı tələb edirdilər. Lakin imperator
Britaniya məhsullarına heç bir maraq göstərmirdi. İngilis missiyasının başçısı Lord
Makartni Çin imperiyasını «qoca, səfeh, pozulmuş müharibə adamı» ilə müqayisə
etmişdi.
XV əsrin sonunda Yaponiya anarxiyaya yaxın vəziyyətdə idi, bir neçə qüdrətli
şəxs Yaponiyanın birləşdirilməsinə nail oldu. Onlardan biri Tokuqava İenyasu (15431616-cı illər) 1603-cü ildə Syoqun («general») titulunu qəbul etdi; bu aktla Yaponiyanın
bütün syoqunlarından daha qüdrətlisi və uzun ömür sürəni öz erasına başladı.
Tokuqava hökmdarları mərkəzi hakimiyyətin bərpasını tamamlamaqla, 1868-ci ilə kimi
hakimiyyətdə oldular.
Portuqaliya tacirləri Yaponiya adalarına 1543-cü ildə gəlib çıxdılar və bir neçə
ilin içərisində Portuqaliya gəmiləri yapon limanlarında öz müntəzəm postları kimi
dayanırdılar ki, Yponiya, Çin və Cənubi-şərqi Asiya arasındakı regional ticarətdə iştirak
etsin.
İlk İezuit missioneri, ordenin başçısı İqnatus Loyolanın müavini Fransisko
Ksavyer 1549-cu ildə bura gəlib, yerli əhalini xristianlığa çevirməkdə bəzi uğurlar
qazanmışdı. Əvvəlcə bu qonaqlar salamlanırdı. Hər şeyə maraq göstərən yaponlar
tütünə, saatlara, eynəyə və digər Avropa mallarına valeh olmuşdular və yerli kübarlar
bütün növlərdən olan Avropa silahlarını və sursatlarını satın almaqda maraqlı idilər.
Yapon hökmdarları xüsusən öz düşmənlərində qorunmaqda və adaları birləşdirməkdə
kömək edəcək yeni odlu silahlara rast gəlmişdilər. Yapon hərbi arxitekturasına təsir
xüsusən güclü idi, çünki yerli ağalar Avropa üslubunda daşdan qəsrlər tikdirirdilər.
Katolik missionerlərin uğurlu, lakin qərblilərin ölkədə olmasına qarşı kəskin
reaksiya yaratdı. Missionerlər yerli siyasətə müdaxilə edəndə, Tokuqava bütün
missionerləri ölkədən qovdu. Yapon xristianları bu vaxt təqib olunurdular. Xristian
kəndlilər qrupu 1637-ci ildə qiyam qaldırdılar, bu qiyam qan tökülməsi ilə yatırıldı.
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Avropa tacirləri də missionerlərin ardınca qovuldular. Hökumət Hirado
adasında və Naqasakidə iki əcnəbi ticarət postunu bağladı. Yalnız Naqasakidəki kiçik
holland icmasına Yaponiyada qalmağa icazə verildi, çünki onlar ispanlar və
portuqaliyalılar kimi missionerlərə onların mənafelərinə fəal müdaxilə etməyə icazə
vermirdilər. Lakin qalmaq üçün də şəraitlər çətinləşirdi. Hökumət gəmilərinə Naqasaki
liman dokuna ildə yalnız bir dəfə girməyə icazə verilirdi və onlar həm də ən çoxu iki,
ya üç aylığa burada qala bilərdilər.

6. Amerikalardakı imperiyalar
XVI əsrdə İspaniya və Portuqaliya Amerikalarda iri müstəmləkə imperiyaları
yaratdılar. Portuqaliya Braziliyadakı imperiyasından fayda götürməkdə davam edirdi.
İspanlar həmçinin nəhəng Cənubi Amerika imperiyasını saxlayırdılar, lakin XVIII əsrdə
ispanların əhəmiyyəti kommersial dövlət kimi gümüş mədənlərində istehsalın aşağı
düşməsi və İspaniya monarxiyasının yoxsullaşması ilə sürətlə tənəzzülə uğradı. XVIII
əsrin başlanğıcından Portuqaliya və İspaniyanın hər ikisi hollandlar, ingilislər və
fransızlar tərəfindən öz Amerika imperiyalarına yeni bir meydan oxumanın şahidi
oldular, onlar da Yeni Dünyada artan dərəcədə öz müstəmləkə imperiyalarını
yaratmağa çalışırdılar. Fransız və ingilis müstəmləkə imperiyaları Yeni Dünyada Qərbi
İndiyaların böyük hissəsini əhatə edirdi. İngilislər Barbadosa, Yamaykaya, Bermudaya
sahib idilər, fransızlara isə Santo-Dominqo, Martinika və Qvadelupa məxsus idi. Bu
tropik adalarda onlar Afrika qullarının işlədikləri plantasiya iqtisadiyyatını inkişaf
etdirirdilər. Plantasiyalar tütün, pambıq, kofe, şəkər, Avropada yüksək tələbata malik
olan digər bütün məhsulları istehsal edirdilər.
Kariblərdəki şəkər plantasiyaları «şəkər fabrikləri» adlanmaqla, xüsusilə mühüm
rol oynayırdı. XVI əsrin son iki onilliyindən Yamaykadakı Britaniya müstəmləkəsi ildə
50 min ton şəkər istehsal edirdi, orada 200 min qara adamın qul əməyindən istifadə
olunurdu. Santo-Dominqodakı (sonralar Haiti) fransız müstəmləkəsində eyni vaxtda 3
min plantasiyada 500 min qul işləyirdi. Müstəmləkə ildə 100 min ton şəkər istehsal
edirdi. Lakin burada qullarla zorakı rəftardan ölüm dərəcəsi faizi yüksək olmaqla
istehsal baha başa gəlirdi. Bu da təəccüblü deyildi ki, Santo-Dominqo ilk yer idi ki,
orada 1793-cü ildə qul üsyanı qalxmışdı.
İspaniyanın okeanın o tərəfindəki Amerika imperiyasının bir hissəsi kimi bütün
Şimali Amerikaya iddia etməsinə baxmayaraq, digər millətlər bu iddiaya elə bir məhəl
qoymurdular. Britaniya müharibə edirdi ki, «sahib olmadan nəyisə öz adına yazmaq
heç nəyə kömək etmir». Hollandlar Amerika qitəsində ilk məskən quran xalqların
arasında idi. Onların fəallığı Hollandiya tərəfindən himayəyə götürülmüş ingilis
tədqiqatçısı Henri Hadson öz adını daşıyacaq çayı 1609-cu ildə kəşf etdikdən sonra
başladı. Bir neçə il ərzində hollandlar Nyu-Niderland qitə koloniyasını qurdular, bu
koloniya Hadson çayının mənsəbindən şimalda uzaq Olbaniyə, Nyu-Yorka qədər
uzanırdı. Bu gün Steytn adası və Harlem adlananlar hollandların əvvəlcədən Hadson
çayı vadisində məskunlaşdıqları vaxtdan qalmışdı.
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XVII əsrin ikinci yarısında ingilislərlə fransızların başladıqları rəqabət və bu
rəqiblərin illərlə gedən müharibələri holland kommersiya imperiyasının tənəzzülünə
aparıb çıxardı. 1664-cü ildə ingilislər Nyu-Niderland koloniyasını tutdular və onun
adını dəyişib Nyu-York etdilər. Bundan sonra tezliklə Holland Qərbi İndiya
Kompaniyası bankrot oldu.
Həmin vaxtdan ingilislər Şimali Amerikada özlərinin koloniyalarını qurmağa
başladılar. Amerikada ilk ingilis daimi məskunlaşma yeri 1607-ci ildə indiki Virciniyada
yaradılan Ceymstaun idi. Bu məskən güclə salamat qalmaqla, amerikan torpaqlarının
koloniyalaşdırılmasının sübutu olmaqla, heç də vacib olan tez mənfəət gətirməyə qadir
olmadı. Dinlə iqtisadi mənafelərin birliyi təcrübəsinə olan istəyi məhz uğurlu
məskunlaşma olan Massaçusets Körfəzi Kompaniyası nümayiş etdirdi. Massaçusets
koloniyası ilk illərdə (100 nəfərlik qrup bura 1620-ci ildə gəlib çıxmışdı) 4 min sakindən
ibarət idi 1660-cı ildən isə sakinlərin sayı 40 min nəfərə çatdı. XVII əsrin sonundan
ingilislər indiki Birləşmiş Ştatların şərqindəki dəniz ətrafının əksər hissəsinə nəzarət
edirdilər.
Britaniya Şimali Amerikası artıq on üç koloniyadan ibarət oldu. Onlar sıx əhaliyə
malik idilər. 1750-ci ildə burada artıq 1,5 milyon əhali var idi və həm də koloniyalar
iqtisadi cəhətdən inkişaf edirdi. Bu on üç koloniya qanunvericiliyə malik olmaqla,
müstəqil qaydada hərəkət etməyə meyl edirdi. Liman şəhərləri olan Bostondakı,
Filadelfiyadakı, Nyu-Yorkdakı və Çarlstondakı tacirlər Britaniya hökuməti tərəfindən
olan nizamlanmalara narazılıqlarını bildirir və müqavimət göstərirdilər.
Britaniya koloniyaları həm Şimali Amerikada, həm də Vest İndiyada merkantilist
nəzəriyyəni qoruyub saxlamaq rolunu oynayırdılar. Onlar ana ölkəni xammalla təmin
edir, bu vaxt axırıncının manufaktura mallarını alırdılar. Naviqasiya hərəkətləri
nizamlanmaqla mallar koloniyalardan götürülüb, onlara da satıla bilərdi. Nəzəri
cəhətdən ticarətdəki tarazlıq ana ölkənin mənafeyini təmin etməli idi.
Fransızlar da Şimali Amerikada müstəmləkə imperiyasını qurdular. 1534-cü ildə
fransız tədqiqatçısı Jan Kartyer Müqəddəs Lavrenti çayını kəşf etmişdi və Kanadanın
Fransa torpağı olması kimi iddia irəli sürmüşdü. 1608-ci ildə Semyuel de Şamplen
Kvebekdə məskən qurdu və fransızlar Kanadaya müstəmləkə kimi daha çox maraq
göstərməyə başladılar. 1663-cü ildə Kanada Fransa taxt-tacının mülkiyyətinə çevrildi və
ora fransız əyaləti kimi fransız qubernatoru tərəfindən idarə olunurdu. XVII əsrin
ortalarından orada 15 min kanadalı fransız var idi. Lakin 1713-cü ildən Utrext
müqaviləsinə görə Fransa özünün Amerika torpaqlarını, rəqibi olan Britaniyaya
verməyə başladı. Yeddiillik müharibənin nəticəsi kimi isə 1763-cü ildə öz Kanada
torpaqlarının qalanını da İngiltərəyə təslim etdi.
Britaniya və Fransa rəqabəti həmçinin Latın Amerikasında İspaniya və
Portuqaliya müstəmləkə imperiyaları arasında da müşahidə olunurdu. İspaniyanın və
Portuqaliyanın tənəzzülü hər iki dövləti öz müstəmləkələrindən gələn resurslardan
daha çox asılı etmişdi. Bu imperiyaların bir xüsusiyyəti də ondan ibarət idi ki, Mərkəzi
və Cənubi Amerikada indi Latın Amerikası adlanan yeni sivilizasiya meydana
gəlmişdi.
Qərb yarımkürəsinə gələn ispanlar və portuqaliyalılar sayca yerli hindulardan az
idi. Yeni gələnlərin çoxu kişi cinsindən olduğundan onlar yerli qadınlarla təkcə intim
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yaxınlıqdan həzz almırdılar, həm də eyni dərəcədə onlarla evlənirdilər. Artıq 1501-ci
ildə ispan hökmdarları avropalılarla yerli amerikan hindularının evlənmələrinə icazə
vermişdilər, həmin nikahdan da metislər əmələ gəlmişdi.
Latın Amerikasına gətirilən adamların digər qrupu afrikalılar idi. Üç əsr ərzində
ispanlar və portuqaliyalılar plantasiyalarda işləmək üçün 8 milyon qul gətirmişdilər.
Afrikalılar həmçinin Amerikanın multikultural xarakterinə köməklik göstərmişdilər.
Afrikalıların və ağların törəmələri olan mulatlar metislərlə, ağların, afrikalıların və yerli
hinduların övladları ilə birləşirdilər ki, Latın Amerikasının unikal cəmiyyətini əmələ
gətirsinlər. Avropaya və Britaniya Şimali Amerikasına bənzəməyərək, çünki axırıncının
əhalisi əsasən Avropadan ağ mənşəyi götürürdülər, Latın Amerikası, burada irq barədə
elə bir kəskin münasibət olmadığından, multikultural cəmiyyətə çevrilirdi.
İşğal edilmiş zonaların ekologiyası da avropalılara öz təsirini göstərirdi.
Avropalılar Amerikalara atları və mal-qaranı gətirmişdilər, bu, hinduların həyatını
inqilabiləşdirmişdi. Mal-qara yetişdirənlər qarğıdalı becərilməsi kimi kənd təsərrüfatı
təcrübəsinə yiyələnirdilər, bu da mal-qara yetişdirən iri malikanələrin inkişafına səbəb
olurdu. Cənubi Amerika sonralar iri ət məhsulu ixracçısına çevrildi. Avropalılar
həmçinin buğda kimi yeni taxıl növünü və şəkər qamışını gətirdilər, onları iri
plantasiyalarda yerli və idxal edilmiş qul əməyi becərirdi. Dünyanın digər hissələrinə
səfər vaxtı avropalılar həmçinin özləri ilə Yeni Dünyanın bitkilərini oralara gətirirdilər.
Beləliklə, avropalılar XVII əsrdə Afrikada şirin kartofun və qarğıdalının (hindu taxılı)
becərilməsini tətbiq etdilər.

7. Yeni torpaqlardan gələn mənfəət. İspaniyanın tənəzzülü
Bir çox avropalılar üçün xarici ölkələrə ekspansiya torpaq, var-dövlət əldə etmək
və irəliləmək imkanı gətirdi. Bir ispan 1570-ci ildə yazırdı ki, «gənc adamların çoxu
İspaniyanı tərk edərək Meksikaya getmişdi, burada onlar torpaq malikanələrinə
yiyələnməyə və «centlmen» adlanmağa ümid edirdilər». Baxmayaraq ki, bəzi arvadlar
xaricə gedən ərlərinə qoşulurdular, Avropanın çox sayda adi qadınları Yeni Dünyada
ərə getmək üçün yeni imkan tapıldılar, çünki onlar buna möhtac idilər. Həqiqətən də
«fahişə əgər gözəldirsə, hansısa varlı plantatorun arvadına çevrilə bilərdi». Bəzi
qadınlar isə gözləmədikləri halda ərləri öldürüldükdə, xeyli var-dövlətə sahib
olurdular. 1700-cü ilədək Mərkəzi Amerika zonasında qadınlar torpaq malikanələrinin
25 faizinə malik idilər.
Avropalıların ekspansiyası işğalçılara digər səmərə də verirdi. Avropalılar Yeni
Dünyaya yollananda qızıl və gümüş mənbələri axtarırdılar. Bir atstekin dediyi kimi,
“ispan işğalçıları qızılı çox istəyir, ona xüsusi ehtiras bəsləyirdilər. Onların bədənləri
tamahkarlıqdan şişirdi. Onların aclığı acgözlük idi, qızıl üçün donuzlar kimi aclıq
çəkirdilər”. Amerikalardan daşınan qiymətli mineral İspaniyanı qızıl «sərxoşu» etmişdi.
Zəngin gümüş yataqları Meksikada və Cənubi Peruda tapılıb, istismar edilirdi. Qızıl və
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gümüş yalnız o məhsullar idi ki, Yeni Dünya ilə Köhnə Dünya arasındakı mübadilənin
bir hissəsinə çevrilmişdi. Tarixçilər isə Avropa ilə Amerikalar arasında bitkilərin və
mal-qaranın qarşılıqlı idxal və işğalını Kolumb mübadiləsi adlandırmağa üstünlük
verirdilər. Avropalılar atları, mal-qaranı və buğdanı Yeni Dünyaya gətirəndə, oradan
onlar kartof, şokolad, qarğıdalı, pomidor və tütün kimi kənd təsərrüfatı məhsullarını
geri, Avropaya aparırdılar. Kartof əsas pəhriz qidası kimi, Avropanın bir sıra
zonalarında xüsusilə populyar oldu. Kartof qışda anbarda saxlanıb, kiçik torpaq
sahələrində becərilirdi. Bəzi məhsullar isə, məsələn, Meksikada kəşf edilən qırmızı rəng
bitkisi Avropa rəssamlarına və sənətkarlarına onların rəsmləri və parça üçün «əsl
qırmızı» rəng idi.
Avropalıların həyat tərzi başlıca olaraq xaricdən gətirilmiş yeni məhsulların
təsirinə məruz qalırdı. Yeni qidalara əlavə olaraq Avropada yeni içkilər də meydana
gəldi. Atstek Meksikasından İspaniyaya gətirilən şokolad, 1700-cü ildən başlayaraq
ümumi içkiyə çevrildi. İlk kofe və çay evləri 1650-ci illərdə Londonda açılmışdı və
sürətlə Avropanın digər hissələrinə yayıldı. XVII əsrdə Çin mebeli və farforu üçün
maniya yuxarı siniflər arasında yayıldı.
Avropalılar lap başlanğıcda Amerikalarda yeni xalqları kəşf etməyə başladılar.
Onlar bəzilərini insan olmayan kimi hesab edirdilər və bu, onlara guya istismar etmək
hüququ verirdi. Hindular çox hallarda ən azı dinc yolla xristianlığa keçirilirdilər. XVIII
əsrdəki Maarifçilik və XIX əsr imperializmi dünyanın qalan hissəsində Qərb
sivilizasiyasının əlaqələrinin inkişafı üçün olan yola daş döşədi.
XVII əsrin başlanğıcında İspaniya dünyada ən çox əhalisi olan ölkə idi, demək
olar ki, bütün Cənubi Amerikaya, Asiya və Afrikanın bir sıra məkanlarına nəzarət
edirdi. Avropalıların əksəriyyəti üçün İspaniya hələ də dövrün ən böyük dövləti olaraq
qalırdı, lakin reallıq isə əslində kifayət dərəcədə çətin idi, xəzinə boş idi. II Filipp 1596-cı
ildə müharibədəki izafi xərclərə görə bankrot olmaqla, iki il sonra həyatdan getmişdi.
III Filipp də 1607-ci ildə eyni bədbəxtlikdən qaça bilməmişdi. Hökumət səmərəsiz
fəaliyyət göstərirdi. Kommersiya sinfi zəif idi. İspaniya böyük dövlət rolunu
oynamaqda davam edirdi. Lakin bu görünüş aldadıcı idi. III Filippin hökmranlığı
dövründə İspaniyanın zəifliklərinin çoxu aydın olmuşdu. İspaniya otuz illik
müharibəyə cəlb edildikdə, bir sıra çox xərcə səbəb olan hərbi kampaniyalar keçirdiyinə
görə daxili qiyamlarla və illərlə davam edən vətəndaş müharibəsi ilə üzləşmişdi.
İspaniyanın bədbəxtliyindən kampaniyalar həmçinin qələbə çalınmadan uduzulmuşdu.
Baş nazir, qraf Olivares kral IV Filippə yazmışdı ki, «Allah istəyir ki, biz sülh bağlayaq.
Onun bizi açıqca və hər şeydən mütləq məhrum etməsi müharibəyə görədir». 1643-cü
ildəki Rokrua döyüşündə isə ispan ordusunun çox hissəsi məhv edildi.

8. Osmanlı imperiyası
1453-cü ildə Konstantinopolu işğal edəndən sonra Osmanlı türkləri Balkanlarda
öz işğallarını tamamlamağa cəhd etdilər, orada isə onlar hələ XIV əsrlərdən
yerləşmişdilər. Baxmayaraq ki, 1476-cı ildə Rumıniya ərazisi olan Balaxiyanı
götürməkdə onlar uğurlu olmuşdular, macarların müqaviməti onların Dunay vadisində
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irəliləməsini dayandırmışdı. 1480-ci illə 1520-ci il arasında daxili problemlər və şərqdəki
sərhədləri konsolidasiya etmək ehtiyacı türkləri Avropada aparacaqları sonrakı
hücumlardan saxlamışdı.
Sultan Süleyman Kanuninin hökmranlığı (1520-1566-cı illər) ancaq türkləri geri,
Avropaya diqqət yetirməyə qaytardı. Dunay üzərində irəliləyib, türklər 1521-ci ildə
Belqradı və 1526-cı ildə Macarıstanı tutdular. Lakin 1529-cu ildə onların Vyananı işğal
etmək cəhdi dəf edildi. Elə bu vaxt türklər öz hakimiyyətlərini qərbə, Aralıq dənizinə
genişləndirib, onu iri Türkiyə gölünə çevirməklə hədələdi. Lakin türk donanması 1571ci ildə Lepantoda (indiki Yunanıstandadır) ispanlar tərəfindən darmadağın edildi.
Məğlubiyyətlərinə baxmayaraq, türklər Aralıq dənizinin şərq sahillərində nominal
nəzarəti saxlamaqda davam edirdilər.
Baxmayaraq ki, avropalılar dəfələrlə «dinsiz» türklərə qarşı yeni Xristian səlib
yürüşləri başlayacaqlarını demişdilər, XVIII əsrin əvvəllərində onda müttəfiq və ticarət
partnyoru axtarmaqla, Avropa hökmdarları Osmanlı imperiyasına başqa bir əsl Avropa
dövləti kimi münasibət bəsləyirdilər.
Osmanlı imperiyası yüksək səmərəsi olan hökumət sisteminə malik idi, ona
güclü sultanlar və ya qüdrətli böyük vəzifələr (baş nazirlər) rəhbərlik edəndə, bu
xüsusən nəzərə çarpırdı. Gözəl İstanbul hansısa bir Avropa şəhərindən daha çox
əhaliyə malik idi. Buna baxmayaraq, Osmanlı siyasətçiləri bəzi vaxtlarda qanlı
intriqalarla pozulurdu, fraksiyalar təsir və taxt-tac üstündə bir-birilə vuruşurdular. Bir
dəhşətli təcrübə ondan ibarət idi ki, sultan öz hakimiyyətinə qorxu yaranmaması üçün
öz qardaşlarını öldürməli olurdu.
Yaxşı təşkil olunmuş hərbi sistem həmçinin Osmanlı imperiyasının möhkəmliyi
üzərinə əlavə olunurdu. Xüsusən öz valideynlərindən götürülüb, müsəlman dininə
keçirilən və sərt hərbi intizama tabe olan məşhur yeniçərlər sultanın böyük qoşunun elit
özəyini təşkil edirdilər.
XVII əsrin birinci yarısında Osmanlı imperiyası «yatmış nəhəng» idi. Daxilindəki
qan axıdılması ilə və Persiyadan gələn çağırışdan sərt qaydada təhlükə hiss edən
osmanlılar Şərqi Avropadakı status-kvo ilə barışmalı oldular. Lakin XVII əsrin ikinci
yarısındakı yeni baş vəzirlər xəttinin rəhbərliyi altında Osmanlı imperiyası yenidən
təcavüzkar müharibələrə başladı. 1683-cü ildə osmanlılar Macarıstan düzənliyi ilə
yürüş edib, Vyananı mühasirəyə aldılar. Lakin avstriyalılar, polyaklar, bavariyalılar və
saksonlar tərəfindən dəf edilən türklər geri çəkildilər və yeni Avropa koalisiyası
tərəfindən Macarıstandan kənara atıldılar. Öz imperiyalarının özəyini saxlamalarına
baxmayaraq, Osmanlı türkləri bir daha heç vaxt Avropaya təhlükə törədə bilmədilər.

9. Habsburqların Avstriya imperiyasının sonrakı dövrləri
Avstriya imperiyası XVIII əsrin başlanğıcından böyük Avropa dövlətlərindən
birinə çevrildi. Habsburq monarxiyasının mərkəzi Vyana şəhəri barokko üslubunda
tikilmiş gözəl saraylarla və kilsələrlə dolu idi, həm də Avropanın musiqi paytaxtına
çevrilmişdi. Avstriya geniş imperiya kimi çox sayda müxtəlif millətlərdən, dillərdən,
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dinlərdən və mədəniyyətlərdən təşkil olunmuşdu, onu ümumi qanunlarla təmin
etməkdə və bu xalqları mərkəzləşmiş inzibatçılığa tabe etməkdə xeyli çətinlik çəkirdi.
İmperatriçə Mariya Terezanın hökmranlığında (1740-1780-ci illər) Avstriya
Sileziyanı Avstriya irsi uğrunda gedən müharibədə Prussiyaya uduzmuşdu. O, rəqib
Prussiya ilə zəruri kimi görünən sonrakı münaqişə üçün hazırlaşmaqdan ötəri
imperiyasında islahat aparmağı qərara aldı. Avstriya imperiyasının bir hissəsini daha
mərkəzləşmiş və daha bürokratik etdi. Onun varisi İosif taxt-tacda olanda (1780-1790-cı
illər) dəyişikliklər etmək qərarına gəldi, o, monarxiyalar içərisində və Avropada güclü
Habsburq dövləti etmək barədə anasının başlıca məqsədini həyata keçirmək istəyirdi. O
deyirdi ki, «Mən imperiyanın qanun düzəltmək fəlsəfəsinə malikəm; onun məntiqi
məqsədi Avstriyanı dəyişdirməyə getməkdir». O, təhkimçiliyi ləğv etdi və kəndlilərə
öz mülkiyyətini saxlamağa irsi hüquqlar verməyə cəhd etdi. II İosif Avstriyanı
transformasiyaya uğratmaq üçün 6 min dekret və 11 min qanun dərc etdi.

10. Rusiya Böyük Yekaterina dövründə
Böyük Pyotrun altı varisinin hamısı saray qvardiyasının hakimiyyəti altına
düşmüşdü. Onlardan axırıncısı III Pyotr idi, onun alman arvadı Yekaterina Rusiyanı
öyrənmiş və qvardiyanın rəğbətini qazanmışdı. III Pyotr kübar fraksiyası tərəfindən
öldürüldükdə II Yekaterina bütün Rusiyanın avtokratı (1762-1796-cı illər) kimi
meydana çıxdı.
Yekaterina bacarıqlı qadın idi, filosofların əsərləri ilə tanış idi, fransız maarifçiləri
ilə məktublaşırdı. O, iddia edirdi ki, Rusiyada maarifçilik ideyaları xətti ilə islahat
keçirmək istəyir. Lakin o, başa düşürdü ki, onların uğuru saray qvardiyasının
dəstəyindən asılıdır. O, Rusiya kübarlığından uzaqlaşa bilməzdi. O, təhkimçiliyi,
işgəncələri və ölüm cəzasını ləğv etmək istəsə də, heç birini həyata keçirmədi.
Üç qüdrətli qonşu – Avstriya, Rusiya və Prussiya Polşanın öz aralarında
bölüşdürdü, hər üçü Polşa hesabına təqribən bərabər ərazilər aldı. 1772-ci ildə Polşa
torpaqlarının 30 faizini, əhalisinin isə 50 faizini itirdi. Qalan Polşa dövləti zahiri
qaydada müstəqil idi 1794-1795-ci illərdə isə general Tadeuş Kostyuşkonun (o, ABŞ-da
İstiqlaliyyət müharibəsində iştirak etmişdi) rəhbərliyi altında ümidsiz üsyandan sonra
Polşa dövlətinin Avstriya, Prussiya və Rusiya tərəfindən sonuncu məhv olunması baş
verdi.

11. Amerika koloniyalarının İstiqlaliyyət müharibəsi
Britaniyanın Şimali Amerikadakı koloniyalarında 1880-ci illərin böhranı 1776-cı
ilə qədər davam etdi, bu vaxt kolonistlər Britaniya imperiyasından müstəqilliklərini
elan etdilər. 4 iyul 1776-cı ildə İkinci Kontinental Konqress Tomas Cefferson tərəfindən
yazılmış İstiqlaliyyət Deklarasiyasını bəyəndi. Deklarasiya Maarifçilərin irəli sürdüyü
«həyat, azadlıq və xoşbəxtliyə can atmaq» barədəki təbii hüquqlara tərəfdar çıxdı və
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bəyan etdi ki, koloniyalar «Britaniya tacı ilə birlikdən uzaqlaşmaqla azad və
müstəqildir». Amerikanın istiqlaliyyəti uğrunda müharibə rəsmi olaraq başlandı.
Böyük Britaniyaya qarşı müharibə böyük oyun idi. Britaniya nəhəng maliyyə
resursları olan güclü Avropa hərbçi dövləti idi. İkinci Kontinental Konqress Corc
Vaşinqtonun (1732-1799-cu illər) baş komandanlığı altında Kontinental ordunun
yaradılmasına sərəncam verdi. Vaşinqton Virciniyada siyasi, fransız və hindu
müharibələrində isə hərbi təcrübə qazanmışdı. O, bu iş üçün yaxşı seçim idi.
kontinental ordu Britaniya qüvvələri ilə müqayisədə həvəskarlardan ibarət olmaqla,
intizamsız qoşun idi. Döyüşçülərin xidməti də adətən qısa müddətli olurdu.
Müharibə cəhdinin mürəkkəbliyi koloniyaların içindəki daxili ayrılıqlar idi.
İstiqlaliyyət uğrunda vuruşmaqla İnqilabi Müharibə həmçinin vətəndaş müharibəsi idi,
ailə üzvlərini və qonşuları birini digərinə qarşı qoymuşdu. Loyalistlər əhalinin 15 və 30
faizi arasında idi, onları bu sual düşündürürdü ki, Britaniya siyasətçiləri üsyanı
mühakimə edəcəklərmi? Loyalistlər Nyu-Yorkda və Pensilvaniyada güclü idi,
varlılardan, yaşlılardan və siyasi cəhətdən mülayimlərdən ibarət idi.
Koloniyalar, əhalinin yarısı bu mübarizə başlayanda güman ki, apatiya
vəziyyətində idi, vətənpərvərlər də loyalistlər kimi əhalinin az hissəsini təşkil edirdi.
Varlı vətənpərvərlər fermerləri və sənətkarları əhatə edən geniş koalisiyada
birləşmişdilər. Koalisiyanın geniş sosial spektri müharibədən sonra nümayəndələrdən
ibarət olan hökumətə də öz təsirini göstərdi.
Britaniyadan əvvəllər məğlub olmuş xarici dövlətlərin, həmin məğlubiyyətin
qisasını almaq istəyi ilə kömək göstərməsi koloniyalar üçün böyük əhəmiyyət kəsb
edirdi. Fransızlar müharibənin başlanğıcından Britaniya ağalığına qarşı vuruşan
kolonistləri silah və pulla təmin edirdi, fransız zabitləri və əsgərləri Vaşinqtonun
Kontinental ordusunda xidmət edirdilər. General Kornuollisin Britaniya ordusu
Vaşinqtonun komandanlıq etdiyi birləşmiş amerikan və fransız ordusuna təslim olmağa
1781-ci ildə Yorktaunda məcbur edildikdə, Britaniya hökuməti müharibəni başa
çatdırmağı qərara aldı. 1783-cü ildə imzalanan Paris müqaviləsi ilə amerikan
koloniyalarının müstəqilliyi tanındı və amerikanlara Appalaç dağlarından Missisipi
çayına qədər qərb ərazilərinə nəzarət etmək hüququ verildi.
On üç amerikan koloniyası Amerika Birləşmiş Ştatları kimi öz müstəqilliyini
qazandı. Lakin onlar güclü bir mərkəzi dövləti olan Birləşmiş Milləti qurmağa az həvəs
göstərirdilər. 1787-ci ildə Filadelfiyada qurultaya gələn 55 nümayəndə Konfederasiya
maddələrini təftiş etməli idi. Lakin onlar təftişdən imtina etdilər və yeni Konstitusiya
yaratmağı qərara aldılar. Təklif olunan Konstitusiya fərdi ştatların hökumətlərindən
fərqlənən və ali olan mərkəzi hökumət yaratdı. Milli hökumətə vergi qoymaq, milli
ordunu qaldırmaq, daxili və xarici ticarəti nizamlamaq, milli valyuta yaratmaq
səlahiyyətləri verildi. Mərkəzi və ya federal hökumət üç qola bölündü, onların hər biri
digərlərinin fəaliyyətini yoxlamaq üçün müəyyən səlahiyyətə malik idi. prezident icra
qolunun başçısı kimi qanunları icra etmək, qanunverici aktlara veto qoymaq, xarici
işlərə nəzarət etmək və hərbi qüvvələri istiqamətləndirmək səlahiyyətlərinə malik
olmağa xidmət etməli idi. Qanunvericilik hakimiyyəti hökumətin ikinci qanadı olmaqla
ştat qanunvericiliyinin seçdiyi (sonralar bu, əhali tərəfindən birbaşa seçimlərlə əvəz
olundu) Senatdan və xalqın birbaşa seçdiyi Nümayəndələr Palatasından ibarət olmaqla
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ikipalatalı qanunverici orqan idi. Ali Məhkəmə və digər məhkəmələr Konqres
tərəfindən «vacib» kimi hesab edilməklə hökumətin üçüncü qolu idi. Onlar
Konstitusiyanı «Torpağın ali qanunu» kimi həyata keçirəcəkdilər.
Birləşmiş Ştatların Konstitusiyası 1788-ci ildə ştatlar tərəfindən bəyənildi. 1789-cu
ildə yeni Konqress Konstitusiyaya 12 yeni əlavələr etdi, onlardan 10-u ştatlar tərəfindən
ratifikasiya edildi və o, həmin vaxtdan İnsan Haqları haqqında Bill kimi tanınır. Bu
maddələr din, çıxış etmək, mətbuat, petitsiya (ərizə vermək, məsələ qaldırmaq) və
toplaşmaq azadlığına təminat verirdi, həmçinin silah gəzdirmək, səbəbsiz axtarışlardan
və həbsdən himayə edilmək, qanuni prosesə əməl edilməklə jüri tərəfindən mühakimə
olunmaq və mülkiyyət hüququnun müdafiə edilməsi kimi hüquqlar verirdi. Bu
hüquqların çoxu amerikanın kolonistləri arasında populyar olan XVIII əsr filosoflarının
təbii hüquq fəlsəfəsindən götürülmüşdü.

12. Napoleon erası
Napoleon tez-tez iddia edirdi ki, İnqilabın fransız xalqına verdiyi töhfələri
qoruyub saxlamışdır. Respublika azadlığı idealı, əlbəttə, Napoleonun avtokratiyası
tərəfindən dağıdılmışdı. Bu, Napoleonun həmin sözlərinin saxta olduğunu sübut edir.
1801-ci ildə Napoleon inqilabın köhnə və barışmaz düşmən olan Katolik kilsəsi
ilə sülh bağladı. O, hansısa bir fərdi dindən özünü məhrum etmişdi. Misirdə özünü
müsəlman, Fransada isə katolik adlandırmışdı. O, Papa VII Piylə danışıqlar aparıb,
Fransada katolik kilsəsini yenidən qurdu. 1801-ci ildə bağlanan Konkordatdan hər iki
tərəf fayda götürdü.
Hələ 1799-cu ildə Napoleon konsul olanda Fransa Rusiyadan, Böyük Britaniya və
Avstriyadan ibarət İkinci Avropa Koalisiyası ilə müharibədə idi. 1803-cü ildə Britaniya
ilə müharibə təzələndi, ona Üçüncü Koalisiya kimi tezliklə Avstriya və Rusiya da
qoşuldu. 1805-ci ildə cənubi Almaniyadakı Ulm döyüşündə Napoleon Avstriya
ordusunu mühasirəyə aldıqda, düşmən tez qaydada təslim oldu. Ulmdan şərq tərəfdə
Austerlitsdə Napoleon çar I Aleksandrın başçılığı altındakı iri Rusiya ordusu və bir sıra
Avstriya qoşunları ilə üz-üzə gəldi. Birləşmiş Müttəfiq qüvvələr Napoleonun
qüvvələrindən sayca xeyli çox idi və Napoleon müttəfiq qüvvələri darmadağın etdi.
Avstriya sülh xahiş etdi və çar Aleksandr qüvvələrini geri, Rusiyaya çəkdi. Napoleon
Prussiya qoşunlarına 1806-cı ildəki iki döyüşdə – İena və Auerştadt döyüşlərində
tarmar etdi. Napoleonun Böyük Ordusu (Grand Army) Koalisiyanın Kontinental
üzvlərini məğlub etməklə, yeni Avropa qaydası yaratmaq imkanı əldə etdi.
Napoleonun Böyük İmperiyası üç başlıca hissədən ibarət idi: fransız
imperiyasından, bir sıra məğlub edilmiş dövlətlərdən və müttəfiq dövlətlərdən. Fransız
imperiyası Böyük imperiyanın daxili özəyi olmaqla, şərqdə Reynə qədər böyüməklə,
İtaliyanın Romadan şimaldakı qərb yarısına sahib idi. Asılı dövlətlərə İspaniya,
Niderland, İtaliya krallığı, İsveçrə respublikası, Varşava Böyük Hersoqluğu və Reyn
Konfederasiyası (Avstriya və Prussiya istisna olmaqla, bütün alman dövlətlərinin
birliyi) daxil idi. Müttəfiq dövlətlər isə Napoleonun məğlub etdikləri idi və Britaniyaya
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qarşı onun mübarizəsinə qoşulmağa məcbur edilmişdilər. Onlara Prussiya, Avstriya və
Rusiya aid idi. Napoleon özünü bu bütöv birliyin lideri hesab edirdi: «Avropa bir sadə
başın rəhbərliyi altında olmasa sakitlikdə dayana bilməz, bu baş öz zabitləri kimi
krallara malik olacaqdır, krallar isə krallıqlarını öz leytenantları arasında böləcəkdir.»
İmperiyanın içində Napoleon özünə hamının tabe olmasını tələb edirdi, çünki o,
Britaniyaya qarşı ümumi cəbhəyə möhtac idi. həm də artan şəxsi eqoizm onun
iradəsinə tabe olunmasını istəyirdi. Napoleon həmçinin hər yerdə müəyyən inqilabı
prinsiplərin qəbul edilməsini istəyirdi, bunlara leqal bərabərlik, dini tolerantlıq və
iqtisadi azadlıq daxil idi.
Onun Böyük İmperiyasının daxili özəyində və asılı dövlətlərdə Napoleon köhnə
qaydanı dağıtmaq istəyirdi. Bu dövlətlərdə hər yerdə kübarlıq və din xadimləri öz
xüsusi imtiyazlarını itirmişdilər. O, istedada görə vəzifədə irəliləmək imkanının
bərabərliyini, qanun qarşısında bərabərliyi və dini tolerantlığı tətbiq etmişdi. Fransız
inqilabı prinsiplərinin yayılması həmin ölkələrdə liberal ənənələrin inkişafında mühüm
amilə çevrildi. Bu islahatlar bəzi tarixçiləri belə bir nöqteyi-nəzərə gətirmişdi ki,
Napoleon maarifçi mütləqiyyətlərdən axırıncısı idi.
130 il sonrakı Hitler kimi, Napoleon da ümid edirdi ki, onun Böyük İmperiyası
əsrlərlə yaşayacaqdır. Hitler imperiyası kimi, onunku da, demək olar ki, yarandığı kimi
də sürətlə süqut etdi. Bunu iki başlıca səbəblə – Böyük Britaniyanın sağ qalması və
millətçiliyin gücü ilə izah etmək olar. Britaniyanın sağ qalması birinci növbədə onun
hərbi-dəniz qüvvəsinə borclu idi. Britaniya nə qədər ki, dalğalara hakim idi, o, hərbi
hücum qarşısında, demək olar ki, kövrək olmurdu. Baxmayaraq ki, Napoleon
İngiltərəyə müdaxilə barədə fikirləşirdi və hətta bunun üçün gəmilər də toplamışdı,
lakin o, 1805-ci ildə Trafalqarda fransız-ispan birləşmiş donanmasının admiral
Nelsonun başçılığı altında Britaniya hərbi-dəniz qüvvələri tərəfindən qəti məğlub
edilməsinə qarşı heç bir şey edə bilmədi. Napoleon bu vaxt Britaniyanı məğlub etmək
üçün özünün Kontinental sisteminə tərəf döndü. 1806-1807-ci illərdə bu sahədə uğur
qazanmaqla, bununla Britaniya mallarının Avropa qitəsinə daxil olmasının qarşısını
almağa cəhd edib, Britaniyanı iqtisadi cəhətdən zəiflətmək və onun müharibə başlamaq
qabiliyyətini məhv etmək istəyirdi. Lakin Kontinental sistem uğursuzluğa düçar oldu.
Müttəfiq dövlətlər özlərinin Fransa iqtisadi hegemonluğuna sıx birləşmələrinə nifrət
edirdilər, bəziləri Napoleonu aldatmağa, digərləri isə müqavimət göstərməyə keçdilər,
qapıları Britaniyanın qitə kollaborasionistlərinə açdılar. Şərqi Aralıq dənizindəki və
Latın Amerikasındakı yeni bazarlar həmçinin Britaniya üçün kompensasiya variantı
kimi xidmət edirdi. Həqiqətən də, 1810-cu ildə Britaniya dənizlərin o tayına ixracda
rekord səviyyəyə yüksəldi.
Napoleonun məğlubiyyətində ikinci mühüm faktor rolunu millətçilik oynadı. Bu
siyasi iradə fransız xalqı arasında qardaşlığı və digər xalqlara qarşı həmrəyliyi
vurğulanmaqla, Fransız İnqilabı ərzində qalxmışdı. Millətçilik xalqın ümumi dil, din və
milli simvollarına əsaslanmaqla, vahid mədəni varlığını əhatə edirdi. Fransız
millətçiliyi inqilab və Napoleon erasında kütlə ordularının yaranmasını mümkün
etmişdi. Fransızlar Avropada millətçiliyi iki yolla qaldırmışdılar: özlərinin
istismarçılara nifrət edənə çevirməklə və bununla fransız millətçiliyinə əks olan digər
vətənpərvərlik nümunələrini irəli sürməklə. Napoleona qarşı ispanların üsyanı
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Britaniyanın köməyi ilə 200 min nəfərlik fransız qüvvəsinin illər ərzində İspaniyada
qalmağa məcbur edirdi. Almaniya dövlətlərində də millətçi hərəkat yüksəlirdi.
1812-ci ildə Napoleon Rusiyaya müdaxilə etməyi qərara aldı, bu, onun
süqutunun başlanğıcı idi. lakin Rusiyanın Kontinental sistemdəki defekti onu başqa bir
seçim qarşısında qoymadı. Napoleon belə böyük ölkəyə müdaxilənin riskindən agah
olsa da, 1812-ci ilin iyununda onun Böyük Ordusu 600 min nəfərdən ibarət olmaqla,
Rusiyaya daxil oldu. Napoleon ümid edirdi ki, qələbə rus ordusu ilə tezliklə
görüşməkdən və onu məğlub etməkdən asılı olacaqdır. Lakin Rusiya qüvvələri ona
döyüş verməkdən imtina edir və yüz millərlə geri çəkiləndə öz kəndlərini yandırır,
Napoleon ordusunu qidadan və atlarına yem tapmaqdan məhrum edirdi. İsti və
xəstəlik də ordudan öz rüsumunu alırdı. Rusiya ərazisinin geniş məkanı qoşunları elə
bil ki, səhraya aparıb çıxarırdı. Ruslar, nəhayət, vuruşmaq üçün Borodinoda
dayandılar. Napoleon həlledici olmayan və baha başa gələn qələbə qazandı. 45 min rus
döyüşçüsü öldürülmüşdü, fransızların itkisi 30 min nəfər idi, lakin onlar yaxında heç
yerdə yerləşmək imkanı tapa bilmirdilər. Böyük Ordunun qalan qoşunları Moskvaya
gəldi, səhərisi onlar şəhəri odda gördülər. Qida və sursat olmadığından Napoleon
Moskvanı oktyabrın sonuna yaxın tərk etdi və dəhşətli qış şəraitində Rusiyadan «Böyük
geri çəkilmə» etdi. Yalnız 40 min əsgər 1813-cü ilin yanvarında Polşaya qayıtdı. Bu
hərbi bədbəxtlik sonra bütün Avropanı azadlıq müharibəsinə apardı, onun
kulminasiyası 1814-cü ilin aprelində Napoleonun məğlubiyyəti oldu.
Fransızların məğlub edilmiş imperatoruna icazə verildi ki, Elba adasında
hökmdar rolunu oynasın, bu Toskananın sahilində idi. XVIII Luinin şəklində Burbon
monarxiyası Fransada bərpa edildi. Lakin yeni kral kiçik dəstəyə malik idi və Napoleon
gəmilərlə Elbadan geri, Fransaya qayıtdı. Əsgərlər onu əsir etmək istəyəndə, o, şinelini
açıb, onlara müraciət etdi: «Beşinci alayın əsgərləri, mən sizin İmperatoram… Əgər
sizin aranızda öz imperatorunu öldürəcək adam varsa, mən buradayam!» Heç kəs atəş
açmadı. Əsgərlər «Vive l`Empereur! Vive l`Empereur!» deyə qışqıraraq, onun tərəfinə
keçdilər və Napoleon 20 mart 1865-ci ildə zəfərlə Parisə daxil oldu.
Dövlətlər onu məğlub etsələr də, şikayətlənirdilər ki, bir daha «Dünyanın
düşməni və sakitliyini pozan» adlandırdıqları adamla vuruşmalı olacaqlar. İlk növbədə
düşmənlərinə zərbə vurmağı qərara alan Napoleon yenə də yeni bir ordu yaratdı və
yaxındakı Belçikada dayanmış müttəfiq qüvvələrinə hücum etmək üçün hərəkət etdi.
İyunun 18-də Vaterlooda Napoleon hersoq Vellinqtonun komandanlığı altında
birləşmiş Britaniya və Prussiya ordusu ilə qabaqlaşdı və qanlı məğlubiyyətdən əzab
çəkməli oldu. Bu vaxt qalib müttəfiqlər onu Müqəddəs Yelena adasına sürgün etdilər.
Napoleonun xatirəsi yalnız Fransanın siyasi həyatında nümayiş olunmaqda davam
etdi.

13.İkinci Fransa imperiyası
III Napoleonun hökuməti (1852-1870-ci illər) Bonapart düşüncəsində aydın
şəkildəki avtoritar idi. O, Fransanın yalnız 15 il ərzində Konsulluğun və İmperiyanın
ləyaqətli inzibati, hərbi, ədalət, dini və maliyyə təşkilatına malik olduğunu qeyd edirdi
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və həmin dövrün institutlarına (Naoleon dövrünə) qayıtmağı vacib sayırdı. O, xarici
siyasətdə az şeyə nail olmuşdu. Xüsusən onun Meksikadakı imperialist macərası
uğursuzluqla yekunlaşdı. Meksika bazarında fransız mallarının ağalıq etməsini
axtarmaqda olan imperator III Napoleon 1861-ci ildə fransız qoşunlarını Meksikaya
göndərdi ki, orada öz mənafelərini himayə etsin. Ölkədə qayda bərpa edildikdə,
Britaniya və İspaniya orduları oradan geri çəkilmişdi. Fransız qüvvələri isə qalırdı və
1864-cü ildə III Napoleon ershersoq Maksimilian Avstriyalını Meksikada yeni
imperator səviyyəsinə yüksəltdi. Fransız qüvvələri vətəndə lazım olanda, Maksimilian
ordusuz imperatora çevrildi. O 1867-ci ilin mayında liberal Meksika qüvvələrinə təslim
oldu və iyunda edam edildi. Onun edam edilməsi Fransa imperatorunun nüfuzuna
ciddi bir zərbə idi.
III Napoleonun Krım müharibəsində (1854-1856-cı illər) iştirak etməsi yeni
mükafat gətirən bir iş idi. Napoleon imperiyasının varisi olan III Napoleonun
motivasiyası ondan ibarət idi ki, Fransanı 1814-1815-ci illər sülh müqavilələrinin
məhdudiyyətlərindən azad etsin və onu Avropanın baş arbitri etsin. Osmanlı
imperiyasının tənəzzülündə də o, öz məqsədlərinə doğru addımlar atmaq imkanını
görürdü.
Krım müharibəsi həm də Şərq sualına cavab vermək üçün digər cəhd idi:
görəsən kim Osmanlı imperiyasının parçalanmasından başlıca faydanı götürəcəkdir?
XVII əsrdə Osmanlı imperiyası cənubi-şərqi Avropaya nəzarət edirdi, lakin 1699-cu ildə
Macarıstanı, Transivaniyanı, Xorvatiya və Sloveniyanı itirdi, onların hesabına Avstriya
imperiyası genişləndi. Rusiya imperiyası öz şərqində 1783-cü ildə Krımı və 1812-ci ildə
Bessarabiyanı tutmaqla, həmçinin Osmanlı imperiyasının ərazisini qəsb etmişdi. XIX
əsrin başlanğıcında Osmanlı imperiyası öz tənəzzülünün yeni dövrünə qədəm qoydu.
1830-cü ildə Yunanıstanda millətçilərin qiyamı ölkənin müstəqilliyi ilə nəticələndi.
1827-ci ildə Serbiya muxtariyyətə iddia etdi və 1830-cü ildə Osmanlı imperiyası bunu
tanıdı. Ruslar 1829-cu ildə Moldaviyanın Dunay əyalətlərində və Valaxiyada
protektorat əldə etdi.
Avropanın cənubi-şərqi ərazilərində Osmanlının səlahiyyəti yoxa çıxdı. Avropa
hökumətləri imperiyanın öz imtiyazlarından açıq imtina etməsinə fəal maraq
göstərirdilər. Onlar təkcə Rusiyanın Türkiyə barədəki ambisiyalarından qorxmurdular,
həm də bu zonada öz mənafelərinə malik idilər. Avstriya Balkanlarda daha çox torpaq
qoparmaq istəyirdi, bu arzu isə Rusiya ilə labüd münaqişə ehtimalı demək idi. Fransa
ilə Britaniya kommersiya imkanlarına görə və həm də Aralıq dənizinin şərqində hərbidəniz bazası yaratmaq marağında idi.
Krım müharibəsi Rusiya ilə Osmanlı imperiyası arasında 1853-cüu ildə başlandı,
bu vaxt Rusiya Palestinada xristian kilsələrini himayə etmək hüququ tələb etmişdi, bu
imtiyazlar isə artıq fransızlar üçün genişlənmişdi. Osmanlılar imtina etdikdə, ruslar
Moldaviyanı və Valaxiyanı işğal etdilər. Danışıqlar uğursuz olduqda, Osmanlı
imperiyası Rusiyaya 1853-cü ilin oktyabrında müharibə elan etdi. Sonrakı ilin mart
ayında Böyük Britaniya və Fransa Rusiyaya müharibə elan etdilər. Niyə Britaniya və
Fransa bu addımı atdı? Britaniyalılar qorxurdular ki, təcavüzkar Rusiya Osmanlı
ərazisini tutmaqla və ya Dardanelə olan çoxdankı istəyinə görə Osmanlı hökumətinin
nəzərə çarpan zəifliyindən fayda götürməyə cəhd edəcəkdir. Beləliklə, bu hərəkət
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Rusiyanı Britaniya hərbi-dəniz qüvvələrini Aralıq dənizinin şərqindəki nəzarətinə
meydan oxumağa qadir edəcəkdir və onu Şərqi Avropanın ən güclü dövlətinə
çevirəcəkdir. III Napoleon hiss etdi ki, ruslar Fransanı təhqir etmişlər, əvvəlcə Vyana
Konqresində və bu vaxt isə Osmanlı imperiyasında yaşayan xristianları himayə etmək
sahəsində onları əvəz etmək təkliflərinə görə. Fransızlar həm də Osmanlı imperiyasının
süqutundan və orada Rusiyanın təsirinin böyüməsindən qorxurdular. Rusiya isə
Avstriyanın dəstəyinə ümid edirdi, çünki 1849-cü ildə rus qoşunları Avstriya
hökumətini xilas etmişdilər. Ondan bir neçə il keçmişdi, bu vaxt isə Avstriya baş naziri
qısaca şərh vermişdi: «Biz dünyanı öz nankorluğumuzla təəccübləndirəcəyik» və
beləliklə Avstriya neytral qaldı. Rusiya təkbaşına vuruşmalı oldu.
Britaniya və Fransa Qara dənizdəki Krım yarımadasına hücum etməyi qərara
aldılar. Balaklava döyüşündə Britaniya Yüngül briqadasının (süvarilərinin) özünü
intihar qaydasındakı hücumu sonralar daha çox xatırlanırdı. Uzunmüddətli
mühasirədən sonra Sevastopoldakı rus istehkamları 1855-ci ildə təslim oldu. Bu, çar I
Nikolayın ölümündən 6 ay sonra baş verdi. Onun varisi II Aleksandr tezliklə sülh xahiş
etdi. 1956-cı ilin martında bağlanan Paris müqaviləsinə görə, Rusiya Bessarabiyanı geri
qaytarmağa və Qara dənizin neytrallığını qəbul etməyə məcbur edildi. Üstəlik,
Moldaviya knyazlığı və Valaxiya beş dövlətin himayəsi altına qoyuldu.
Krım müharibəsi hər iki tərəfə baha başa gəldi. 250 mindən çox əsgər
müharibədə həlak oldu, ölümün 60 faizi xəstəliklərdən, xüsusən xoleradan baş
vermişdi. Bu itkilər daha çox olardı, əgər Florens Naytingelin (1820-1910-cu illər)
cəhdləri olmasaydı. Onun təkidi ilə sanitar şəraitlərini ciddiləşməsi çox sayda həyatı
xilas etdi və orta sinfin öyrədilmiş qadınlarının şəfqət bacısı professiyasına
yüksəlməsinə kömək etdi.
Krım müharibəsi Avropa dövlətlərinin uzun müddət mövcud olmuş əlaqələrini
pozdu və Avropadakı razılığı məhv etdi. XIX əsrin birinci yarısında status-kvonu
dəstəkləyən iki əsas dövlət – Avstriya və Rusiya, müharibədə Avstriya Rusiyanı
dəstəkləmək istəmədiyinə görə, artıq düşmənlərə çevrilmişdilər. Məğlub olan,
alçaldılan, təhkimçi ordusu ilə açıqca zəifləyən Rusiya sonrakı iki onillik ərzində öz
daxili işlərini qaydaya salmaq üçün Avropa məsələlərindən kənara çəkildi.
Böyük Britaniya müharibədəki rolunda ümidi boşa çıxdığından, Kontinental
işlərdən özünü geri çəkdi. Həmçinin Avstriya öz neytrallığına görə haqq ödəməli
olduğundan, bu vaxt artıq böyük dövlətlər arasında dostsuz qalmışdı. Avstriyanın
beynəlxalq vəziyyəti dəyişkən idi. Yeni beynəlxalq situasiya İtaliya və Almaniyanın
birləşməsini mümkün etdi. Prussiyanın yol göstərməsi ilə Almaniyanın birləşməsinin
təşəbbüskarı və icraçısı Bismark olmaqla, o, bu işdə böyük uğur qazandı. Bismark kamil
siyasətçi və opportunist idi. o, həm də siyasi oyunçu deyildi, mülayim idi və yalnız
bütün digər diplomatik alternativlər işə yaramadıqda və həm də bütün hərbi və
diplomatik faydaların öz tərəfində olduğuna əmin olduqda müharibəni başlayırdı.
Bismark çox vaxt tam realist kimi qələmə verilirdi, Realpolitik-in XIX əsrdəki ən
görkəmli icraçısı idi. Kim ona müxalif olsaydı, həmin adamdan zəhləsi gedirdi. O, bir
səhər öz arvadına demişdi: «Mən bütöv gecəni yatmıram. Mən bütün mənalarda bütöv
gecəyə nifrət etmişəm». O, böyük məsələləri «dəmir və qanla» həll etməyə üstünlük
verirdi.
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1870–1871-ci illərdəki Fransa-Prussiya müharibəsində Bismarkın məqsədi həyata
keçdi. 1866-cı ildən Prussiya Şimali Almaniyada ağalıq edirdi və Avstriya, Almaniya
işlərində hansısa bir əhəmiyyətli rol oynamaqdan təcrid edilmişdi. Bismark belə bir
fikrə gəldi ki, Fransa heç vaxt fransızların təhlükəsizliyinə potensial qonşu olan güclü
alman dövlətinin mövcudluğu ilə razılaşmayacaqdır. III Napoleona isə öz daxili
problemlərini həll etmək üçün diplomatik zəfər lazım idi. Fransızlar Almaniyada
hadisələrin dönüşündən heç də xoşhal deyildi və prussiyalıları alçaltmaq üçün
imkanlar axtarırdı.
Uğurlu inqilabdan sonra kraliça II İzabella devrildikdə, İspaniya taxt-tacı prins
Leopold Hohentsollernə təklif edildi, o, Prussiya kral sülaləsinə uzaq qohum idi.
Bismark, təkcə Fransa bunu rədd etdiyinə görə bu imkana sevindi. Əgər Leopold
İspaniya taxtına yerləşdirilsəydi, Fransa faktiki olaraq Hohentsollern sülaləsi ilə əhatə
olunacaqdı. Fransızların imtina etməsi Prussiya kralı I Vilhelmin öz qohumunu
namizədlikdən geri çəkilməyə məcbur etməsinə səbəb oldu. Bismark kralın
hərəkətindən məyus oldu, yalnız ona görə ki, məhz fransızlar öz istəklərinə nail
olmuşdu. Diplomatik qələbələri ilə kifayətlənməyərək, onlar I Vilhelmə təsir göstərdilər
ki, o, Fransadan rəsmi üzr istəsin və vəd etsin ki, bir daha heç vaxt Leopolda namizəd
olmağa icazə verməyəcəkdir. Kral Bismarkı fransızların tələbi ilə tanış etmişdi, kansler
öz növbəsində fransızları daha artıq təhqir etmək üçün teleqramı qəzetlərdə çap etdirdi.
O, yaxşı bilirdi ki, Fransa rəhbərliyi hirslənəcək və müharibə elan edəcəkdir. Fransa
Bismarkın gözlədiyi kimi də reaksiya verdi və Prussiyaya 15 iyul 1870-ci ildə müharibə
elan etdi. Fransanın baş naziri qeyd etmişdi: «Biz yüngül ürəklə müharibəyə gedirik».
Bədbəxtlikdən fransızlar üçün «yüngül ürək» heç də kifayət deyildi. Onlar daha
yaxşı rəhbərlik edilən və daha yaxşı təşkil olunmuş Prussiya qüvvələri ilə vuruşmalı
idilər. Şərqi alman dövlətləri özlərinin Prussiya ilə müttəfiqliklərindən şərəf duyurdular
və fransızlara qarşı müharibə cəhdinə qoşuldular. Prussiya orduları Fransanın
içərilərinə irəlilədilər və 2 sentyabr 1870-ci ildə Sedanda bütöv fransız ordusunu və III
Napoleonun özünü əsir götürdülər.
Dörd aylıq ağır müqavimətdən sonra 1871-ci ilin yanvarında Paris, nəhayət, işğal
edildi və may ayında rəsmi sülh müqaviləsi imzalandı.
Fransa 5 milyard frank (1 milyard ABŞ dollarına yaxın) təzminat ödəməli idi.
Elzas və Lotaringiyadan yeni Alman dövlətinin xeyrinə imtina etməli oldu. Bu itki
fransızları hirsləndirdi və onları qisas almağa can atmaq vəziyyətində qoydu.
Cənubi alman dövlətləri də Şimali Alman Konfederasiyasına daxil olmaqla
razılaşmışdılar. 18 yanvar 1871-ci ildə XIV Luininin Versal sarayındakı Güzgülü
salonda I Vilhelm İkinci Alman imperiyasının (Birinci orta əsrlərdəki Müqəddəs Roma
imperiyası idi) Kayzeri və ya imperatoru elan edildi. Bu vaxt Bismark taxtın yanında
ayaq üstə dayanmışdı. Almaniya birliyinə Prussiya monarxiyası və Prussiya
ordusunun gücü ilə nail olunmuşdu. Real düşüncədə, Prussiya heç də Almaniyanın
içində deyil, Almaniya Prussiyanın içində meydana gəlmişdi. Alman liberalları da
həmçinin sevinirdilər. Onlar da birlik və azadlıq arzu edirdilər, lakin birliyə nail
olunması bu vaxt daha böyük əhəmiyyət kəsb edirdi.
Almaniyanın birləşməsində Prussiyanın liderliyi avtoritarizmin, hərbi dəyərlərin
liberal dəyərləri üstələməsi, konstitusion hisslərin yeni alman dövlətində inkişaf etməsi
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mənasını verirdi. Sənaye resursları və hərbi qüdrətlə yeni dövlət qitədə ən güclü
qüvvəyə çevriləcəkdi. Dövlətlərin yeni Avropa tarazlığı artıq hazır idi.

14. Rusiyada təhkimçiliyin ləğvi. Avropa və «yeni imperializm»
Krım müharibəsində Rusiyanın məğlubiyyəti onu Qərbi Avropa dövlətlərindən
uzaq saldı. Çar II Aleksandr Krım müharibəsinin ortalarında hakimiyyətə (1855-1881-ci
illər) gəlmişdi. O, öz səylərini Rusiyadakı sistemin ciddi surətdə dəyişdirilməsinə
yönəltmişdi. Təhkimçilik çar Rusiyası üçün ən ağır yük idi. Rus piyadasının onurğa
sütununu təşkil edən təhkimçi kəndlilər savadsız olduqlarından, getdikcə
mürəkkəbləşən müharibə maşınından və silahlardan baş çıxara bilmirdi. II Aleksandr
deyirdi ki, «Təhkimçiliyin mövcud olması dəyişilməmiş qala bilməz. Yuxarıdan
təhkimçiliyi ləğv etmək daha yaxşıdır, nəinki onun aşağıdan ləğv edilməsini
gözləyəsən». 3 mart 1861-ci ildə Aleksandr azadlıq edikti dərc etdi. Kəndlilər artıq
mülkiyyət sahibi ola, öz seçiminə görə evlənə və qanun məhkəmələrinə ərizə ilə
müraciət edə bilərdilər. Bununla yanaşı, azadlığın faydası məhdud idi. Hökumət
kəndliləri torpaqla təmin etmək üçün onu mülkədarlardan almalı idi, mülkədarlar isə
çox vaxt yaxşı torpaqları özlərinə saxlayırdılar. Həm də kəndlilər tam azad deyildilər.
Kəndlilər öz mir-lərinin və ya kənd icmalarının hakimiyyətinə tabe idilər. Torpaq sahibi
olan kəndlilər bədbəxtlikdən torpaq aclığı ucbatından əsasən köhnə qaydadakı
fermerliyə üstünlük verirdilər.
1880-ci illərdə Avropa dövlətləri dənizlərin o tərəfindəki əraziləri tutmaq üçün
intensiv hərəkət etməyə başladılar. Bəzilərinin «yeni imperializm» adlandırdıqları bu
hadisə avropalıların Asiyanı və Afrikanı piroq kimi kəsib götürməyə həvəsləndirdi.
Yüksələn rəqabət Avropa dövlətlərini xaricdə müstəmləkələr tutmağa tələsdirdi.
Məsələn, Böyük Britaniya çox vaxt iqtisadi səbəblərə görə deyil, fransızları, almanları
və ya rusları Britaniya maraqlarına ziyan vuracaq bazalar yaratmaqdan
daşındırmaqdan ötəri yeni regionlara genişlənirdi. Müstəmləkələr həmçinin beynəlxalq
nüfuz üçün mənbə idi. Müstəmləkələrə yiyələnməyə can atmaq başlandı, bunda isə iri
dövlətlər uğurlu olurdular. Britaniya xarici işlər nazirinin yazdığı kimi, «Mən 1880-ci
ildə Xarici İşlər Nazirliyini tərk edəndə heç kəs Afrika barədə düşünmüşdü. Mən 1885ci ildə yenidən ora qayıdanda Avropa millətləri Afrikanın müxtəlif hissələri üstündə,
hansılara ki, onlar yiyələnəcəklər, bir-birləri ilə sözləşirdilər».
Vətənpərvərlik hissi çox vaxt imperializmə olan marağı artırırdı. Məktəblər
coğrafiyanı tədris edəndə müstəmləkə ərazilərinin xəritələrindən istifadə edirdilər.
Qəzetlər və jurnallar çox vaxt əsgər məktublarını dərc edirdilər ki, imperializmi həyata
keçirmək öz ölkəsi naminə qəhrəmanlıq macərasına bənzəyir. Coğrafi cəmiyyətlər və
hərbi-dəniz liqaları kimi valontyor qrupları imperializm macəraları üçün həvəs tərbiyə
edirdi.
İmperializm həmçinin sosial Darvinizmlə və irqçiliklə bağlı idi. sosial
Darvinistlər inanırdılar ki, millətlər arasındakı mübarizədə həvəs qabiliyyətə çevrilir və
sağ qalır. Ali irqlər hərbi qüvvələri ilə özlərinin necə güclü və cəsarətli olduqlarını
göstərmək üçün aşağı irqlər üzərində ağalıq etməlidirlər. Bir ingilis yazırdı ki, «Ağ
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adamın inkişafı üçün qara adam və sarı adam hətta aşağı olaraq qalmalıdır və birinci
özünü yüksəyə və daha yüksəyə qaldırdıqca axırıncılar da elə etməlidirlər ki,
bəşəriyyətdən kənar yığılan (şaqren dərisi kimi – müəllif) və heyvana yaxın, daha yaxın
kimi meydana çıxsın».
1880-ci ildən əvvəl Afrikada digər avropalıların məsələlərini ilk dəfə fransızlar və
portuqaliyalılar salmışdılar. Potquliyalılr Avropada və Mozambikdə öz məskənlərini
qurmuşdular. Fransızlar müsəlman Şimali Afrikasında Əlcəzairi 1830-cu ildə işğal
etmişdilər. 1880-ci ildə avropalıların Afrikada ərazi tutmağa can atması ciddiləşdi. 1900cü ildə Fransa Qərbi Afrikanın nəhəng zonasını və Tunisi özlərinin Afrika imperiyasına
əlavə etdi. 1912-ci ildə isə Mərakeş üzərində protektorat qurdu.
Mərkəzi Afrika həmçinin Avropa müstəmləkələri siyahısına əlavə olundu. Bura
maraq ilk dəfə 1860-cı və1870-ci illərdə şotland missioneri Devid Livinqstonun və
Britaniya-amerikan jurnalisti Henri Stenlinin kəşflərindən sonra qalxdı. Lakin Mərkəzi
Afrikanı müstəmləkəyə çevirməyə can atan, 1865-1909-cu illərdə Belçika kralı olmuş II
Leopold idi. O, Afrikada imperiya yaratmağa böyük həvəs göstərirdi. O deyirdi: «Bizim
Yer kürəsinin təkcə elə hissələri oradadır ki, ona hələ nüfuz edilməmişdir. Əhali ilə
əhatə olunmuş bütöv bu qaranlığa daxil olmaq səlib yürüşüdür, əgər mən bunu edə
bilsəm, həmin səlib yürüşü bu proqress əsrinə layiq olacaqdır». Leopold üçün mənfəət
proqressdən daha vacib idi. onun afrikalılarla davranışı olduqca zorakı olduğundan,
hətta bəzi avropalılar onun hərəkətlərini məhkum edirdilər. 1871-ci ildə Leopold
Mərkəzi Afrikanın tədqiqatı və sivilizasiyalaşması üçün Beynəlxalq Assosiasiya yaratdı
və Henri Stenliyə Konqoda Belçika məskəni yaratmaq tapşırığını verdi. Leopoldun
hərəkətlərindən təşviş keçirən fransızlar həmçinin Konqo çayından şimala tərəf olan
əraziyə doğru hərəkət etdilər. 1884-cı və 1900-cü illər arasında qalan Afrikanın əksər
hissəsi Avropa dövlətləri tərəfindən kəsilib götürüldü. Almaniya da həmin vaxt
imperialist dövlətlər cərgəsinə daxil oldu. İlk öncə Bismark müstəmləkələrin
əhəmiyyətinə laqeyd idi, lakin Alman imperiyası üçün daxili siyasi təzyiqlər artdıqca o,
siyasi bir dönüş edənə çevrildi. Özünün ifadə etdiyi kimi, «Bütün bu müstəmləkə işi
spekulyasiyadır, özünü belə göstərməkdir, ancaq biz seçkilərə görə ona möhtacıq»,
Almanlar cənubi-qərbi Afrikada Toqolandda və Tanqanikada müstəmləkələr qurdular.
1914-cü ildən isə Britaniya, Fransa, Belçika, İspaniya və Portuqaliya bütün Afrika
qitəsini hissə-hissə kəsib, özlərinə götürdülər. Yalnız azad olunmuş Amerika qulları
tərəfindən yaradılan Liberiya və Efiopiya azad dövlətlər kimi qaldılar. «Ağ adamın
yükü» barədəki humanitar rasionalizmin əksinə, Afrika müstəmləkə imperiyalarını
yaratmağı qət etmiş Avropa dövlətləri tərəfindən işğal edildi.
Avropalılar 1880-ci ildən əvvəl Afrika qitəsinə nisbətən az qaydada nəzarət
edirdilər. Əvvəllər onların iqtisadi maraqları daha məhdud olanda (bu mənada Afrika
ilk növbədə qul ticarəti üçün vacib idi), Avropa dövlətləri əsasən mövcud müstəqil
dövlətlərlə iş görmək, geniş ərazilərə birbaşa nəzarətə cəhd etməkdən daha yaxşı idi.
Əksər hallarda avropalıların Qərbi Afrikada mövcudluğu regional ticarət şəbəkəsinə
nəzarət etmək və həm də missioner fəallığı üçün dayaqlar qurmaqdan ibarət idi. Buna
baxmayaraq, XİX əsrin son iki onilliyində koloniyalar sahibi olmaq üstündə yarış
başlandı, bütün böyük Avropa dövlətləri torpaqları tutmağa girişdilər.
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Napoleon müharibələri ərzində Britaniya Keyptaunda nəzarəti əldə etməklə
Cənubi Afrikada kök salmışdı. Bu şəhəri vaxtilə hollandlar salmışdılar. Müharibədən
sonra britaniyalılar sakinləri həvəsləndirdilər ki, özlərinin Kap koloniyası
adlandırdıqları yerə getsinlər. Britaniya siyasətçiləri holland kolonistlərinin nəslindən
olan burlara və ya afrikanyorlara nifrət edirdilər. Britaniyalılar və burlar arasında
düşmənçilik davam edirdi. 1877-ci ildə Kap koloniyasının britaniyalı qubernatoru
Transvaalı tutdu. Lakin bur qiyamı Britaniya hökumətini məcbur etdi ki, o, Transvaalı
müstəqil Cənubi Afrika respublikası kimi tanısın. Britaniyalılar və burlar arasındakı bu
mübarizələr regiondakı Zulu və Xosa tayfalarından olan adamların ağ adamlar qrupu
tərəfindən qırğınının və özlərinə tabe etmələrinin qarşısını ala bilmədi.
1880-ci illərdə Cənubi Afrikada Britaniya siyasəti əsasən Sesil Rods (1853-1902-ci
illər) tərəfindən həyata keçirilirdi. Rods almaz və qızıl kompaniyaları yaratmışdı,
onların emal edilməsilə qiymətli mallar istehsalını da inhisara götürmüşdü və bu, onu
özündən sonra Rodeziya adlanan Transvaalın şimal ərazisinə nəzarəti ələ keçirməyə
qadir etmişdi. O, bir dəfə demişdi: «Əgər Allah burada olsaydı, mən düşünürəm ki,
onun məni Afrikanı Britaniyanın qırmızı rənginə (Britaniya əsgərləri daim döyüş
formasında qırmızı pencək geyinirdilər – müəllif) boyamağımdan xoşu gələrdi». Onun
məqsədlərindən biri «Kapdan Qahirəyədək» seriya şəklindəki Britaniya
müstəmləkələrini yaratmaq idi, onlar bir-birilə dəmir yolu ilə birləşəcəkdi. Imperialist
ambisiyaları onun 1896-cı ildəki devrilməsinə səbəb oldu. Britaniyanın razılığı olmadan
Cənubi Afrika Respublikası hökumətinin devrilməsinə çalışdıqdan sonra Britaniya
hökuməti onu Kap koloniyasının baş naziri vəzifəsindən istefa verməyə məcbur etdi.
Baxmayaraq ki, Britaniya hökuməti burlarla müharibədən qaçmağa ümid edirdi, lakin
hər iki tərəf münaqişəyə başlamağa çalışan öz ekstremistlərini dayandıra bilmədi.
1899-cu ildə Bur müharibəsi başlandı və bu, burların səmərəli əleyhdar
olduğunu sübut etməsinə görə, 1902-ci ilə qədər davam etdi. Burlar partizan
taktikasından istifadə edirdilər, britaniyalılar qələbə çalmaqla yanaşı, çox sayda itki
verdilər və müharibə onlara çox baha başa gəldi. 87 min buru məğlub etmək üçün 450
min britaniyalı və ittifaq qüvvələri lazım oldu. Britaniyada qəzetlər yüksək saydakı
itkilər barədə məlumat verirdilər. Bur qadınları və uşaqları öz vətənlərində müharibə
əleyhinə qalxdılar.
Britaniya siyasəti məğlub edilmiş burlara qarşı böyük barışıq ruhunda idi.
Transvaal və Oranc Azad Dövləti 1907-ci ildən təmsilçilik hökumətlərinə malik idi və
1910-cu ildə Cənubi Afrika Birliyi yaradıldı. Kanada, Avstraliya və Yeni Zelandiya
kimi, o da Britaniya imperiyası daxilində bütünlüklə özünü idarə edən dominyona
çevrildi.

15. Asiyadakı və dicər ərazilərdəki imperializm
Baxmayaraq ki, Asiya XVI əsrdən başlayaraq Qərbin təsirinə açıq olsa da, onun
nəhəng ərazisinin çox hissəsi heç də Avropanın nəzarəti altına düşmədi. Hollandlar
Şərqi Hindistanda, ispanlar Filippində yerləşdilər. Fransızlar və portuqaliyalılar
Hindistan sahillərində özlərinə ticarət postları qurdular. Çin, Yaponiya, Koreya və
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Cənubi-şərqi Asiya əsasən Qərbliləri özlərindən uzaqda saxlamaqla çalışırdılar.
Britaniyalılar və ruslar, ancaq əksər Asiya ərazisini ələ keçirdilər.
Kapitan Ceyms Kuk 1768-ci və 1771-ci illər arasında Avstraliyanı tədqiq edəndən
sonra ingilislər Şərqə fəal maraq göstərməyə başladılar. Avstraliyada torpağın
qoyunları otarmaq üçün yararlı olması və burada qızılın kəşf edilməsi buna aparıb
çıxardı ki, Avropadan gələn sakinlər yerli əhalinin çoxunu öldürdülər. 1850-ci ildə
Britaniya hökuməti müxtəlif Avstraliya koloniyalarına icazə verdi ki, faktiki olaraq tam
özünü idarə etmə tətbiq etsinlər və əlli il sonra bütün koloniyalar Avstraliya dövlətində
birləşdilər. Yeni Zelandiyanın yaxınlığında olmaqla, 1840-cı ildə Britaniya onu
müstəmləkə elan etmişdi, 1907-c ildə isə bu dövlət dominyon statusunu aldı.
Britaniya Şərqi İndiya Kompaniyası Hindistanın əksər hissəsini tabe edillməsinə
məsuliyyət daşıyırdı. Ancaq 1858-ci ildə sipahilərin və ya Şərqi İndiya Kompaniyasının
hindli qoşunlarının qiyamını darmadağın etdikdən sonra Britaniya parlamenti
Kompaniyanın qüvvələrinin Londondakı hökumətin birbaşa tabeliyinə keçirdi. 1876-cı
ildə Hindistan imperatriçəsi titulu kraliça Viktoriyaya hədiyyə verildi. Hindlilər bu vaxt
artıq kraliça-imperatriçənin müstəmləkə təbəələrinə çevrildilər. Sonralar Uinston
Çörçill Britaniya imperializminə haqq qazandırmaq üçün gülünc qaydada Hindistanın
ölkə deyil, sadəcə ərazi olduğunu iddia etmişdi.
Rusiyanın Asiyadakı ekspansiyası onun ənənəvi ərazi genişləndirməsinin
məntiqi davamı idi. Rusiya tədqiqatçıları Sibirin boş məkanına XVII əsrdə daxil
olmuşdular və 1637-ci ildə Sakit okean sahillərinə gəlib çıxmışdılar. XVIII əsrdə ruslar
Alyaskaya iddia irəli sürdülər, onu yalnız 1867-ci ildə Birləşmiş Ştatlara satdılar.
Tədricən Rusiya məskunları Sibirin soyuq və örtülü içərilərinə köçdülər. Bütövlükdə 7
milyon nəfər rus məskunları 1800-cü və 1914-cı illər arasında Sibirdə yerləşdilər, həmin
vaxtdan Sibirin əhalisi 90 faizi asiyalı deyil, slavyan idi.
Ruslar həmçinin cənuba köçürdülər, onları isti iqlim və Osmanlı imperiyasının
xırda hissələrə parçalanması cəzb edirdi. 1830-cü ildən rusiyalılar Qara dənizin bütöv
şimal sahili üzərində nəzarət qurdular və sonra Trans-Xəzərdə və Türküstanda
qalmaqla, Mərkəzi Asiyaya təzyiq göstərməyə başladılar. Bu irəliləmələr, rusları
Persiya və Əfqanıstan sərhədlərinə gətirdi, orada Britaniya həmçinin öz maraqlarına
malik idi, çünki Hindistanda öz mülkiyyətlərini himayə etməyə çalışırdı. 1907-ci ildə
ruslar və britaniyalılar Əfqanıstanı Rusiya Türküstanı ilə Britaniya Hindistanı arasında
bufer dövlətə çevirmək və Persiyanı iki təsir zonasına bölmək barədə razılaşdılar.
Britaniyalıların cənuba tərəf ekspansiyası ruslar tərəfindən onlara nifrət bəslənmələrinə
səbəb olmaqla, axırıncılar Asiyanın cənubuna doğru hərəkət etdilər. Ruslar
Mancuriyanı işğal etdilər və Koreyanın içərilərinə girməyə cəhd etdikdə, bu yeni
imperialist dövlət olan Yaponiya ilə Rusiyanı müharibəyə cəlb etdi. 1905-ci ildə rusyapon müharibəsində uduzduqdan sonra ruslar Koreya üzərində Yaponiyanın
protektoratı ilə razılaşdılar və onların Asiya ekspansiyası müvəqqəti fasilə verməli
oldu.
1880-ci ildən sonra imperializmin irəliləməsi qərbliləri Asiyanın yeni zonalarına
hərəkət etməyə aparıb çıxardı, buna qədər isə onlar əsasən Qərb təsirində azad idilər.
Çin imperiyasının Mancu sülaləsi tənəzzül əlamətlərini göstərirdi. 1842-ci ildə Britaniya
müharibə vasitəsilə Honkonq adasına və bir sıra Çin şəhərlərində ticarət aparmaq
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hüququna yiyələndi. Digər Qərb millətləri tezliklə oxşar ticarət imtiyazları əldə etməyə
atıldılar. Əcnəbilərin müdaxiləsinə çinlilərin müqavimət göstərməyə cəhd etməsi hərbi
məğlubiyyətlərə və yeni tələblərə aparıb çıxarlı. Yalnız böyük dövlətlərin özlərinin
arasındakı rəqabət Çin imperiyasının bütünlüklə parçalanmasının qarşısını aldı. Bunun
əvəzində Britaniya, Fransa, Almaniya, Rusiya, Birləşmiş Ştatlar və Yaponiya özlərinin
təsir zonalarını yaratdılar və Çinin ərazisini uzun müddətə icarəyə götürdülər. 1899-cu
ildə ABŞ Dövlət katibi Con Heyin təkidli təklifi nəticəsində onların «açıq qapı» siyasəti
ilə razılaşmalarına nail olundu. Buna görə, heç bir ölkə digər ölkələrin təsir sferalarında
başqa ölkələrin kommersiyasını məhdudlaşdırmayacaqdı.
Yaponiya 1853-1854-cü illərə kimi Qərbin ölkəyə daxil olmasından qaça bilmişdi,
həmin dövrdə amerikan hərbi dəniz qüvvələri kommondor Metyu Perrinin başçılığı
altında yaponları məcbur etdi ki, Birləşmiş Ştatlara ticarət aparmağa başlasın və həm də
ona diplomatik imtiyazlar versin. Ancaq Yaponiya Çinin taleyini yaşamaqdan yaxasını
qurtara bildi. Koreya da həmçinin əsasən qərbliləri özündən kənarda saxlayırdı.
Yaponların ruslar üzərindəki qələbəsindən sonra, 1910-cu ildə Yaponiya Koreyanı
rəsmən anneksiya etdi.
Cənubi-şərqi Asiyada Britaniya Birma (indiki Myanma) və Malay dövlətləri
üzərində nəzarət əldə etdi, Fransa isə Hind-Çinin tabe edilməsində fəal rol oynadı.
Sayqon şəhəri 1888-ci ildə işğal edildi, 1880-ci illərdə fransızlar öz himayələrini
Kamboca, Annam, Tonkin və Laos üzərinə yaydılar və onlardan Fransız Hind-Çin
Birliyi təşkil etdilər. Yalnız Siam (Tailand) Britaniya-Fransa rəqabətinə görə bufer
dövlət kimi azad qaldı.
Sakit okean adaları həmçinin böyük dövlətlərin rəqabətinin səhnəsi idi və
Birləşmiş Ştatların imperialist səhnəsinə çıxmasının şahidi oldu. Samoa adaları
Amerikanın ilk mühüm müstəmləkəsi oldu. Sonra Havay adaları onun tabeliyinə keçdi.
Amerika Pyorl Harlboru 1887-ci ildə hərbi-dəniz bazası etdikdən sonra tezliklə
amerikan məskunları adalardakı şəkər sənayesinə nəzarəti ələ keçirdilər. Havayın yerli
əhalisi öz hakimiyyətlərini bərpa etməyə cəhd etdikdə, Birləşmiş Ştatların hərbi
dənizçiləri amerikanların həyatını «himayə etməyə» girişdilər. 1898-ci ildə Havay
adaları Birləşmiş Ştatlara anneksiya edildi. Amerikanların millətçilik hissləri ispanamerikan müharibəsinə səbəb oldu.
Amerikanın İspaniyanı məğlub etməsi amerikanları Puerto-Riko, Quam və
Filippin adaları hesabına öz imperiyalarını genişləndirməyə həvəsləndirdi. Baxmayaraq
ki, filippinlilər müstəqilliyə ümid bəsləyirdilər, amerikanlar bunu onlara verməkdən
imtina etdilər.
Prezident Uilyam Makkinlinin dediyi kimi, Birləşmiş Ştatlar «filippinliləri
tərbiyə etmək və onları xristianlaşmağa yüksəltmək barədəki bir borca malik idi». Bu
bəyanatın qəribəliyi onda idi ki, filippinlilərin əksəriyyəti artıq bir neçə əsr ərzində
Roma katolikləri idi, ABŞ prezidenti isə onları guya yenidən xristianlaşdırmaq istəyirdi.
Filippinliləri sakitləşdirmək və onların üzərində amerikan nəzarətini qurmaq üçün üç il
və 60 minlik qoşun lazım oldu.
16. İmperializmə xalqların cavabı
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Avropalılar öz mədəniyyətlərini, aşağı saydıqları xalqa təlqin etdikləri halda,
işğal edilmiş həmin xalqlar buna nə cavab verməlidir? Əcnəbiləri qovmaq cəhdləri ilk
dövrlərdə Qərblilərin əli ilə viranedici məğlubiyyətlərə səbəb oldu, onların sənaye
texnologiyası özlərini müasir silahlarla təmin edirdi və bu silahlar yerli adamları
darmadağın edirdi. Kiçik elitləri idarə etməyə adət etməklə, xalqın əksəriyyəti onların
yeni qubernatorlarını sadə qaydada qəbul edirdi, bu isə Qərb idarəçiliyini nisbətən
asanlaşdırırdı. İşğal edilmiş xalqlar nəticədə müxtəlif yollarla əcnəbi idarəçiliyinə
uyğunlaşırdı. XIX əsrin başlanğıcından Avropa liderlərinin yeni sinfi meydana çıxdı.
Müstəmləkə və hətta Qərb məktəblərində təhsil alan ilk afrikalı nəsil Qərb haqqında
çox şeyi bilirdi və öz müstəmləkə ağalarının dilində yazmağı bacarırdı. Baxmayaraq ki,
«yeni sinif» Qərb mədəniyyətinin vurğunu idi və hətta öz ölkələrinin yolundan zəhləsi
gedirdi, onlardan çoxu əcnəbilərdən və onların müstəmləkə xalqlarına olan lovğa,
təhqiramiz münasibətindən narazı qalırdı. Qərblilər demokratiyanı, bərabərliyi və
siyasi azadlığı göylərə qaldırırdılar, lakin bu dəyərlər müstəmləkələrdə tətbiq
olunmurdu. Az sayda demokratik institutlar var idi və müstəmləkə adamları buradakı
bürokratiyada yalnız aşağı işlərdə işləyirdilər. Bərabər qaydada o da mühüm cəhət idi
ki, Şərqin iqtisadi inkişafı heç vaxt müstəmləkə ərazilərinə genişlənmirdi. Afrikalıların
çoxu üçün müstəmləkəçilik onların ferma torpaqlarının itirilməsi ya da plantasiyalarda
dəhşətli iş və ya əcnəbilərin tər tökdürücü emalatxanalarında və fabriklərində çalışmaq
idi.
Yerli sakinlər üzərində avropalıların aliliyi həm də müxtəlif yollarla ifadə
olunurdu. Seqreqasiya (qaralardan ayrı) klubları, məktəb və kilsələri yaradılırdı. Bunlar
əsasən, avropalı qulluqçuların çoxu arvadlarını buraya gətirdikcə və öz ailələrini
böyütdükcə baş verirdi. Avropalılar həm də belə bir adətə malik idilər ki, yerli adamları
ancaq birinci adı ilə (soyadına müraciət etmədən) və ya yaşlı kişiləri «oğlan» (boy) deyə
çağırırdılar.
Belə şəraitlər yeni şəhərli təhsili görmüş sinfin nümayəndələrinin çoxunu öz
müstəmləkə ağaları və onların təmsil etdikləri sivilizasiya barədə çox mürəkkəb
hisslərə malik olmalarına gətirib çıxarırdı. Qərb mədəniyyətinin bəzi cəhətlərinin
aliliyini qəbul etmələrinə baxmayaraq, bu yeni intellektuallar müstəmləkə idarəçiliyinə
hiddətlə nifrət edirdilər və öz millətinin və onun mədəni taleyini qəbul etmək qərarına
gəlirdilər. Bu ümidlərin və nifrətin qarışığında Afrikada ilk təşviş doğuran müasir
millətçilik meydana gəldi. XX əsrin birinci rübü ərzində Afrikanın hər yerində
müstəmləkə cəmiyyətlərində təhsil almış yerli adamlar əcnəbilərin idarəçiliyinin
sonunu axtaran siyasi partiyalar və hərəkatlar təşkil etməyə başladılar.
Qərb dövlətləri tərəfindən Çinin alçaldılması əcnəbilər əleyhinə zorakılığa aparıb
çıxardı.
Lakin Qərblilər çinlilərdən sonrakı konsessiyaları çıxarmaq kimi qanunsuz yollardan
istifadə edirdilər. Əcnəbilərə qarşı başlıca partlayış 1900-1902-ci illərdəki Boksçu üsyanı
ilə baş verdi. «Boksçu», Harmoniyalı Yumruq Cəmiyyəti adlanan gizli təşkilatlara
mənsub olan çinlilərə verilən populyar ad idi, onların məqsədi əcnəbiləri Çindən
çıxarıb atmaq idi. «Boksçu»lar əcnəbi missionerləri, xristianlığa keçmiş çinliləri,
dəmiryol işçilərini, əcnəbi iş adamlarını və hətta Pekindəki alman elçisini
öldürmüşdülər.
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Qətllərə cavab gecikmədən və tarmaredici qaydada gəldi. Britaniya, Fransa,
Almaniya, Rusiya, Amerika və Yaponiyanın müttəfiq ordularının hissələri Pekinə
hücum edib, qaydanı bərpa etdilər və Çin hökumətindən daha çox konsessiyalar
(güzəştlər) tələb etdilər. İmperial hökumət o qədər zəif idi ki, inqilabçı lider Sun
Yatsenin (1866-1925-ci illər) qüvvələri onun “millətçilik, demokratiya və sosializm”
proqramını qəbul etməklə, 1912-ci ildə Mancu sülaləsini devirdilər. Yeni Çin
Respublikası zəif və səmərəsiz olaraq qalırdı.
1850-ci illərin sonu və 1860-cı illərin başlanğıcında elə görünürdü ki, Yaponiya
Çinin taleyini təkrar edəcəkdir və təcavüzkar Qərb dövlətlərinin təsir zonalarına
qapanıb parçalanacaqdır. Lakin təəccüblü qaydadakı sürətli transformasiya baş verdi.
1869-cu ildən əvvəl qüdrətli hərbi qubernator olan syoqun, samuray adlanan döyüşçü
kübarlığın köməyi ilə Yaponiyada real hakimiyyətə sahib idi. İmperatorun fəaliyyəti
əsasən dini xarakter daşıyırdı.
Syoqunun Qərb millətlərinə güzəştlərindən sonra antiəcnəbi hissi 1867-ci ildəki
samuray qiyamına və imperatorun hökumətin hüquqi başçısı olmasının bərpa
edilməsinə gətirib çıxardı. Yeni imperator hiyləgər, diribaş gənc Mutsihito öz
hökmranlığını (1867-1912-ci illər) Meyci (Maariflənmiş hökumət) adlandırdı.
İmperiyaya nəzarət edən yeni liderlər bu vaxt Yaponiyanın diqqətəlayiq bir
transformasiyasına başladılar. Həmin vaxtdan bu, Meyci bərpası kimi tanınır.
Qərbin açıq hərbi və sənaye üstünlüyünü etiraf edən yapon liderləri onu qəbul
etməklə bu üsluba uyğunlaşıb Yaponiyanı modernləşdirmək qərarına gəldilər. Minlərlə
gənc yapon xaricə göndərildi ki, Qərb təhsili alsın, xüsusən də sosial, təbiət elmləri
üzrə. Alman üslubu əsasında ordu, Britaniya üslubu qaydasında isə hərbi-dəniz
qüvvələri yaradıldı. Yaponlar Birləşmiş Ştatların sənaye və maliyyə metodlarını
təkrarlayıb, onları özlərində modern kommersiya və sənaye sisteminə çevirdilər.
Yüksək mərkəzləşmiş inzibatçılıq sistemi fransızlardan götürülməklə, köhnə sistemi
əvəz etdi. İlk dəfə olaraq sosial və qanun qarşısında bərabərlik prinsiplərini qəbul
etdilər. Lakin 1890-cı ildən onlar formaca demokratik, təcrübədə isə avtokratik olan bir
siyasi sistem yaratdılar.
Qərbi təqlid etməklə Yaponiya həmçinin güclü hərbi dövlətə çevrildi. Universal
hərbi mükəlləfiyyət 1872-ci ildən tətbiq edildi və sülh dövrü üçün müasir ordu 240 min
nəfərdən ibarət oldu. Yaponlar Qərb imperial modelinə acgözlüklə yiyələnirdilərr.
Onlar 1894–1895-ci illərdə Çini məğlub edib, bir sıra Çin ərazilərini anneksiya etdilər və
Çində öz təsir zonasını qurdular. Bundan sonra onlar 1905-ci ildə rusları məğlub etdilər,
Koreyanı sərt hökmranlıqları altında müstəmləkəyə çevirdilər. Yaponlar sübut etdilər
ki, Asiya dövləti də «ağ adamın» imperiyalar oyununu oynaya bilər və Asiya və
Afrikanın digər regionlarındakı xalqlara inandırıcı nümunə göstərdilər.
Britaniya hökuməti Hindistanda nəzarətə XIX əsrin ortalarında yiyələnmişdi.
1858-ci ildəki əsas qiyamı darmadağın etdikdən sonra Britaniya artıq Hindistanı birbaşa
idarə edirdi. Parlamentin nəzarəti altında Britaniyanın mülki xidmətçilər qrupu, demək
olar ki, 300 milyonluq əhalisi olan bir ölkənin işlərini istiqamətləndirirdi.
Britaniya vətəndaş müharibələri vasitəsilə bir sıra hallarda bölünən bir
cəmiyyətə qayda gətirmişdi və nisbətən vicdanlı və səmərəli hökumət yaratmışdı.
Onlar həmçinin Qərb texnologiyalarını – dəmir yolları, bankları, mədənləri, sənayeni,
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tibbi bilikləri və xəstəxanaları gətirmişdilər. Britaniya həmçinin Qərb üslublu orta
məktəbləri və kollecləri tətbiq etmişdi, onlarda hindlilərin yuxarı və orta siniflərinin
övladları təhsil alırdılar. Beləliklə, onlar hökumətdə və orduda tabelikdə çalışanlar kimi
xidmət edə bilərdilər.
Britaniya qanunvericiliyi həmçinin hind qadınlarının leqal statusuna da təsir
göstərdi. 1829-cu ildə Britaniya Sati praktikasını qadağan etdi, bu qaydaya görə dul
qadın ərinin matəm mərasimində özünü qurban verməli idi. Satinin qadağan edilməsi
Britaniya imicinin özlüyündə mədəni üstünlüyü kimi, bir mərkəzi hadisəyə çevrildi.
Demək olar ki, əhalinin 2/3-ü 1901-ci ildə pis qidalanırdı, az qala aclıqla üzləşirdi.
Britaniya sənayeləşməsi kütlənin həyatını olduqca az qaydada yaxşılaşdırmışdı.
Hindistanın var-dövləti Britaniya qulluqçularına və iri ordusuna maaş vermək üçün
istifadə olunurdu. Yaxşı işlər və yaxşı evlər britaniyalılara çatırdı. İrqçi münasibət
Britaniya idarəçiliyi üçün çətinliklər törədirdi və hind millətçi hərəkatının meydana
gəlməsinə səbəb olurdu. Hindistan Milli Konqresinin yarandığı 1883-cü ildən mülayim,
təhsil görmüş hindlilər öz idarəçiliklərini axtarmağa başladılar. Britaniya zorakılığına
və laqeydliyinə cavab olaraq 1919-cu ildə hindlilər tam müstəqillik tələb etməyə
başladılar.

17. “Yeni imperializm”in nəticələri və yeni böhranlar
1900-cü ildən, demək olar ki, Afrikanın və Asiyanın bütün cəmiyyətləri – tam
müstəmləkə ağalığı altında olanlar və ya Çin və Osmanlı imperiyası vəziyyətində
olanlar, faktiki süqut nöqtəsində idilər. Yalnız Şərqi Asiyada Yaponiya, Cənubi-şərqi
Asiyada Tailand, Orta Şərqdə Əfqanıstan və Persiya, Şərqi Afrikadakı dağlıq Efiopiya
daxili parçalanmadan və ya müstəmləkə ağalığına tabe olmaqdan qaça bilmişdilər.
Efiopiya və Əfqanıstanın salamat qalması onların uzaq yerdə və dağlıq ərazilərdə
yerləşmələrinə borclu idi. Yalnız Yaponiya ümumi taledən, siyasi və iqtisadi islahatlar
strategiyasını seçmək hesabına qaça bilmişdi. İmperializm epoxasının gəlməsi ilə,
nəhayət, qlobal iqtisadiyyat quruldu, Afrika və Asiya ölkələrində Qərb sivilizasiyası
bütünlüklə ağalıq etməyə başladı. Eyni vaxtda xaricdəki torpaqlar üstündə meydana
gələn rəqabət həmçinin Avropa dövlətləri arasındakı mövcud olan rəqabətləri daha da
artırdı.
Almaniya imperatoru II Vilhelm Almaniyanın ədalətli qaydada «Cünəş altındakı
yeri» barədəki alman dövlətinin yüksəlməsinə həsr etdiyi fəal bir xarici siyasət aparırdı.
Onun Bismark xarici siyasətinə etdiyi dəyişikliklərdən biri Rusiya ilə əvvəlki “Daha da
sığortalamaq Müqaviləsindən” uzaqlaşması idi. Onun nəzərində Almaniyanın Avstriya
ilə ittifaqına görə bu, qəribə bir hal idi. Bismarkın qorxduğu hadisə baş verdi, Rusiya ilə
müttəfiqliyə son qoyuldu. Bu, Fransa ilə Rusiyanı bir araya gətirəcəkdi. Bismark
siyasəti tərəfindən uzun müddət izolyasiya edilən respublika Fransası çar Rusiyası ilə
yaxınlaşmaq şansına malik oldu və 1894-cıü ildə iki dövlət hərbi ittifaq yaratdı.
Sonrakı on il ərzində alman siyasəti Britaniyanı Fransaya yaxınlaşdırdı. 1907-ci
ildən Böyük Britaniyanın, Fransa və Rusiyanın sərbəst konfederasiyası, o, həm də
Üçlük Antantası və ya Müttəfiqlər kimi tanınırdı, Almaniyanın, Avstriya-Macarıstanın
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və İtaliyanın Üçlü İttifaqına qarşı dayanmışdı. Avropa iki əks cəbhəyə bölünmüşdü və
getdikcə kompromissdən daha çox uzaqlaşırdı. İki ittifaqın üzvləri 1908-ci illə 1913-cü il
arasında Osmanlı imperiyasının Balkanlardakı qalıqları üzərində nəzarəti əldə etməyə
görə yeni böhranlar seriyasına cəlb olundular. Bu səhnə isə I Dünya müharibəsinə
aparırdı. Osmanlı imperiyası hələ tam məhv olmamışdan onun bəzi qalıqları artıq
münaqişə mənbəyinə çevrilmişdi. Ona görə də bir daha aydın olur ki, imperiyanın
təkcə yaranması deyil, məhv olması da böyük bəlalar gətirməmiş qalmır.
1908-1909-cu illərdəki Bosniya böhranı hadisələr zənciri əmələ gətirdi, bunlar
nəzarətdən kənar qaydada əmələ gəlirdi. 1878-ci ildən Bosniya və Hersoqovina
Avstriyanın protektoratı altında idi, lakin 1908-ci ildə Avstriya slavyan dilində danışan
bu iki ərazini anneksiya etmək üçün ciddi təsirə malik olan bir addım atdı. Serbiya bu
hərəkətdən qəzəbləndi, çünki serblərin iri Serbiya krallığını yaratmaq ümidini bu
addım amansızlıqla dağıdırdı. Bu krallıq isə özünə cənubi slavyanların əksəriyyətini
daxil edəcəkdi. Məhz elə buna görə də avstriyalılar Bosniya və Hersoqovinanı
anneksiya etmişdilər. Özünün iri slavyan əhalisi ilə böyük Serbiya, heç şübhəsiz,
Avstriya-Macarıstan imperiyasının birliyinə təhlükə olacaqdı. Ruslar öz sirdaşları olan
slavyanların himayəçiləri kimi və Balkanlarda öz hakimiyyətlərini böyütmək arzusu ilə
serbləri dəstəklədilər və Avstriyanın hərəkətinə qarşı çıxdılar. Rusiyaya arxalanaraq
serblər Avstriya əleyhinə müharibəyə hazırlaşdılar. Bu nöqteyi-nəzərdən II Vilhelm
müdaxilə edib, ruslardan tələb etdi ki, Avstriyanın Bosniya və Hersoqovinanı
anneksiya etməsini qəbul etsinlər və ya müharibədə Almaniya ilə üz-üzə gələcəklər.
Rus-yapon müharibəsində zəifləmiş Rusiya geri çəkildi, lakin alçaldılmaqla yanaşı,
qisas almağa and içdi.
Avropalıların diqqəti 1912-ci ildə Serbiya, Bolqarıstan, Çernoqoriya və
Yunanıstan Balkan liqası təşkil edəndə və Birinci Balkan müharibəsində osmanlıları
məğlub edəndə, Balkanlara tərəf döndü. Qalib müttəfiqlər işğal edilmiş Osmanlı
əyalətləri Makedoniya və Albaniyanı hansısa bir qaydada bölməyə qadir olanda, 1913cü ildə İkinci Balkan müharibəsi partlayışı baş verdi. Yunanıstan, Serbiya, Rumıniya və
Osmanlı imperiyası Bolqarıstana hücum edib onu məğlub etdi. Nəticədə Bolqarıstan
Makedoniyanın yalnız kiçik hissəsinə sahib oldu və əksər qalan hissə Serbiya və
Yunanıstan arasında bölündü. Yenə də Serbiyanın canlanmaq arzusu icra edilməmiş
qalırdı. İki Balkan müharibəsi ölkələrin sakinlərini hiddətlənmiş şəkildə qoydu və
böyük dövlətlər arasında daha çox gərginlik yaratdı.
Serbiyanın əsas ambitsiyalarından biri Albaniya ərazisini ələ keçirmək idi ki,
Adriatik dənizində ona liman versin. İki Balkan müharibəsinin sonunda Avstriyanın
düzəltdiyi London konfransında avstriyalılar müstəqil Albaniyanı yaratmaqla
Serbiyanın arzularını puç etdilər. Avstriyanın müttəfiqi kimi almanlar bu hərəkəti
dəstəklədilər. Bu qarışıqlıqda Serbiya millətçiləri avstriyalıları artan qaydada monstr
kimi qələmə verirdilər, çünki onlar serblərin böyük millətə çevrilməsinə imkan
vermirdilər. Serbiyanın əsas dəstək verəni olan Rusiya da regiondakı hadisələrin belə
dönüşü ilə kədərlənmişdi. Rusiya liderləri arasında belə bir hiss daha da böyümüşdü
ki, əgər Balkanlarda yenidən Avstriya və Almaniya ilə ziddiyyət baş versə, onlar geri
çəkilə bilməzlər.
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Avstriya-Macarıstan özünün digər bir məqsədinə nail olmuşdu, lakin hələ də
Serbiyanın onların imperiyasına ölümcül təhlükə olduğuna inandıqlarından, onu
darmadağın etməli idi. Bu vaxt Fransa və Rusiya hökumətləri öz ittifaqlarını təzələdilər
və növbəti böhran baş verdiyi vaxt geri durmayacaqları barədə bir-birinə söz verdilər.
Britaniya da Fransaya yaxınlaşırdı. 1914-cü ilin başlanğıcından iki silahlı cəbhənin biri
digərinə şübhə ilə baxırdı. Amerika da Avropanı müşahidə edirdi: «Bütöv Almaniya
elektrikləşmişdi. Hər kəsin əsəbləri gərgindir. Bir qığılcım qalxsa, hər şeyi məhv
edəcəkdir. Fransadakı alman səfiri həmin vaxt qeyd etmişdi ki, «Sülh bədbəxt
təsadüfün mərhəmətində qalır». Avropalılar «proqress erasının» şərəfsiz və qanlı
sonluğuna yaxınlaşırdılar.

V. I Dünya müharibəsi
I Dünya müharibəsinə gedən yol
28 iyun 1914-cü ildə Avstriya taxt-tacının varisi, ershersoq Frants-Ferdinand
Bosniya şəhəri Sarayevoda qətlə yetirildi. Bu hadisə Avstriya ilə Serbiya arasındakı
əksdurmanın nəticəsi olmasına baxmayaraq, I Dünya müharibəsinə aparırdı. Müharibə
isə heç də labüd deyildi, çünki əvvəllər Avropa liderlərinin qətlə yetirilməsi
müharibəyə səbəb olmamışdı və Avropa dövlət xadimləri belə münaqişələri
lokallaşdırılmış və yatırmışdılar.
Lakin bu vaxt Avropada militarizm güclənmişdi. İri kütləyə malik olan orduların
böyüməsi Avropada mövcud olan münaqişələri kəskinləşdirmişdi. Ordular böyüdükcə
hərbi liderlərin də təsiri artırdı. 1914-cü ilin yayı ərzindəki böhranda generallarda
Avropa siyasi liderlərinə xas olan çeviklik yox idi, ona görə də siyasi vasitələr əvəzinə
hərbi qərarlara üstünlük verildi.
Bu dövrdə müharibəyə cəlb olunacaq beş imperiyadan üçünün imperatorları birbirlərinə yaxın qohum idilər. Onlar Almaniyanın, Böyük Britaniyanın və Rusiyanın
imperatorları olmaqla, titulları əsasən kayzer, kral və çar kimi işlənirdi. Almaniyanın
kayzeri II Vilhelm Böyük Britaniya kralı V Corcun bibisi oğlu idi, onların hər ikisi
Britaniya kraliçası, 1901-ci ildə vəfat edən Viktoriyanın nəvələri olmaqla, qızının və
oğlunun övladları idi. Rusiya çarı II Nikolay isə Britaniya kralı V Corcla xalaoğlu idi,
onların anaları Danimarka kralının qızları olmaqla, printsessalar idi. II Nikolayın arvadı
da kraliça Viktoriyanın nəvəsi idi.
Görən taxt-taca yiyələnmiş bu adamlar niyə tabeliklərində olan xalqları, ölkələri
ilə yanaşı, özlərini də bu ölümcül təhlükənin ağuşuna atırdılar? Axı qətlə yetirilən
Avstriya ershersoqu və ya onu qətlə yetirən Qavrilo Printsip ilə onların bilavasitə heç
bir əlaqələri yox idi. Əgər Avstriya-Macarıstan bir serb cavan oğlan olan qatilə görə
bütöv Serbiyadan qisas almaq istəyirdisə, nəyə görə Almaniya öz müttəfiqini müharibə
başlamağa təhrik edir və əks tərəfdəki böyük dövlətlərə hədə gəlirdi. II Vilhelm öz
doğma anasının və məşhur kraliça nənəsinin vətəninə qarşı müharibəyə başlamaqla
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hansı bir məqsədi güdürdü? Bu vaxt Böyük Britaniya dünyanın ən böyük dövləti idi.
İmperiyada 0,5 milyard nəfər və ya planetin ərazisindəki bütün əhalinin dörddə biri
yaşayırdı, Hindistana, Afrikanın yarısına malik idi. Axı Napoleon kimi istedadlı
sərkərdə və dövlət xadimi ada dövləti olan Böyük Britaniyanı diz çökdürə bilməmişdi
və axırda ingilis generalının başçılıq etdiyi birləşmiş Britaniya və Prussiya orduları
tərəfindən qəti və axırıncı məğlubiyyətə uğradılmışdı. Digər tərəfdən, Britaniya
imperiyası iqtisadi inkişafda yüksək zirvələri fəth edəndə, yenicə birləşmiş Almaniya
Avropanın böyük dövlətləri ailəsinə daxil olmuşdu. Bu süfrəyə gec gəlsə də, böyük
iştah nümayiş etdirən Almaniya qısa müddətdə yüksək sənaye inkişafına malik
olmuşdu. Lakin hərbi cəhətdən digər böyük dövlətləri məğlub etmək barədə elə də
böyük şansa malik deyildi. İllüziya isə müharibə kimi olduqca ciddi bir işdə arqument
rolunu oynaya bilməzdi.
II Vilhelm militarizmə ümdə fikir verirdi, güclü hərbi-dəniz donanmasına sahib
olmağa can atırdı. Axı XX əsrin başlanğıcının İngiltərəsi nə b.e.ə. III əsrin ortalarının
Karfageni deyildi, nə də Almaniya həmin dövrün Romasına çevrilib, dəniz
müharibəsində ən yeni silah olan sualtı qayıqlara bel bağlasa da, İngiltərəni
məğlubiyyət acısını dadmağa məcbur edə bilməzdi. İspanların məğlubedilməz
Armadası da Çarlz Hovarddan və Frensis Dreykdən, XIX əsrin başlanğıclarında isə
fransız və ispan birgə donanmaları da Trafalqar döyüşündə isə admiral Nelsondan
yaxşı dərs almışdılar. Tarixin belə ibrət dərsləri olan yerdə görən Almaniya kayzeri
özünü hansı xəyallarla qidalandırırdı.
II Vilhelm taxt-taca çıxdıqdan iki il sonra Almaniyanın birləşməsinin, yeni iri
Avropa dövlətinin beşiyi başında dayanmış, iki onillik əvvəl Fransanı ağır
məğlubiyyətə uğradan, bu qələbənin «qılıncını döyən» Bismarkı imperiyanın
reyxskanslerliyindən uzaqlaşdırmışdı. Bismark militarist siyasət aparsa da, öz
dövlətinin və onun rəqibinin imkanlarına yaxşı bələd olduğundan ağır səhvlərdən
qaçmağı bacarırdı.
II Vilhelm isə hərbi təlim keçsə də, hərb və ən başlıcası siyasət aləmində
Bismarkla heç cur müqayisə oluna bilməzdi, diplomatiyada isə ona bütünlüklə
uduzurdu. Lakin bədbəxtlikdən Bismarkdan yaxasını qurtarıb, sərbəstliyə malik olsa
da, bu mövqeyindən ustalıqla deyil, xəyallara qapılmaq yolu ilə istifadə etməyə
çalışırdı. Alman hərbi maşınının hər şeyə qadir olması barədəki dayaz düşüncə onu
müharibə cığırlarına düşməyə sövq etmişdi. II Vilhelm əgər Yeddiillik müharibədə
böyük Fridrixin Rusiya tərəfindən ağır vəziyyətə salındığını, rus qoşunlarının Berlin də
daxil olmaqla, Prussiyanın xeyli hissəsini tutmasını, yalnız taleyin çar III Pyotr
şəklindəki mükafatı ilə bu bəladan xilas olduğunu nəzərə alsaydı, yəqin ki, Avropanın
hərbi cəhətdən heç də zəif olmayan üç böyük dövlətinin yaratdığı ittifaqa – Antantaya
qarşı müharibəyə girişməzdi. Axı onların potensial müttəfiqi olan ABŞ da nəzərə
alınmalı idi.
II Vilhelmdən 25 il sonra Hitler də sərsəm ideya-fiksə tabe olaraq, bütün Avropa
ilə müharibəyə girmək kimi ağılsız bir riskə özünü atmışdı. Onların hər ikisinin
tarixdən dərs almaq imkanı olsa da, onlar buna məhəl qoymamışdılar.
Hər iki dünya müharibəsi olmasaydı, Almaniya, heç şübhəsiz, dünyanın iqtisadi
cəhətdən fövqəl dövlətinə çevrilə bilərdi. Almaniya birləşdikdən sonra iqtisadi
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cəhətdən çox güclənmişdi. Çünki hələ 1913-cü ildə Almaniya sənaye istehsalına görə
Böyük Britaniyanı ötüb keçmişdi. Həm də güclü orduya malik idi. Lakin həm II
Vilhelm, həm də Hitler bu imkanı məhv etdi. Çox işgüzar bir xalqı müharibədəki
məğlubiyyətlə və səfalətlə üzləşməyə gətirib çıxardı. Əlavə «yaşayış məkanı»
qazanmaq arzusu isə öz ölkələrinin ərazisinin kiçildilməsi ilə nəticələndi.
İmperiyalar onsuz da öz sonluğuna çatacaqdı. Lakin I Dünya müharibəsi
tonqalını yandırmağa görə onun başlamasına günahkar olanlar məsuliyyət daşımalı
idilər. Lakin bu baş vermədi, II Vilhelm cəzadan yaxasını ölkəsindən qaçmaqla
qurtardı, I Frants-İosifi isə təbiətin qanunu sıradan çıxarmışdı. Böyük İtalyan filosofu
Çezare Bekkariyanın cəzanın cinayətə müvafiq olması barədəki təlimi də öz vacib tətbiq
imkanını tapmadı.
1914-cü ildə I Dünya müharibəsinin başlanmasına bəhanə kimi istifadə edilən
hadisə – Avstriya ershersoqu Frants-Ferdinandan Sarayevoda gənc fanatik tərəfindən
öldürülməsi idi. Bu qətldə panserb millətçiliyinin təbliğatı müəyyən rol oynamışdı.
Çünki çox sayda adamlar buna can atırdı. Səbəb isə daha dərin idi. Bundan əvvəlki
onilliklərdə Avropa işlərinə nəzarət edən böyük dövlətlər – Almaniya, AvstriyaMacarıstan, İtaliya, Rusiya, Fransa və Böyük Britaniya arasındakı rəqabət və
düşmənçilik münasibətləri I Dünya müharibəsi kimi bir hadisənin qısa müddətdə
meydana gəlməsi üçün əslində olduqca zəruri olan bir rol oynadı.
Bir qədər əvvəlki onilliklərə qayıtsaq, bu düşmənçiliyin təzahürlərinin daha
aydın nəzərə çarpdığını müşahidə edə bilərik. Bismarkın başçılıq etdiyi Prussiya
hökuməti 1870-1871-ci illərdə Fransaya qarşı müharibənin qalibiyyət mühitində
Versalda birləşmiş Almaniyanın yaranması barədə saziş imzalandı. Almaniya sərhəd
ərazisi olan Elzas və Lotarilgiyanı Fransadan kəsib, özünə birləşdirdi. Fransızların qisas
alacağının və yeni müharibənin qorxusu altında Bismark təhlükəsizliyi təmin etmək
naminə 1873-cü ildə Avstriya-Macarıstana və Rusiyaya yaxınlaşaraq, Üç İmperator
Liqası və ya Drein Kaiservona yaratdı. 1878-ci ildə Berlin Konqressi Rusiyanın
maraqlarını Türkiyə naminə qurban verdikdə, bu ittifaq iflasa uğradı. Bismark sonra,
1879-cu ildə Avstriya-Almaniya müqaviləsi bağlandı. 1882-ci ildə bu ittifaqa İtaliya da
qoşuldu.
Bismarkın ittifaqlar sistemi özünün paradoksal cəhətlərinə baxmayaraq,
Almaniya üçün olduqca vacib idi. Çünki Fransa barədəki başlıca qayğı öz
mövcudluğunu davam etdirirdi. Lakin Avstriya-Macarıstan isə nəyə görəsə Fransadan
qorxmurdu və əsasən yalnız Balkanlarda maraqlı idi. Osmanlı imperiyasının tənəzzülü
Balkanlarda yeni dövlətlərin yaranmasına səbəb olmuşdu, onların da hamısı millətçilik
prinsiplərinə əsaslanırdı. 1867-ci ildə Avstriya-Macarıstan Dual (ikisi birgə)
monarxiyası yaradıldı, burada yaşayan almanlar (avstriyalılar) və macarlar ümumi
əhalinin 41 faizini təşkil edirdi, digər irqi azlıqlar üzərində onlar ağalıqlarını
bölüşürdülər. Bunlara çexlər, slovaklar, polyaklar, ukraynalılar, rumınlar, italyanlar,
slovaklar, xorvatlar və serblər daxil idi. Balkanlarda yeni dövlətlərin yaranması isə
Avstriya-Macarıstanı bu prosesi yaxından izləməyə məcbur etmişdi ki, onların
nümunəsi əsasında ölkəsindəki azlıqlar azadlığa can atmasınlar. Balkanlarda statuskvonu saxlamaq Avstriya-Macarıstan üçün həm də kifayət qədər çətin bir iş idi.
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Digər tərəfdən, Rusiya Balkan yarımadasının işlərinə fəal müdaxilə etmək
istəyirdi, Balkan slavyanlarının xeyrinə panslavyan təbliğatı aparırdı, özünü onların
hamisi hesab edirdi. Türkiyə boğazları – Dardanel və Bosfordan Aralıq dənizinə
özünün keçidi bağlandıqda, Rusiya «Avropadakı Türkiyənin» ləğv edilməsini qeyd
etməyə hazırlaşırdı. Çünki bu vaxt boğazlar Rusiyanın hərbi gəmiləri üçün açılacaqdı.
Rusiyanın Balkanlara münasibəti yalnız Avstriya-Macarıstanla yenidən barışdığına
görə çətinləşmişdi. İtaliya da artıq öz ənənəvi düşməni olan, onun torpaqlarının
müəyyən hissəsini bir müddət öz ağalığı altında saxlamış Avstriya ilə barışmışdı, həm
də Avstriya artıq Fransadan da öz təhlükəsizliyi məsələsində xeyli ümidə malik idi.
1878-ci il Berlin Konqressi Rusiyanın Türkiyə ilə müharibədə qazandıqlarının
üstündən qalın xətt çəkdi, yalnız Cənubi Bessarabiyanı Rusiyaya verdi. Həmin
Konqressdə də mühüm rol oynayan Böyük Britaniya Rusiyanı Aralıq dənizindən aralı
saxlamaq istəyirdi. Onun bu mövqeyindən Osmanlı imperiyası da faydalanırdı.
Avstriya-Macarıstan isə bəzi Türkiyə ərazilərini, o cümlədən Bosniya-Herseqovinanı
«işğal etmək» hüququnu əldə etmişdi, burada isə əsasən serblər yaşayırdı və onun
ərazisi Serbiya knyazlığı ilə digər cənubi slavyan dövləti olan Çernoqoriyanın arasında
idi. Bu “işğal” imperiyada serb azlığının çoxalmasına səbəb oldu.
Böyük Britaniyanın Rusiyaya qarşı Türkiyəni dəstəkləməsi isə uzun müddət
ərzində davam edən ingilis-rus antaqonizminin cəhətlərindən biri idi. Britaniya
Rusiyanı Aralıq dənizindən və Yaxın Şərqdən uzaqlaşdırmaq qayğısını çəkirdi, çünki
ruslar Orta Asiyadan Hindistana və ya Sibir vasitəsilə Çinə doğru irəliləyə bilərdilər.
Həmin ölkələrlə ticarət isə Britaniya kommersiyası üçün böyük əhəmiyyət daşıyırdı.
Həm də Böyük Britaniya Afrikanın bölünməsi üstündə Fransa ilə kəskin rəqabət
aparırdı. Böyük Britaniya artıq 1882-1883-cü illərdə Misir üzərində də nəzarəti əldə
etmişdi.
Fransanın Böyük Dövlətlər arasında izolyasiyası tamamlanmışdı. Bismark Fransa
ilə Böyük Britaniya arasında müstəmləkə cəbhəsində gedən ciddi münaqişəni görürdü.
Bu isə Böyük Britaniyanı Almaniya ilə alyansa çəkirdi.
Almaniya dənizlərdən o tərəfdəki müstəmləkələr əldə etmək məsələsi ilə yalnız
1880-ci illərdə maraqlanmağa başlamışdı. Yeni alman imperatoru II Vilhelm 1888-ci ildə
taxt-taca çıxdı. O, Bismarkın siyasətdə aparıcı rolunu qəbul etmirdi və 1890-cı ilin
martında Bismarkı kansler vəzifəsindən azad etdi, Almaniyanın xarici siyasətini «yeni
kursu» həyata keçirilməyə başlandı, Avropa işlərində Avstriya-Macarıstana yaxın
ittifaq münasibətləri gücləndi və Almaniya «Dünya dövləti» statusunu qazanmaqda
irəliyə doğru addım atdı. Rusiyaya qarşı münasibət isə sərtləşdi. Rusiya isə qəflətən
izolyasiyaya məruz qaldığından Fransa ilə danışıqlara girdi.
Alman-ingilis müqavilələri özünün bəhrəsiz olduğunu göstərdi. Bu «yeni kurs»
britaniyalıları artıq dərəcədə narazı salırdı. II Vilhelm həm də Türkiyə sultanı ilə
dostluq etməyə başladı, «300 milyon müsəlmanın bu xəlifəsinə» (türk sultanları bir neçə
əsr əvvəldən həm də islam xəlifəsi hesab olunurdular) Almaniyanın himayəsini təklif
etdi.
Rusiyanın dünya siyasətində mövqeyi zəifləməkdə davam edirdi. 1904-1905-ci
illərdə Yaponiyanın Rusiyaya qarşı qalibiyyətli müharibəsi bunu daha da
intensivləşdirdi.
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Almaniya imperatoru Fransaya qarşı hərəkət etmək üçün gəmi ilə Tanjerə gəlib,
1905-ci ildəki buradakı çıxışında Mərakeşin müstəqillik əldə etməsinə Almaniyanın razı
olduğunu bildirdi. Bu vaxt fransızlar hələ də Mərakeş sultanı ilə danışıqlar aparırdı,
bundan yeddi il sonra isə Mərakeş Fransanın protektoratına çevrildi. Əsas ölkələr də
Mərakeş məsələsində Fransanı müdafiə edirdi, təkcə Avstriya-Macarıstan Almaniyanı
dəstəkləyirdi.
Osmanlı imperiyasında da siyasi təlatümlər davam edirdi. 1908-ci ilin iyulunda
Gənc Türklər demokratik inqilab həyata keçirdilər, onlar Böyük Dövlətlərin Osmanlı
imperiyasının işinə müdaxilə etmələri üçün onları bütün bəhanələrdən məhrum etmək
istəyirdilər. Gənc Türklər əsasən Türk millətçilərini təmsil edirdilər.
1913-1914-cü illərdə Rusiya isə Almaniyanın mübahisəsi hələ də davam edirdi.
Bu vaxt Balkanlarda baş verən hadisə onları münaqişəyə daha çox yaxınlaşdırdı. Bu,
yerli serb Qavrilo Prints tərəfindən Avstriya-Macarıstan taxt-tacının varisinin qətlə
yetirilməsi idi. Bu qətl hadisəsinə görə Avstriya-Macarıstan preventiv müharibəyə
başlayacağı təqdirdə, Almaniya imperatoru II Vilhelm ona dəstək verəcəyini vəd
etmişdi.
Bu, həm də Rusiya ilə müharibə olacaqdı. Bismark isə xəbərdar etmişdi ki,
«Ruslarla düzgün oynamaq və ya heç oynamamaq lazımdır».
Avstriya Serbiyaya qəbulu mümkün olmayan ultimatum verdi ki, sonra ona
müharibə elan etsin. Bu vaxt Rusiya öz növbəsində elan etdi ki, Avstriya-Macarıstanın
Serbiyanı məhv etməsinə heç də yol verilməyəcəkdir. Almanlar imperator Frants-İosifi
Serbiyaya qarşı müharibə aparmaq səlahiyyətinə malik olduğuna inandırdılar. Bunu
Rusiya cavabsız qoymadı və səfərbərlik elan etdi. Bununla əlaqədar olaraq Almaniya da
Rusiya və Fransanın tələblərinə məhəl qoymadı. 1 avqustda Almaniya səfərbərlik,
həmçinin Rusiyaya, iki gün sonra isə Fransaya müharibə elan etdi. Avstriya-Macarıstan
isə 5 avqustda Rusiyaya müharibə elan etdi. Fransa və Böyük Britaniya isə öz
növbəsində Avstriya-Macarıstana qarşı müharibə elan etdi.

2. I Dünya müharibəsinin başlanması
Militarizm, millətçilik və daxili fikir ayrılığını boğmaq arzusu yaxınlaşan I
Dünya müharibəsində mühüm rol oynadı. 1914-cü ilin yayında Avropa liderlərinin
qətiyyətliliyi birbaşa münaqişəyə gətirib çıxardı.
Avropanın cənubi-şərqindəki xalqlar Osmanlı imperiyasının idarəçiliyindən
azad olmaq üçün mübarizə aparırdılar. Lakin yeni yaranan dövlətlərə ağalıq etmək
üstündə Avstriya-Macarıstanla Rusiya arasında gedən rəqabət regionunda ciddi
gərginliklər yaratdı. 1908-ci və 1912-ci illər arasındakı böhran, antaqonizmi yalnız
gücləndirdi. 1914-cü ildən Rusiyanın dəstəklədiyi Serbiya Balkanlarda iri, müstəqil
slavyan dövlətini yaratmağı qərara aldı. Avropalıların çoxu inanırdı ki, Serbiyanın
ambitsiyasını Avstriyaya qarşı olan Rusiya qızışdırır. Avstriya özü də inanmışdı ki,
Serbiyanın uğuru imperiyanın sonu demək olacaqdır.
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Belə qarşılıqlı inamsızlıq şəraitində və Avstriya-Macarıstanla Rusiya arasındakı
nifrət bir tərəfdən, Avstriya-Macarıstanla Serbiya arasındakı eyni münasibət digər
tərəfdən, 1914-cü ilin yayındakı hadisələrdə mühüm rol oynadı.
Avstriya hökuməti ershersoqunun öldürülməsində Serbiya hökumətinin birbaşa
rolu olub-olmadığını bilməsə də, bu imkandan istifadə etməyə çalışdı. Serbiya naminə
Rusiyanın müdaxiləsindən qorxan Avstriya liderləri Alman ittifaqına bel bağlamağı
axtarırdılar. Imperator II Vilhelm və onun kansleri Avstriya-Macarıstanı əmin etdilər ki,
onlar Almaniyanın «bütöv köməyinə» arxalana bilərlər. Bundan ruhlanan Avstriya
iyulun 28-də Serbiyaya müharibə elan etdi və güman edirdi ki, müharibə yalnız Serbiya
ilə aparılmaqla məhdudlaşacaqdır. Lakin bu ümidlər tezliklə yoxa çıxdı.
Hərbi müharibə planları diplomatik və siyasi qərarları dağıtdı. Müharibənin
başlanğıc səhnəsində alman müharibə planları Fransanın müharibəyə cəlb olunması
ehtimalını da nəzərə alırdı. Bu plana görə, Rusiyaya qarşı olan cəbhədə minimum
qoşun vuruşduqda, alman ordusu sürətlə Fransanın qərbinə, neytral Belçika yolu ilə
müdaxilə edəcəkdi. Fransanı tez məğlub etdikdən sonra alman ordusu şərqdə Rusiyaya
qarşı ikiqat qüvvə ilə vuruşacaqdı.
Avqustun birinci ongünlüyündə bütün böyük Avropa dövlətləri müharibədə idi.
Elə görünürdü ki, bütün böyük dövlətlər müharibə riskinə hazırdır. Axı imperializm
onu dünyaya gətirən anaya – müharibəyə qarşı heç vaxt sədaqətsizlik etmir, ən kiçik
imkan meydana gələn kimi, bəzən onun yoxluğunda hansısa bəhanəni əsas götürərək
öz gücünü başqalarına sübut etdirmək üçün döyüş cəbhəsinə girməkdən də çəkinmir.
Çünki müharibə ən böyük rüsumu xalqdan alır, insan həyatı qurbanları ilə öz yanğısını
söndürür. Xalq dövlətə məxsus olduğundan imperatorlar bu yanacağı müharibə
sobasına aramsız olaraq atmaqdan çəkinmirlər. Ayrı-ayrı dövlətlər, ölkələr yox, qoy lap
bütün Avropa viran qalsın, məgər belə dəhşətli nəticə imperatorları düşündürürmü?
Axı Napoleon onlara təkcə Marsa məxsus olan mütləq qüvvə və həm də cəsarət
nümunəsi göstərmişdi, lakin o da qələbələr seriyasını məğlubiyyətlərlə başa vurmuşdu.
İmperatorların düşüncəsinə görə, o dünyadakı cəhənnəmə yollanmamışdan əvvəl yüz
minlərlə, milyonlarla insan müharibə alovunda piy kimi əriməklə yerüstü cəhənnəmlə
tanış olmaq imkanından yan keçməməlidir. I Dünya müharibəsinə başlayanlar heç
olmasa, öz aqibətlərini azacıq nəzərə alsaydılar, bu dəhşətli hadisənin meydana
gəlməsinə əl atmazdılar.
Müharibədə vuruşan xalqların cavan nəsilləri, yaşıl meşənin təzə pöhrələri məhv
olur. Onlar düşünmürlər ki, vaxtilə Stsipion Emilian Karfagenin yanmasını seyr
edərkən, öz doğma Romasının da bu taleyi yaşayacağını göz önünə gətirib qüssələndiyi
kimi, öz ölkələrinin də nəticədə «qırıq təknə» yanında qaldıqlarının şahidi olacaqlar.
Son imperatorlar dünyaya öz sələflərindən tam fərqli olan bir yeni «töhfə» verdilər,
tarixə dünya müharibəsi praktikasını «bəxş etdilər». Marksın təbirincə deyilsə, tarix ilk
dəfə faciə şəklində təkrar olunduğundan, Hitler dünyanı daha böyük fəlakətə düçar
etdi. O, gələcək minillik imperiyanın başında dayanması ilə qürrələnirdi, altı il sonra
ümidləri bütünlüklə puç oldu.
1914-cü ildən əvvəl siyasi liderlərin çoxu belə bir inama yiyələnmişdi ki,
müharibə o qədər çox sayda siyasi və iqtisadi riskləri əhatə edir ki, onlara görə heç
vuruşmaq da lazım olmayacaqdır. Digərləri isə inanırdı ki, «rasional» diplomatlar
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istənilən situasiyanı nəzarətdə saxlayacaq və müharibənin başlanmasının qarşısını
alacaqlar. 1914-cü ilin avqustunun başlanğıcında yeni illüziyalar onların yerini
tutmaqla, onların bərabər qaydada səfehliklərini sübut etdi.

6. Müharibə 1914-1915-ci illərdə:
İllüziyalar və pat vəziyyəti
1914-cü ildə çox sayda avropalılar müharibəyə həvəslə yollanırdılar. Hökumət
təbliğatı müharibədən qabaqkı milli antaqonizmləri kəskinləşdirməkdə uğurlu gedirdi.
Müharibə başlayan vaxt əksər xalqlar öz millətinin müharibəyə girmək səbəbinin
ədalətli olduğuna həqiqətən inanırdılar.
Yeni yaradılan illüziyalar müharibə üçün olan entuziazmı qidalandırırdı.1914-cü
ilin avqustunda hər bir adam inanırdı ki, müharibə bir neçə həftəyə başa çatacaqdır.
Qısa müharibə illüziyası həmçinin digər illüziya ilə dəstəklənirdi, belə inam var idi ki,
müasir sənaye erasında müharibə milli iqtisadiyyatı məhv etmədən, bir neçə aydan
artıq çəkə bilməz. O vaxtlar müharibə hələ də çox adamlar üçün məhvedici
cazibədarlığını saxlayırdı. Bəziləri üçün müharibə şərəfli macəra idi. Bir gənc alman
tələbəsinin valideynlərinə yazdığı kimi: «Mənim əzizlərim, fəxr edin ki, siz belə bir
vaxtda və belə bir millətin sırasında yaşayırsınız və siz... öz sevdiyiniz adamları belə
şərəfli döyüşə göndərmək kimi imtiyaza maliksiniz». Müharibə barədə bütün bu
illüziyalar I Dünya müharibəsinin döyüş meydanlarındakı əzablı ölümlərlə birlikdə
öldu.
Almaniyanın müharibəni tez başa çatdırmaq ümidləri hərbi oyun üzərində
qurulmuşdu. Qərargahın planına görə, alman ordusu geniş dairəvi hərəkətlə
Belçikadan şimali Fransaya daxil olacaq və Paris ətrafına gəlib çıxmaqla Fransa
ordusunun əksəriyyətini mühasirəyə alacaqdır. Lakin plan başlanğıcdan bir başlıca
defektdən əziyyət çəkirdi, ona görə Parisi dövrəyə almaq üçün güclü sağ flanq lazım
idi. Lakin şərqdə Rusiyanın müdaxiləsi ilə əlaqədar olaraq sağ flanqdan ora qüvvələri
köçürmək lazım gəldi.
4 avqustda alman qoşunları Belçikaya girdilər və kiçik müqavimətlə rastlaşdılar.
Almanlar kəndləri yandırır, mülki adamları öldürürdülər.
Sentyabrın ilk həftəsindən almanlar Marna çayına çatdılar, bu, Parisdən yalnız 20
mil aralı idi. Almanlara elə görünürdü ki, onlar uğurun kənarındadırlar, həm də
Britaniya qoşunlarının Fransadakı döyüşə girmələrini qiymətləndirməmişdilər. Fransız
generalı Jozef Jofrun başçılığı altında Britaniya və Fransa qüvvələri almanları
dayandırıb, geri oturtdular, lakin taqətdən düşmüş fransız ordusu da öz irəliləməsini
davam etdirmək iqtidarında deyildi. Müharibə tezliklə pat vəziyyətinə düşdü. Nə
almanlar, nə də fransızlar sığınacaq kimi qazdıqları tranşeylərdən bir-birini çıxarıb
qova bilmirdilər. İki xətt üzrə tranşeylər La-Manş boğazından İsveçrə sərhədlərinə
qədər uzanırdı. Qərb cəbhəsi tranşey müharibəsinə keçdi, hər iki tərəf onlarda faktiki
olaraq eyni mövqeləri bir neçə il ərzində saxladı.
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Qərbdəkinin əksinə, şərqdə müharibə daha mobil olması ilə seçilirdi,
baxmayaraq ki, insan həyatı ilə haqq verilməsi bərabər qaydada nəhəng ölçüdə idi.
Müharibənin başlanğıcında rus ordusu Şərqi Almaniyanın içərisinə girdi, lakin döyüşə
komandanlıq edən general Paul fon Hindenburqun və onun qərargah rəisi general Erix
Lyundendorfun nüfuzunu yüksəltdi. Ruslar artıq Almaniya ərazisinə təhlükə
törətmirdilər. Almanların müttəfiqləri olan avstriyalılar az təşəbbüskar idilər. Onlar
ruslar tərəfindən Qalisiyada məğlub edilmiş və Serbiyadan kənar atıldılmışdılar.
İtalyanlar isə almanlarla və avstriyalılarla ittifaqı pozub, Müttəfiqlər tərəfində
müharibəyə girərək. 1915-ci ilin mayında Avstriyaya hücum etmişdilər. AlmanAvstriya ordusu Qalisiyada rus ordusunu məğlub edib, rusları geri, öz ərazilərinə
oturtdurmuşdular. Rusların itkisi həlak olanlardan, yaralılardan və əsir götürülənlərlə
birlikdə 2,5 milyon nəfər idi.

4. 1916-1917-ci illərdəki müharibədə böyük qırğın

Şərqdəki uğur almanları qərbdə müdafiə olunmağa qadir etdi. 1914-cü ildə
qazılan əvvəlki tranşeylər bu vaxt yaxşı düzəldilmiş müdafiə sisteminə çevrilmişdi.
Tranşeylərin hər iki xətti 3-5 fut hündürlüyündəki və 30 yard genişləndiyindəki tikanlı
məftillə mühafizə olunurdu. Onlarda beton pulemyot yuvaları var idi, xeyli arxadan
ağır artilleriya ilə müdafiə olunurdular.
Tranşey döyüşünün gözlənilməyən inkişafı hərbi liderləri azdırırdı. Onlar
əvvəllər hərəkət və manevr etməklə müharibə aparmışdılar. Əsgər kütləsi öz
tranşeyindən dırmaşıb çıxıb, süngüləri ilə düşmən tranşeyinə tərəf gedirdilər. Hücum
nadir hallarda baş tuturdu. Pulemyot müdafiəsiz adam dəstələrinin açıq çöldə
irəliləməsini dayandırırdı. 1916-cı və 1917-ci illərdə milyonlarla gənc adam cəbhəni
yarmaq istəyəndə həlak olmuşdu. 1916-cı ildə on ay ərzində Verdendə bir neçə kvadrat
millik yerdə 700 min adam öz həyatını itirmişdi.
Qərb cəbhəsindəki tranşey vuruşması ağla sığmayan dəhşətlər meydana gətirdi.
Çox sayda iştirakçılar döyüş meydanının artan qarışıqlıq dumanından söhbət açırdılar.
Hücum edən əsgərlər «adam olmayan torpağa» girdikdə səs-küy, pulemyot atəşi,
artilleriya mərmiləri onları çox vaxt panikaya salırdı.
Döyüş meydanının mənzərəsini tikanlı məftillər, mərmi deşikləri, palçıq,
yaralanmış və ölən adamlar korlayıb, cəhənnəmə döndərirdi. 1915-ci ildə zəhərli qazın
tətbiq edilməsi yeni formada olan yaralar əmələ gətirdi. Bu vaxt əsasən xardal qazından
– ipritdən istifadə olunurdu
Almanlar zəhərli qazdan istifadə etməyə başlayanda, düşmən əsgərlərinin
bədənində təhlükəli yaralar əmələ gəlirdi. Almanlar şərqdəki rus cəbhəsində bundan
daha çox istifadə edirdilər.
Tranşeydə əsgərlər həmçinin ölümün daimi həmləsi ilə bir yerdə yaşayırdılar.
Mühit ölüm nişanələri ilə dolundu. Döyüş aylarla gedəndə onlar ortaya ölmüş
adamların saysız-hesabsız cəsədlərini və ya artilleriya atəşindən bədən orqanlarını
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itirmiş əsgərlərin qalıqlarını gətirib yığırdılar. Bəzi əsgərlər xatirə kimi parçalanan
cəsədlərin üfunətini və siçovul dəstələrinin tranşeylərdə piylənib şişmələrini yada
salıırdılar.
Qərb cəbhəsindəki pat vəziyyətinin digər bir cəhəti də ondan ibarət idi ki, hər iki
tərəf yeni müttəfiqlər axtarırdı ki, onlar, yəqin ki, qələbə üstünlüyü verə bilərlər.
Osmanlı imperiyası 1914-cü ilin payızında artıq Almaniyanın tərəfində müharibəyə
girmişdi. Rusiya, Böyük Britaniya və Fransa noyabrda Osmanlı imperiyasına müharibə
elan etdilər. Baxmayaraq ki, Britaniya imperiyası öz qüvvələrini Konstantinopoldan
cənubi-qərbdə olan Qallipoliyə 1915-ci ilin aprelində çıxartmaqla, Balkan cəbhəsini
açmağa cəhd etmişdi. Lakin Bolqarıstanın Mərkəzi Dövlətlər (Almaniya, AvstriyaMacarıstan və Osmanlı imperiyası belə adlanırdı) tərəfdə müharibəyə girməsi və
Qallipolidəki məhvedici kampaniya onları geri çəkilməyə məcbur etdi. İtalyanlar isə,
Fransa və Britaniya ona müharibədən sonra Avstriya ərazilərini ələ keçirmək barədə
vəd verdikdə müttəfiqlərin tərəfində vuruşmağa keçmişdi.
Dünyanın başqa hissələrində əsas Avropa dövlətləri müstəmləkə imperiyalarına
nəzarət etdiklərindən, Avropadakı müharibə tezliklə dünya müharibəsinə çevrildi.
İmperiyalar əvvəlki müharibələrin təkcə vasitələrini və miqyasını dəyişməyib, həm də
onun mahiyyətini əks etdirmək məqsədilə adını da dəyişdirmişdilər. İmperiyalar öz
qitəsindən çıxıb dünyanın başqa guşələrinə yayıldıqlarından, onların bir-birilə
vuruşması da, dünyanın çox hissəsini üz-üzə qoymuşdu və bu, həqiqətən də dünya
müharibəsi adlanmağa layiq idi.
Orta Şərqdə Britaniya zabiti Tomas E.Lourens (1888-1935-ci illər), o, daha çox
ərəbistanlı Lourens kimi tanınırdı, 1916-cı ildə ərəb hökmdarlarını Osmanlı ağalarına
qarşı qiyama qalxmağa təhrik etdi. 1918-ci ildə Misirdən və Mesopotamiyadan olan
Britaniya qüvvələri Osmanlı imperiyasının Orta Şərqdəki qalığını məhv etdi. Onların
Orta Şərq kampaniyaları üçün Britaniya qüvvələri üçün Hindistandan, Avstraliyadan
və Yeni Zelandiyadan adamlar səfərbərliyə alınırdı. Britaniya itkiləri arasında
Avstraliya və Yeni Zelandiya əsgərləri çoxluq təşkil edirdi. İmperiya tabeliyində olan
xalqlardan müharibə Molox kimi kütləvi qurban tələb edirdi.
Müttəfiqlər həmçinin Almaniyanın Avropadakı əvvəlcə işğal etdiyi əraziləri və
həmçinin güclü hərbi-dəniz qüvvələrinə malik olmayan Afrikadakı Almaniya
müstəmləkələrini tutmaqda üstünlük əldə etdilər.
Dünya müharibəsində Britaniyanın ilk atəşi həqiqətən də Britaniyanın Afrika
qoşunları 1914-cü ilin avqustun sonuna yaxın alman müstəmləkəsi olan Toqolandın
içərilərinə girən vaxt açılmışdı. Lakin Şərqi Afrikada alman komandiri polkovnik Paul
fon Lettou – Forben dörd il ərzində Afrika qoşunlarını bir kampaniyadan digərinə
keçirməklə vuruşmağa cəlb etmişdi. O, Avropada barışıqla müharibə başa çatanda,
sonrakı iki həftə ərzində də hələ təslim olmamışdı.
Afrikadakı döyüşlərdə Müttəfiqlərin hökumətləri əsasən afrikalı əsgərlərdən
istifadə edirdilər, bəzi dövlətlər isə, xüsusən Fransa Afrika qoşunlarını Avropada
döyüşməyə götürürdü. Fransa 170 mindən çox Qərbi Afrika əsgərini ordu sıralarına
çağırmışdı ki, onlardan çoxu Qərb cəbhəsinin tranşeylərində vuruşurdular. Afrikalı
qoşunlar alman Reynlandında müharibənin sonunda işğalçı qüvvə kimi istifadə
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edilmişdi. 80 min afrikalı Avropada həlak olmuş və ya yaralanmışdı. Orada onlar çox
vaxt tanımadıqları yerə və iqlimə görə həm də başqalarından fərqli bir ziyan çəkirdilər.
Yüz minlərlə afrikalı həmçinin işçi qüvvəsi kimi, xüsusən ehtiyatları daşımaqda,
yolları və körpüləri tikməkdə istifadə olunurdu. Şərqi Afrikada hər iki tərəfdən yığılan
afrikalı fəhlələr onların orduları üçün hambal kimi işlədilirdi. 100 mindən artıq bu
zəhmət adamları laqeydlik üzündən xəstəlikdən və aclıqdan ölmüşdü.
I Dünya müharibəsinin Afrikaya bilavasitə təsiri, Almaniyanın Afrika
müstəmləkələri sadəcə qalib dövlətlərə, xüsusən Britaniya və Fransaya keçəndən,
müstəmləkəçilik idarəçiliyinin genişlənməsi oldu. Lakin müharibə həm də avropalılar
üçün əvvəlki niyyətdə nəzərdə tutulmayan nəticələrə səbəb oldu. Afrika əsgərləri,
hansılar ki, Müttəfiqlər üçün müharibəyə girmişdilər, xüsusən o adamlar ki, Afrikanı
tərk edib, Avropada vuruşurdular, siyasi cəhətdən agah olanlara çevrildilər, siyasi və
sosial bərabərliyi müdafiə etməyə, təbliğ etməyə başladılar. Fransada vuruşan bir
afrikalının dediyi kimi, «biz özümüz üçün vuruşurduq ki, fransız vətəndaşlarına
çevrilək». Bunu ona görə edirdilər ki, onlar müharibədən sonra vətəndaşlıqla və siyasi
imkanlarla mükafatlandırılacaqdı. Ümidləri boşa çıxdıqda, onlar tezliklə müstəmləkə
əleyhinə olan hərəkata qoşuldular.
Şərqi Asiyada və Sakit okean zonasında Yaponiya 23 avqust 1914-cü ildə
müttəfiqlərə qoşuldu, ilk növbədə Asiyadakı alman ərazilərini tutdu. Bir yapon dövlət
xadiminin bəyan etdiyi kimi, Avropada müharibə «Yaponiyanın taleyinin inkişafı üçün
ilahi kömək idi». Yaponiya Çindəki alman ərazilərinə, həm də Sakit okeandakı almanlar
tərəfindən işğal edilmiş adalara sahib oldu. Yeni Zelandiya və Avstraliya Yeni
Qvineyanın almanların əlində olan hissələrini işğal etməkdə tezliklə yaponlara
qoşuldular.
Müharibədə Birləşmiş Ştatlar neytral qalmağa çalışırdı, lakin dartılıb müharibəyə
cəlb edildikdə bunun daha çətin olduğunu gördü. Baxmayaraq ki, münaqişədə xeyli
rəğbət hissi Britaniyaya bəslənirdi, Amerikanın müharibəyə cəlb edilməsinin bilavasitə
səbəbi Almaniya ilə Böyük Britaniya arasındakı dəniz münaqişəsindən böyümüşdü
Yalnız bircə dəfə Almaniya və Britaniya hərbi-dəniz qüvvələri birbaşa vuruşa
girmişdilər – 31 may 1916-cı ildə Yutland döyüşündə, bu vaxt almanlar həlledici
olmayan bir qələbə çalmışdılar.
Britaniya öz üstün hərbi-dəniz qüvvələrindən maksimum səmərə ilə istifadə
edib, Almaniyanı dəniz blokadasına aldı. Almaniya blokadaya qarşı sualtı qayıqlarla
qeyri-məhdud qaydada istifadə etməklə müharibə aparmağa məcbur edildi. 1915-ci ilin
əvvəlində Almaniya hökuməti Britaniya adaları ətrafındakı arealın müharibə zonası
olduğunu elan etdi və ona daxil olacaq hər bir gəmini torpedo atəşi ilə hədələdi.
Sərnişin xətlərində almanların gəmiləri batırmalarına görə güclü amerikan protestləri,
xüsusən martın 7-də ingilis gəmisi «Lazitaniya»nın batırılması, bu vaxt yüzdən artıq
amerikalı həyatını itirmişdi, Almaniya hökumətini məcbur etdi ki, sualtı gəmilərdən
qeyri-məhdud istifadə etməklə aparılan vuruşun şəklini sentyabr ayında dəyişdirsin və
bir il sonra bu qaydada müharibənin aparılmasını dayandırsın.
1917-ci ilin yanvarında almanlar digər bir hərbi oyuna keçdilər və sualtı
qayıqlardan qeyri-məhdud istifadə ilə müharibənin aparılması qaydasına qayıtdılar.
Alman hərbi-dəniz zabitləri imperator II Vilhelmi inandırmışdılar ki, sualtı qayıqlardan
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qeyri-məhdud istifadə ilə müharibənin aparılması beş ay içərisində ingilisləri ac qoya
biləcəkdir. İmperator amerikanlar barədə maraqlandıqda, ona heç də narahat olmamağı
demişdilər. Alman hərbi-dəniz qüvvələri baş qərargahı isə, amerikanların
«qaydalarının pozulmuş» olduğunu «və onlar intizamsızdırlar» demişdi. Amerikanlar
hərəkət etməmişdən əvvəl artıq britaniyalılar ac qalacaqdır. Hətta əgər amerikanlar
müdaxilə etsələr ehtimalına admiral Holtsendorf imperatoru əmin etmişdi ki, «mən siz
əlahəzrətə bir zabit kimi söz verirəm ki, bir nəfər də olsun amerikan qitəyə ayaq
basmayacaqdır».
Sualtı qayıqlardan qeyri-məhdud istifadə ilə müharibə aparılmasına qayıdılması
1917-ci ilin aprelində Birləşmiş Ştatları müharibəyə girməyə məcbur etdi. Amerikan
qoşunlarının Avropaya böyük sayda gəlməmələrinə baxmayaraq, Birləşmiş Ştatların
1917-ci ildə müharibəyə girməsi Müttəfiq Dövlətlərə onların möhtac olduqları psixoloji
durumun yüksəlməsini verdi. 1917-ci il onların heç biri üçün yaxşı deyildi. Qərb
cəbhəsində hücumlar biabırçı qaydada məğlubiyyətə uğramışdı. İtalyan orduları
oktyabrda və noyabrda darmadağın edilmişdi. Kaporettoda italyanlar avstriyalıların və
almanların hücumuna məruz qaldıqda yüz minlərlə itki vermişdi. Rusiyadakı bolşevik
inqilabı ölkənin bu dövlətin müharibədən geri çəkilməsinə səbəb olmuşdu. Mərkəzi
Dövlətlərin vəziyyəti daha yaxşı görünürdü. Osmanlı imperiyasında müharibə
yorğunluğuna baxmayaraq, Bolqarıstan, Avstriya-Macarıstan və Almaniya ondan öz
rüsumlarını götürməyə başlamışdılar. Burada vətəndəki cəbhə sürətlə müharibə
cəbhəsinə daha çox aid olmağa başladı.

5. Yeni növ müharibə aparılması qaydası
1915-ci ilin sonundan döyüş cəbhəsində təyyarələr meydana çıxdı. Təyyarələr ilk
dəfə düşmən mövqeyini pozmaq üçün istifadə edilmişdi, lakin tezliklə onlar yerdəki
hədəflərə, xüsusən düşmən kommunikasiyalarına hücum etməyə başladılar. Hava
məkanına nəzarət etmək üstündə vuruşlar baş verdi və sonrakı dövrlərdə bu artdı.
Əvvəllər təyyarəçilər əldə saxlanan tapança ilə biri digərinə atəş açırdı, lakin sonralar
təyyarələrin burnuna pulemyotlar yerləşdirildi və onlar göydə xeyli təhlükələr
törətdilər.
Almanlar həmçinin özlərinin nəhəng hava gəmilərindən – tspeppelinlərdən
Londonu və Şərqi İngiltərəni bombalamaq üçün istifadə etdilər. Bu, az ziyan vururdu,
lakin adamları qorxudurdu. Almaniyanın düşmənlərinə ancaq tezliklə məlum oldu ki,
tseppelinlər hidrogen qazı ilə doldurulduğundan, təyyarə topları ilə onlar vurulduqda,
tezliklə alovlanan cəhənnəmə çevrilirlər.
Tanklar həmçinin 1916-cı ildə Avropa döyüş meydanlarında tətbiq olundu.
Britaniya modeli olan birinci tankda tırtıllardan istifadə olunurdu, bu, onu hamar
olmayan yerlərdə hərəkət etməyə qadir edirdi. Tanklarla silahlanmaqla xalqlar
düşmənin pulemyot mövqelərinə olduğu kimi, düşmən piyadalarına da hücum edə
bilirdi. Lakin ilk tanklar səmərəli deyildi, yalnız 1918-ci ildə Britaniyanın V Mark
modeli tətbiq olunmaqla tanklar daha güclü maşına və yaxşı manevr etmək
qabiliyyətinə malik olan bir silah növünə çevrildi. Onlar bu vaxt böyük miqdarda
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istifadə oluna, piyadaları və artilleriyanı koordinasiya edə bilərdi. Ona görə də onlar
geri çəkilən alman ordusunu arxaya atmaqda səmərəli vasitəyə çevrildi.
Tank I Dünya müharibəsinə çox gec gəlmişdi və o qədər də böyük effektə malik
deyildi. Lakin tam yeni növ müharibə aparılması qaydasının yaradılmasında tankın
potensialı həyata keçiriləndə, bunu edən adamlara həmin dərs unudulmamışdı. II
Dünya müharibəsində yüngül hücumlar tank kolonnalarından istifadə edilməsi ilə
həyata keçirilirdi və kütləvi hərbi hava qüvvəsi isə orduları döyüş xətlərindən tezliklə
kəsilməyə və bütöv düşmən ordularını dövrəyə almağa qadir etdi. Bu, II Dünya
müharibəsinin öz sələfi olan tranşey müharibəsindən uzaq bir döyüş harayı idi.

6. Total müharibə

I Dünya müharibəsinin uzanması total müharibəyə səbəb oldu və bu, bütün
vətəndaşların həyatına öz təsirini göstərdi. I Dünya müharibəsi fundamental qaydada
Avropa hökumətlərinin iqtisadiyyatlarını və cəmiyyətlərini vuruşan tərəflərə çevirdi.
İnsan kütlələrini və maddi ehtiyatları illər ərzində vuruşmaq üçün təşkil etmək ehtiyacı
(Almaniya 1916-cı ildə fəal birliklərdə 5,5 milyona yaxın adama malik idi) hökumət
qüvvələrinin müharibə cəhdlərini saxlamaq üçün mərkəzləşməsi iqtisadi nizamlamanı
və ictimai rəyin manipulyasiya edilməsini tələb edirdi.
I Dünya müharibəsinin başlanması vətənpərvərliyin coşması ilə sevinclə
qarşılandı; hətta sosialistlər toqquşmaya rəğbətlə daxil oldular. Müharibə uzandıqca
hökumətlər bu nəticəyə gəldi ki, patriotizmdən artığa da ehtiyac vardır. Müharibənin
qısa müddətli olacağının gözlənildiyi vaxtlarda iqtisadi problemlərə və uzun müddətli
müharibə dövrünün ehtiyaclarına az əhəmiyyət verilirdi. Müharibə maşını nokaut
zərbəsini vurmağa nail olmaqda uğursuzluğa düçar olanda, hökumətlər tez qaydada
cavab verməli və adamların hər bir böyük tələblərini yerinə yetirməli idilər.
Hökumətin səlahiyyətinin genişlənməsi məntiqi olaraq bu ehtiyaclardan artıq
kütləvi mükəlləfiyyətin və ya hərbi qüvvələrin sıralarını doldurmağın bəzi sistemini
icad etmişdi. Müstəsna qələbənin çalışması üçün on milyonlarla gənc adamın ölkələr
tərəfindən səfərbərliyə alınması bu vaxt görünməmiş səviyyəyə çatmışdı. Hətta ənənəvi
könüllülərə bel bağlayan ölkələr (Böyük Britaniya müasir tarixdə – 1914-cü və 1915-ci
illərdə bir milyon adamlıq volyuntorlar ordusuna malik idi) hərbi mükəlləfiyyətə əl
atmağa məcbur olurdular. Xüsusilə bu şərtlə ki, bacarıqlı fəhlələrin, onlar hərbi xidmətə
götürülməməklə, fabriklərdə qalıb işləmələrinə qarantiya verilsin. Onlar hərbi ehtiyat,
sursat istehsalını davam etdirməli idilər. Hökumətin səlahiyyətlərinin böyüməsinə
qarşı geniş yayılan müxalifətə baxmayaraq, Britaniyada da 1916-cı ildə məcburi hərbi
xidmət tətbiq edildi. Bütün Avropada müharibə dövrünün hökumətləri iqtisadiyyat
üzərində öz hakimiyyətlərini genişləndirdilər. Azad bazar kapitalist sistemi, hökumət
tərəfindən qiymətin, maaşın və icarənin nəzarətə götürülməsinə, qida mallarının və
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materiallarının rasionlaşmasına, idxal və ixracın nizamlanmasına və nəqliyyat
sistemlərinin və sənayelərin milliləşdirilməsinə görə müvəqqəti olaraq arxivə verildi.
Bəzi hökumətlər hətta məcburi əməyə doğru hərəkət etdilər. Bütün milli resursların
müharibə məqsədləri üçün səfərbər edilməsinin səmərəsi üçün Avropa millətçiləri
hökumət orqanları tərəfindən istiqamətləndirilən planlı iqtisadiyyata doğru hərəkət
etdilər. Ümumi səfərbərlik altında müharibədəki əsgərlərlə vətəndəki mülki adamların
arasındakı fərq çox dar idi. Siyasi liderlərin nöqteyi-nəzərinə görə bütün vətəndaşlar
qələbəyə özünü həsr edən milli ordunu əmələ gətirirdilər. ABŞ prezidenti Vudro Vilson
(1856-1924-cü illər) bunu belə ifadə etmişdi ki, kişilər və qadınlar «kimlər ki, torpağı
becərməyə qalır və fabrik adamına çevrilir, döyüş bayrağının altındakı adamlardan heç
də az olmayaraq ordunun bir hissəsidir».
Avropa millətlərinin heç də hamısı total müharibədə bərabər qaydada yaxşı
dəyişmədilər. Almaniya planlı iqtisadiyyatın inkişafında daha çox uğur qazandı.
Müharibənin başlanğıcında hökumət Valter Ratenaudan müharibə xammalı şurasına
rəhbərlik etməyi xahiş etdi ki, o, daha çox ehtiyac duyulduğu strateji xammalın
istehsalını yerləşdirsin. Ratenau alman müharibə maşının effektiv qaydada təchiz
edilməsi üçün mümkün olan hər şeyi etdi. Almanlar qidanın rasionlaşdırılmasında
daha az uğurlu idilər. Hətta müharibədən əvvəl də Almaniya qida ehtiyatının 20 faizinə
qədərini idxal edirdi. Almaniyanın Britaniya tərəfindən blokadası və fermada əməyin
tənəzzülü qida kasadlığını zəruri etdi. Almaniyada qida rasionu 1916-cı ildəki 1350
kaloridən 1917-ci ildə 1000 kaloriyə endirildi, bu, ancaq sağ qalmaq üçün kifayət idi.
1916-1917-ci illərin qışında qıt kartof məhsulu götürülməsi nəticəsində turneps kasıblar
üçün əsas qida maddəsinə çevrildi. 750 min alman mülki adamı I Dünya müharibəsi
ərzində aclıqdan öldü. Görən imperator II Vilhelm öz qidalanmasında hansısı bir
dəyişikliyə yol vermişdimi? Əgər o da ac qalsaydı, yəqin ki, o qədər uzun ömür
sürməzdi.
Almaniyanın müharibə hökuməti hərbi hakimiyyət altında tam konsolidasiya
olundu. Müharibənin iki populyar hərbi qəhrəmanı olan Baş qərargah rəisi general
Hindenburq və Baş qərargah rəisinin müavini general Lyudendorf 1916-cı ildən
hökumətə nəzarət etməyə başladılar və faktiki olaraq Almaniyanın hərbi diktatorlarına
çevrildilər. 1916-cı ildə onlar total müharibə üçün tam sistem yaratdılar. Döyüşdə
iştirak etməyən və kişi cinsindən 17 yaşından 60 yaşınadək olanlar yalnız müharibə
cəhdləri üçün vacib olan işlərdə işləməli idilər.
Böyük Britaniya müharibədə iqtisadiyyata məhdud müdaxilə edən hökumətin
liberal ənənələri əsasında vuruşmağı davam etdirmək istədi. Şəraitlərin təzyiqi ancaq
Britaniya hökumətini iqtisadi məsələlərdə daha fəal rol oynamağa məcbur etdi. Sursat
nazirliyi özəl sənayeni az mənfəətlə müharibə malları istehsalına cəlb etmək üçün bir
neçə addımlar atdı.
Fransızlar müharibənin çox hissəsi ərzində hökumətini yenidən qurmaqda
Britaniyadan və Almaniyadan daha az uğurlu idilər. Fransa total müharibə
iqtisadiyyatının təşkilində çətin bir maneə ilə üzləşdi. Fransanın şimal-şərqinin
almanlar tərəfindən işğalı millətə onun kömür istehsalının 75 faizinin və poladəritmə
qabiliyyətinin, demək olar ki, 80 faizinin itirilməsinə səbəb olmuşdu. Müharibənin ilk
üç ili ərzində hərbi və mülki hakimiyyətlər müharibənin idarə edilməsinə nəzarət
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üstündə bir-birilə mübarizə aparırdılar. Nəhayət, 1917-ci ilin sonunda Fransa müharibə
hökuməti Jorj Klemansonun (1841-1929-cu illər) şəxsində güclü bir lider tapdı.
«Müharibə o qədər çox əhəmiyyətə malikdir ki, onu generalların öhdəsinə buraxmaq
olmaz» prinsipinin bəyan edən Klemanso total müharibə hökumətinə açıq mülki
nəzarət qurdu.
Digər üç əsas vuruşanlar – Rusiya, Avstriya-Macarıstan və İtaliya Britaniya,
Fransa və Almaniyadan fərqli olaraq total müharibəyə səfərbərlikdə daha az uğur əldə
etmişdi. Avtokratik Rusiya və Avstriya-Macarıstan imperiyaları geridə qalmış
iqtisadiyyata malik idilər, ona görə də müharibəni lazım olan həcmdə təchiz etməyi
bacarmırdılar. Misal üçün, Rusiya hərbi mükəlləfiyyət qaydasında 1 milyon adamı
orduya cəlb etmişdi, lakin onlardan yalnız dörddə birini silahla təmin edə bilərdi.
Silahsız rus əsgəri istənilən yolla döydüsə göndərilirdi, ona deyirdilər ki, digər ölən
yoldaşlarının tüfəngini götürsün. Çox sayda milli azlıqlara malik olan Rusiya və
Avstriya-Macarıstan uzun total müharibədə vuruşmaq üçün lazım olan daxili birliyin
hansısa bir növünə nail olmaqda çətinlik çəkirdi. İtaliya həmçinin hər iki amildən –
ictimai entuziazmdan və sənaye resurslarından məhrum idi, bunlar isə uğurlu total
müharibə aparmaq üçün vacib idi.
Müharibə hökumətləri həmçinin müharibəyə müxalif olanların daha da
çoxalmasına qarşı arxada da vuruşurdu. Almaniya, Rusiya və Avstriya-Macarıstan kimi
avtoritar rejimlər daim zor gücünə öz əhalilərini tabe edəcəklərinə bel bağlayırdılar.
Müharibə dövrünün hökumətləri müharibə üçün həvəsi artırmaqdan ötəri
təbliğatdan fəal istifadə edirdilər. Misal üçün, Britaniya və Fransa Belçikadakı alman
vəhşiliklərini şişirdir və görürdülər ki, buna öz vətəndaşları inanır.
Total müharibənin Avropa cəmiyyətinə mühüm təsiri işsizliyə onun son qoyması
oldu. Milyonlarla adam vuruşmağa görə iş qüvvəsi bazarından çəkilmişdi, işə azacıq
yararlı olan hər kəs isə işləməyə gedirdi.
I Dünya müharibəsi həm də qadınların yeni rolunu yaratdı. Kişi cinsindən
olanların bu qədər çoxunun cəbhədə vuruşmağa getməsi, qadınları onların işini qəbul
etməyə və əvvəllər onlar üçün açıq olmayan məsuliyyəti daşımağa yönəltdi.
Britaniyada banklarda işləyən qadınların sayı 9.500-dən, demək olar ki, 64 minə çatdı,
kommersiyada işləyən qadınların sayı 0,5 milyondan 1 milyona qədər yüksəldi.
Qadınlar bu müharibə dövründə kişiləri əvəz edərək, «qadınların bacarığından kənarda
olan» işlərdə də çalışırdılar. Bu məşğuliyyətlərə truba təmizləmək, avtomobili idarə
etmək, fermada və hər şeydən əlavə, ağır sənaye müəssisələrində işləmək daxil idi.
Fransada 684 min qadın ilk vaxtlarda silah zavodlarında işləyirdi. Britaniyada onların
sayı 920 min nəfər idi. Almaniyada 1918-ci ildə Kruppun silah zavodlarında
işləyənlərin 38 faizi qadınlar idi.

7. Müharibə və inqilab
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1917-ci ildən total müharibə Avropanın bütün döyüşən dövlətlərində ciddi daxili
qarışıqlıq, sarsıntı yaratdı. Ölkələrin əksəriyyəti öz rejimlərini saxlamağa və xalqları
daha bir il də müharibəni davam etdirməyə inandırmağa qadir idi, digərləri isə süquta
yaxınlaşmışdılar. Misal üçün, Avstriyada hökumət naziri ehtiyat edirdi ki, “əgər
Mərkəzi Dövlətlərin monarxiyaları üzümüzə gələn ay sülhü bərqərar edə bilməsələr,
bunu onların əvəzinə öz xalqları edəcəkdir”. Ancaq Rusiya yeganə vuruşan dövlət idi
ki, faktiki olaraq 1917-ci ildə tamamilə süqut etdi və bütün Avropada bunun baş
verəcəyi ehtimalını meydana çıxardı. Bu süqutdan Rusiya inqilabı meydana gəldi,
gələcək onilliklərdə onun təsiri Avropada geniş hiss olunacaqdı. Martın 15-də çar taxttacdan əl çəkdi və müvəqqəti hökumət quruldu.
Leninin istiqamətləndirdiyi kimi, bolşeviklər kapitalist sistemini məhv edərək
zorakı inqilaba özünü həsr edən bir partiyaya çevrildi. 3 apreldə İsveçrədəki
mühacirətdən vətənə dönən Lenin Rusiya inqilabının yeni səhnəsini açmışdı. Özünün
«Aprel tezisləri»ndə Lenin Makrsizm nəzəriyyəsinə əlavə elmi bir versiyaya əsaslanan
inqilabi hərəkatın konturunu təqdim etdi. Rusiya hansısa əlavə mərhələni keçmədən
birbaşa sosializmə hərəkət edə bilərdi. İyunda Lenin və bolşeviklər Müvəqqəti
hökuməti devirməyə cəhd etdilər və Lenin təqiblərdən gizlənmək üçün Razlivə qaçmalı
oldu. Lakin Müvəqqəti hökumətin ömrü qısalırdı, günləri sayılırdı.
Oktyabrda bolşeviklər Petroqrad və Moskva Sovetlərində azacıq üstünlüyə
malik oldular, partiya üzvlərinin sayı 50 mindən 240 minə çatdı. Qarışıqlıq haqqında
məlumatlar Lenini inandırdı ki, «biz dünya proletar inqilabının astanasındayıq» və o,
öz silahdaşlarını inandırmağa çalışdı ki, Müvəqqəti hökuməti devirmək üçün vaxt
yetişmişdir. 6 noyabr gecəsində Sovet və bolşevikyönlü qüvvələr Petroqradda nəzarəti
«Bütün hakimiyyət Sovetlərə!» şüarı ilə ələ keçirdilər. Müvəqqəti hökumət azacıq qan
axıdılması ilə süqut etdi. 8 noyabr gecəsi Rusiya Sovetlər Qurultayının ikinci
sessiyasında Lenin yeni Sovet hökumətinin – Xalq Komissarları Sovetinin qurulduğunu
elan etdi, özü isə həmin hökumətə başçılıq etdi.
Yeni bolşevik rejiminə böyük müxalifət var idi, özü də təkcə çara loyal olan
qruplar tərəfindən deyil, həm də burjuaziya və kübar liberallar, menşeviklər və eserlər
daxil olmaqla anti-leninçi sosialistlər tərəfindən də. Üstəlik, Müttəfiq qoşunlardan
minlərlə əsgər Rusiyanı geri, Böyük Müharibəyə qaytarmaq üçün ölkənin müxtəlif
hissələrinə göndərilirdi.
1918-ci illə 1921-ci il arasında Bolşevik ordusu (Qızıl ordu) çox sayda cəbhələrdə
vuruşmağa məcbur edildi. Bolşeviklərə ilk ciddi təhlükə Sibirdən gəldi, orada admiral
Aleksandr Korçakın başçılığı altında Ağların (anti-bolşeviklər) qüvvəsi qərbə tərəf
atıldılar və dayandırıldıqdan qabaq, demək olar ki, Volqa çayına qədər irəlilədilər.
Hücumlar həmçinin cənubi-şərqdə ukraynalılardan və Baltik regionlarından gəldi.
1919-cu ilin ortalarında Ağlar general Anton Denikinin başçılığı altında o, yəqin ki, ən
səmərəli vuruşan Ağ generalı idi, bütün Ukraynanı ötüb keçdi və demək olar ki,
Moskvaya doğru irəlilədi. Sonrakı ili Kommunist rejimi Qafqazlarda Gürcüstan,
Azərbaycan və Ermənistanda müstəqil millətçi hökumətlərə nəzarətə sahib oldular.
Çar ailəsi vətəndaş müharibəsinin digər bir qurbanı oldu. Çar taxt-tacdan imtina
etdikdən sonra arvadı və beş uşağı isə mühafizə altına götürüldü. 1918-ci il iyulun 16454

da Yekaterinburqda yerli Sovetin üzvləri onları öldürdülər və meyitlərini mədən
şaxtasına atdılar.
Kommunistlər əvvəllər «hərbi kommunizm» siyasəti aparırdılar. Bundan
məqsəd Qızıl Ordunu ehtiyatla müntəzəm təmin etmək idi. «Hərbi kommunizm»ə
bankların və əksər sənaye müəssisələrinin milliləşdirilməsi daxil idi. Digər bolşevik
aləti «inqilabi terror» idi. Çeka («Fövqəladə komissiya» və ya “Təhlükəsizlik komitəsi”)
adlanan gizli qırmızı polis yaradıldı. Qırmızı terror Çekanın köməyi ilə icra olunurdu,
yeni rejimin əleyhdarları məhv edilirdi. Çeka terroru bütün siniflərdən olan adamlara
qarşı həyata keçirildi. Minlərlə adam edam edilmişdi. Qırmızı terror bunu bolşevik
rejimindən qorxunun bir elementi kimi əlavə etdi.
Nəticədə əcnəbi orduların müdaxiləsi kommunistləri rus patriotizmi kimi böyük
gücə müraciət etməyə qabil etdi. Müttəfiq dövlətlərin əvvəlcədən rusları müharibədə
saxlamaqdan ötəri həvəsləndirmək üçün Rusiyaya müdaxilə etmələrinə baxmayaraq,
11 noyabr 1918-ci ildə müharibənin başa çatması bu niyyəti nəticəsiz qoydu. Müttəfiq
ölkələr özlərinin antibolşevik hisslərini gizlətmirdilər. Bu nöqteyi-nəzərdən Britaniya,
ABŞ, Fransa və (Sibirdə) Yaponiya qüvvələri Rusiyə torpağında yerləşmişdilər. Bu
qüvvələr nadir hallarda həlledici döyüşə girirdilər, çünki əlaqələrə, həm də ümumi
strategiyaya malik deyildilər, baxmayaraq ki, anti-bolşevik qüvvələrə materiallarla
kömək göstərirdilər. Müttəfiqlərin müdaxiləsi heç vaxt vətəndaş müharibəsində elə bir
fərq əmələ gətirmədi. Lakin o, birbaşa olmasa da, bolşeviklərə xeyir verdi. Vətəndaş
müharibəsi gedəndə bolşevik rejimi həmçinin Rusiyanı bir sadə partiyanın ağalıq etdiyi
mərkəzləşmiş bürokratik dövlətə çevirdi.
Bəzi tarixçilərə görə, I Dünya müharibəsi kimi total müharibə olmasaydı, rus
inqilabı təsəvvür edilə bilməzdi. Yalnız çar Rusiyasının süqutu bolşeviklər kimi radikal
azlığa hakimiyyəti almaq üçün imkan yaratdı. Əvəzində, əlbəttə ki, Rusiya inqilabı I
Dünya müharibəsinin gedişinə öz təsirini göstərdi.

8. Müharibənin son ili
1918-ci ilin martında Rusiyanın müharibədən geri çəkilməsi, nəticənin
Almaniayanın öz xeyrinə olacağı barədəki ümidini təzələdi. Rusiya üzərində qələbə
Lyudendorfu və əksər alman liderlərini inandırdı ki, bir son hərbi oyun keçirmək –
hərbi pat vəziyyətinə son qoymaq üçün Qərbdə böyük bir hücum təşkil etmək lazımdır.
Alman hücumu martda başladı və iyul ayına qədər davam etdi. Alman qüvvələri
yenidən Marna çayına tərəf 40 mil irəliləməkdə uğur qazandı, artıq Parisə 35 mil
məsafə qalırdı. Lakin Müttəfiqlər fransız generalı Ferdinand Foşun başçılığı altında və
gəlib çatmış 140 min nəfərlik təzə amerikan qoşunlarının köməyi ilə əks-hücuma
keçdilər, almanları 18 iyulda Marna üzərindəki İkinci döyüşdə məğlub etdilər.
Lyudendorfun oyunu uğursuz oldu. Öz ehtiyatlarından istifadə etməklə Lyudendorf
başa düşdü ki, məğlubiyyət labüddür. Qitəyə bir milyondan artıq tərkibdə amerikan
qoşunun gəlməsi ilə Müttəfiq qüvvələri Almaniyaya tərəf cəsarətlə irəliləməyə
başladılar.
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29 sentyabr 1918-ci ildə general Lyudendorf alman liderlərinə məlumat verdi ki,
müharibə uduzulmuşdur. Məğlubiyyətin yükünü ordunun üzərinə qoymamaq üçün
Lyüdendorf tələb etdi ki, hökumət ləngimədən sülh xahiş etsin. Alman rəsmiləri
biləndə ki, Müttəfiqlər sülh bağlamağı istəmirlər, onlar islahatlara başladılar ki, liberal
hökumət qursunlar. Lakin bu islahatlar taqətdən düşmüş və qəzəblənmiş alman xalqı
üçün çox gec gəlmişdi. 3 noyabrda Kildəki hərbi-dəniz birləşmələri qiyam qaldırdı və
bir neçə gün ərzində Rusiya sovetlərinin alman versiyası kimi fəhlə və əsgər şuraları
bütün Şimali Almaniyada yaradıldı. Onlar mülki və hərbi inzibatçılığa nəzarəti ələ
keçirdi. II Vilhelm ictimai təzyiqə təslim oldu və 9 noyabrda ölkəni tərk etdi. Bu vaxt
sosialistlər Fridrix Ebertin başçılığı altında respublikanın qurulduğunu elan etdilər. İki
gün sonra, 11 noyabr 1918-ci ildə yeni alman hökuməti ilə bağlanan barışıq qüvvəyə
mindi. Müharibə başa çatdı, lakin müharibənin hərəkətə gətirdiyi inqilabi qüvvələr hələ
taqətdən düşməmişdi.

9. Müharibənin itkiləri
I Dünya müharibəsi Avropa sivilizasiyanı viran qoydu. Sayı 8 və 9 milyon
arasındakı əsgər döyüş meydanlarında həlak olmuşdu, digər 22 milyon yaralanmışdı.
Müttəfiqlər və onlara qoşulan dövlətlər I Dünya müharibəsinə 42 milyondan
artıq adam cəlb etmişdi və 5 milyondan artıq adam itirmişdi. Mərkəzi Dövlətlər
Türkiyə və Bolqarıstanla birlikdə 23 milyona yaxın adam səfərbərliyə almış və 3,4
milyon adam itirmişdilər.
Müharibədən çıxanların bir çoxu sonralar döyüşdə aldıqları yaralardan ölürdü
və ya adamlar qollarını, ayaqlarını itirməkdən və ya digər formada olan zədələrdən
əziyyət çəkirdilər. Çox sayda gənc adamın ölümü və ya zədə alması nəticəsində Avropa
ölkələrinin çoxunda doğum dərəcəsi nəzərə çarpan qaydada aşağı düşmüşdü. I Dünya
müharibəsi öz veteranlarının «itirilmiş nəslini» yaratdı. Onlar zorakılığa adət etmişdilər
və vuruşanların müharibədən sonrakı dəstələrini yaratmaqla Mussoliniyə və Hitlerə
hakimiyyətə yiyələnməkdə köməklik göstərdilər.
Təkcə əsgərlərin ölümü ağır təsir bağışlamırdı. Saya-hesaba gəlməyən mülki
adamlar müharibədən, vətəndaş müharibəsindən və ya aclıqdan ölmüşdü. 1915-ci ildə
Türk hökuməti erməni azlığının üsyan etməsindən və onların ruslara kömək
göstərməsindən şübhələndiyindən, kişi cinsindən olan bəzi erməniləri öldürməyə,
qadın və uşaqları sürgün etməyə başladılar. Türkiyə vətəndaşları olan erməni azlığı
ruslarara kömək etməyə çalışır, əslində müharibə dövründə öz dövlətlərinə qarşı
xəyanət edirdilər. Axı savaşda xəyanət müharibə silahı hesab olunur. Ermənilər də
dövlətin tədbirlərinə cavab olaraq türkləri qətlə yetirməyə əl atırdılar. Ümumiyyətlə,
böyük faciə baş verdi. Çox sayda erməni qırğına məruz qaldı, sürgün olunanlar isə
səhralarda və bataqlıqlarda dəhşətli əzablara düçar oldular. Qətlə yetirilən türklər də az
deyildi.
I Dünya müharibəsi təkcə itkiləri, əzabları, dəhşətləri ilə xatırlanmaqla yanaşı,
onun bircə səhnəsi həm də bir-birilə vuruşan iki imperiyaya – Britaniya və Osmanlı
imperiyasına görkəmli siyasi xadimlər bəxş etmişdi. Söhbət 1915-ci ildə gedən Qallipoli
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döyüşündən gedir, onun təşəbbüskarı gələcək Britaniya baş naziri, II Dünya
müharibəsindəki qələbənin arxitektoralarından biri Uinston Çörçill, ikincisi 1945-ci il
seçkilərində Leyborist partiyasının qələbəyə çatdırmaqla baş nazir kimi Çörçilli əvəz
edən Klement Ettli idi. Üçüncüsü isə yeni Türkiyə Respublikasının banisi, sonralar
Atatürk adlanan Mustafa Kamal idi. Onlar öz ölkələrinin tarixində mühüm rol
oynamaqla yanaşı, beynəlxalq aləmdə də böyük nüfuz sahibləri olmuşdular.
Uinston Çörçill Qallipoli döyüşündə ingilislərin türklər tərəfindən biabırçı
məğlubiyyətinin əsas təqsirkarı idi, çünki bu əməliyyatın keçirilməsinin müəllifliyi
Admirallığın birinci lordu kimi ona məxsus idi. o, özü döyüş səhnəsində olmasa da,
əməliyyata rəhbərlik etmişdi. Belə uğursuzluğa görə o, hərbi-dəniz qüvvələrinin
komandanlıqdan istefa vermiş, günahı başqalarının üstünə yıxmağa çalışmışdı. Hətta o,
türklərin batırdığı ingilis gəmilərinin köhnə olması bəhnəsini irəli sürərək, guya onların
batmalı olduğunu vurğulayaraq, bu biabırçılığa haqq qazandırmağa çalışmışdı. Lakin
onu nəzərə almırdı ki, batan gəmilərdə həlak olan dənizçilər və əsgərlər axı köhnə, qoca
deyildilər, bu gənc adamların həyatı niyə avantüra xarakterli əməliyyata görə qurban
verilmişdi?
Lakin bəlkə də Çörçillin bu uğursuzluğu və istefaya getməsi olmasaydı, onun
alman nasizminin təhlükəsini gec də olsa duyub, ona qarşı çıxması və II Dünya
müharibəsinin qızğın başlanğıcında yenə də Admirallığın rəhbərliyinə qayıtması, az
sonra, 1940-cı ilin 10 mayında döyüşən Böyük Britaniyanın baş naziri vəzifəsini
tutmasına səbəb olmazdı və daha böyük miqyasda qisasa onu ilhamlandırmazdı. O,
daha böyük qələbə ilə Qallipoli ləkəsini öz üzərindən silə bilərdi və bunu bacardı.
Qələbəsi isə onu daha yüksəklərə qaldırdı, ona dünya şöhrəti bəxş etdi.
Klement Ettli isə Qallipolidə vuruşmuş və yaralanmışdı. O, Leyborist
partiyasının lideri kimi 1945-ci ilin iyul seçkilərində qalib gələrək, Böyük Britaniyanın
baş naziri seçilmişdi. Müharibə qəhrəmanı öz yerini sülh dövrünə daha çox uyğun
gələn bir xadimə veriləsi oldu. Ettli Britaniyanın dinc inkişafına, müharibədən sonrakı
iqtisadiyyatının bərpa edilməsinə, müharibənin yaralarının sağaldılmasına böyük töhfə
verilmişdi, onunla bu sahədə hətta iki dəfə baş nazir olmuş Çörçill də müqayisə edilə
bilməz. Leybolrist hökumətinin uğurlu daxili və xarici siyasəti İngiltərənin inkişafına
xeyli təsir göstərdi. Onun hökumətə başçılıq etdiyi dövrdə Hindistan müstəqillik
qazandı və imperiyanın dağılması ciddi sarsıntıya yol verilmədən getdi. Çörçill isə
daim hind xalqının mübarizəsinə müqavimət göstərir, bu mübarizənin lideri Mahatma
Qandini istehza qaydasında «çılpaq dərviş» adlandırırdı. Ettli isə Hindistan
məsələsində müdrikcəsinə güzəştə getməyə üstünlük verdi. O, yəqin ki, başqalarından
fərqli olaraq Britaniya imperiyasının tənəzzülünü və süqutunu qabaqcadan görməyi
bacarırdı.
Qallipolidə gənc polkovnik-leytenant Mustafa Kamal qələbənin qazanılmasında
mühüm rol oynamışdı. O, son anda türk əsgərlərinə müraciət edərək yarımadadakı
Britaniya qüvvələrini suya tökməyi əmr etdikdə demişdi: «Mən sizə hücum əmri
vermirəm, mən sizi ölümə göndərirəm».
Mustafa Kamal paşa Osmanlı imperiyasının xarabalıqları üzərində Türkiyənin
varlığını geniş təcavüzə baxmayaraq, qoruyub saxlaya bildi və gənc demokratik,
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dünyəvi dövlətin beşiyi başında dayandı. Onun hərbi istedadı, dövləti idarə etmək
bacarığı, verilmiş «Atatürk» adının ali ləyaqətinə bütünlüklə uyğun gəlirdi.
I Dünya müharibəsinin digər maraqlı epizodlarından biri ondan ibarətdir ki,
müharibə dövründə gələcək İtaliya duçesi Benito Mussolini İngiltərənin casusu kimi
xidmət göstərmişdi və casusluq fəaliyyətinə görə Britaniya hökumətindən xeyli pul
almışdı.

10. Sülhün məqsədləri
1919-cu ilin yanvarında Parisdə toplanan qalib Müttəfiqlərin sülh konfransında
dövlətlərin çoxu xeyli daha praqmatik motivlər əsasında hərəkət edirdi. Milli maraqlar,
həmçinin Paris sülh konfransında Böyük Britaniya baş naziri Lloyd Corc 1918-ci ildəki
seçkilərdə almanların dəhşətli müharibəyə görə haqq ödəməli olduqlarını vurğulamaq
hesabına həlledici qələbə qazanmışdı.
Fransa sülhə, milli təhlükəsizliyinə aid ümidlərlə konfransa gəlmişdi. Fransanın
baş naziri Jorj Klemanso inanırdı ki, fransız xalqı alman təcavüzünün başlıca zərbəsinə
məruz qaldığından intiqam hissi ilə doludur. Həm də gələcək alman təcavüzünə qarşı
öz təhlükəsizliyinə əmin olmağa layiqdir. Klemanso Almaniyanın demilitarizasiya
olunmasını, müharibənin haqqına görə böyük alman təzminatlarının ödənilməsini,
Fransa ilə Almaniya arasında bufer dövlət kimi ayrıca Reynlandın olmasını istəyirdi. Bu
tələbələrə ABŞ prezidenti Vudro Vilson qisas duyğusunda olan və milli öz
müqəddəratını təyin etmək prinsipinə əks olan kimi baxırdı.
Baxmayaraq ki, 27 millət Paris Sülh Konfransında təmsil olunmuşdu, ən vacib
qərarları isə Vilson, Klemanso və Lloyd Corc verirdi. İtaliya Böyük Dörd dövlətdən biri
hesab edilsə də, çox az əhəmiyyətə malik olan bir rol oynayırdı. Əlbəttə ki, Almaniya
gəlməmişdi, Rusiyada vətəndaş müharibəsi getdiyinə görə, o da dəvət olunmamışdı.
Vilson belə qərara gəlmişdi ki, «Millətlərin Liqası» gələcək müharibələrin
qarşısını alacaqdır. Klemanso və Lloyd Corc bərabər qaydada Almaniyanın
cəzalandırılması qətiyyətində idilər. Axırda yalnız kompromiss sülh razılaşmasına nail
olmağı mümkün etdi. 25 yanvar 1919-cu ildə konfrans Millətlər Liqasının prinsiplərini
qəbul etdi. Klemanso həmçinin Fransanın təhlükəsizliyi üçün bəzi qarantiyalar əldə
etməkdən ötəri kompromissə getdi. Böyük Britaniya və Birləşmiş Ştatlar söz verdilər ki,
Almaniya Fransaya hücum etsə, axırıncıya kömək göstərəcəklər.
Parisdə son sülh razılaşmaları məğlub edilmiş millətlərlə – Almaniya, AvstriyaMacarıstan, Bolqarıstan və Osmanlı imperiyası ilə beş ayrıca müqavilələrdən ibarət idi.
Versal müqaviləsi 28 iyun 1919-cu ildə Almaniya ilə imzalanmaqla daha mühüm
əhəmiyyət kəsb edirdi. Almanlar kəskin sülh gözləyirdilər, lakin müqavilə daha sərt
oldu. Almanlar xüsusən «Müharibə təqsiri maddəsi» adlanan 231-ci maddə ilə özlərini
bədbəxt hesab etdilər. Ona görə Almaniyanın və Avstriyanın müharibəni başlamağa
görə məsuliyyət daşıdığı bəyan edildi və göstəriş verildi ki, Almaniya vurduğu bütün
ziyanlara görə təzminat ödəməlidir. Çünki müharibə «onların (Müttəfiqlərin) üzərinə
Almaniyanın və onun müttəfiqlərinin təcavüzü ilə qoyulmuşdur». Müqavilə təzminatın
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miqdarını müəyyən etmədi, bu, sonralar təzminat komissiyası tərəfindən müəyyən
ediləcəkdi.
Almaniya öz ordusunun tərkibinin 100 min nəfər olması üçün onu ixtisar etməli
idi, hərbi-dəniz qüvvələrindən imtina etməli və hərbi-hava qüvvələrini məhv etməli idi.
Almaniyanın ərazi itkiləri Elzas və Lotaringiyanın Fransaya və Prussiyanın
bölmələrinin yeni Polşa dövlətinə verilməsi idi. Üç kiçik ərazi Belçikaya verildi,
Lüksemburq alman birliyindən azad edildi. Sileziya zonaları Almaniyadan alınıb
Çexoslovakiyaya verildi.
«Diktə olunan sülhdə» qəzəblənən yeni Almaniya hökuməti müqaviləni qəbul
etməkdənsə, ona müqavimət göstərməyə and içdi, lakin o, heç bir real alternativə malik
deyildi. Müqaviləni rədd etmək müharibənin bərpa edilməsi demək idi və bu, artıq
mümkün deyildi.
Əvvəlkindən fərqli yeni ərazidə yaranan Avstriya dövlətinin müstəqilliyi
tanındı. Artıq əvvəlki imperiyadan əsər-əlamət yox idi.
Əsrlərlə yaşı olan Osmanlı imperiyası müharibədən sonrakı sülh razılaşması ilə
parçalandı. Müttəfiqlər Osmanlı imperiyasının Orta Şərqdəki ərəb dövlətlərinin
müstəqilliyini tanıyacaqlarını vəd etdilər. Lakin avropalıların imperialist adətləri
çətinliklə ölürdü. Müharibədən sonra Fransa Livan və Suriya üzərində nəzarəti ələ
keçirdi. Britaniya isə İraqı və Palestinanı aldı. Hər iki qazanılan səlahiyyətlər mandatlar
adlanırdı. Müstəmləkə ərazilərinin Müttəfiqlər tərəfindən haqsız olaraq anneksiyasına
Vudro Vilson zidd çıxdıqda, sülh razılaşması mandatlar sistemini yaratdı. Bu yolla bir
millət rəsmi cəhətdən Millətlər Liqasının xeyrinə ərazini idarə etməli idi. Bu, bir daha
onu göstərdi ki, öz müqəddəratını həll etmə prinsipi əsasən avropalılar üçündür.
10 avqust 1920-ci ildə Fransada bağlanan Sevr müqaviləsinə görə isə türklər
əcnəbi hakimiyyət altında olan ərazilərə iddiasından əl çəkməli idi. Bunlar Misir,
Liviya, Tunis, Kipr, Dadekanlar, Lemnos, Samofrakiya, Lesbos, Xios və İkariya idi. Bu
müqaviləyə görə, Ermənistan müstəqil olmalı, Kürdüstana isə muxtariyyət verilməli
idi. Lakin Mustafa Kamal və Türkiyə hökuməti Sevr müqaviləsinə tabe olmaqdan
imtina etdi. Ona görə də bu müqavilənin ömrü qısa oldu, bəzi cəhətlərinə görə həyata
keçmədi və 1923-cü ildəki Lozanna Konfransında ləğv edildi.
Parisdə danışıqlarının aparıldığı sülh razılaşması da tezliklə hücuma məruz
qaldı, özü də təkcə məğlub edilmiş Mərkəzi Dövlətlər tərəfindən deyil, həm də sülh
yaradanların uzağı görə bilməmələrini hiss edən digərləri tərəfindən. Bəzi xalqlar bunu
qəbul edirdilər ki, razılıq həmin şəraitlərdə nail oluna bilmənin ən yaxşısıdır. Onlar
inanırdılar ki, öz müqəddəratını həll etmə, mərkəzi təşkil olunma prinsiplərinə ağıllı
qaydada xidmət edir və Millətlər Liqasının yaradılması gələcək münaqişələri dinc yolla
həll ediləcəyinə müəyyən ümid verir. Lakin 20 ilin içində Avropa yenidən məhvedici
münaqişəyə cəlb edildi. Bəzi tarixçilərin güman etdiyi kimi, 1919-cu il sülhünün
uğursuzluğu razılığın strukturundan daha çox, ona məcbur edilmənin yoxluğu ilə izah
edilə bilərdi.
Sülhə uğurlu qaydada məcbur edilməsi onun prinsipial arxitekturasına fəal
qaydada müdaxiləni zəruri edirdi, xüsusən yeni alman dövlətinin sülhsevər və
demokratik respublika kimi imkanlarına köməklik göstərilməsində bu hiss olunurdu.
Birləşmiş Ştatlar Senatının Versal sülhünü ratifikasiya etməkdə uğursuzluğa düçar
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olması ancaq o demək idi ki, Birləşmiş Ştatlar heç vaxt Millətlər Liqasına
qoşulmayacaqdır. Senat həmçinin Böyük Britaniya və Fransa ilə Vilsonun müdafiə
ittifaqını rədd etdi. Artıq 1919-cu ilin sonundan Birləşmiş Ştatlar elə bir siyasət
götürmüşdü ki, o, gələcək Avropa müharibələrinə birbaşa qoşulmağı
məhdudlaşdırmaq niyyətini güdürdü.
Bu geri çəkilmə dəhşətli nəticələrə səbəb oldu. Amerikanın Britaniya və Fransa
ilə müdafiə yönlü ittifaqdan geri çəkilməsi, Britaniyanın da ondan geri çəkilməsinə yol
açdı. Özünü Avropa işlərindən uzaqlaşdıran Birləşmiş Ştatlar Fransanı məcbur etdi ki,
köhnə düşməni ilə təkbaşına üz-üzə gəlsin, bu qəzəblənmiş milləti Almaniyaya qarşı
güclü hərəkətlər etməyə aparmaqla, yalnız Almaniyanın hiddətini artırırdı. 1919-cu ilin
sonundan bu da üzə çıxdı ki, bir neçə ay əvvəl bağlanmış sülh artıq çözələnməyə
başlamışdır.
I Dünya müharibəsinin başa çatması ilə Avropanın və Asiyanın xəritəsində
mühüm dəyişikliklərin meydana gəlməsi isə daha ehtiyatlı hərəkət edilməsini, bu sülhü
möhkəmləndirmək tədbirləri görülməsini tələb edirdi.
Rusiyada baş verən inqilablar 300 illik Romanovlar sülaləsinin hökmranlığına və
imperiyanın mövcudluğuna son qoymuşdu. Polşa və Finlandiya Rusiyadan ayrılaraq
öz müstəqil dövlətlərini qurmuşdu. İmperiyanın geniş ərazisində sonralar SSRİ kimi
nəhəng totalitar dövlət yarandı. II Dünya müharibəsində çox sayda məğlubiyyətlərə
məruz qalan Sovet ordusu, Hitler nasizmi üzərində qələbəyə nail olunmasında mühüm
rol oynamışdı. Bu, ona Şərqi Avropada sosializm sistemini qurmağa imkan vermişdi.
Almaniya I Dünya müharibəsində məğlub olsa da, öz torpaqlarına düşmən
əsgərinin ayaq basmasını görməmişdi, ona görə də müharibədən əvvəlki ərazisinin əsas
özəyini saxlaya bildi. Lakin Paris Sülh konfransındakı qərarlarında Almaniya kəskin
qaydada alçaldığı qənaətinə gəldi. Onun Afrikadakı müstəmləkə torpaqları, Çindəki
təsir zonaları, həmçinin özünün əraziləri əlindən çıxmışdı. Hərbi qüvvələrinə vurulan
zərbə ilə yanaşı, ixtisar edilməsi və bəzi növlərdən imtina edilməli, həmçinin iri
məbləğdə təzminat ödəməyə məcbur edilməsi başqa niyyətlər güdən Almaniyanı ağır
vəziyyətə salmışdı. Bir qədər sonra noyabrda ölkədə inqilab baş verdi və doqquz ay
sonra, 1919-cu ilin iyulunda Veymar Respublikası yarandı.
Avstriya-Macarıstan imperiyası imperator I Frants-İosifin imzası ilə I Dünya
müharibəsinə girsə də, bu imza dörd il sonra imperiyanın məhv olması barədəki bir
hökmə çevrildi. Onun özü müharibənin sonunu, imperiyanın dağılmasını görmədən,
1916-cı ildə həyatdan getdi. İmperiyadan olan Avstriya və Macarıstanın hər ikisi xeyli
ərazi itkiləri ilə yanaşı, özlərini dövlət kimi qoruyub saxladı, imperiyanın bəzi
ərazilərində isə müstəqil dövlətlər meydana gəldi.
Osmanlı imperiyasının ləğv olunması ilə Avropanın bu «Xəstə adamının»
aqoniyasına birdəfəlik son qoyuldu. Onun müstəmləkə şəbəkəsi kart evciyi kimi sürətlə
dağıldı. Onsuz da 1908-ci ildəki Gənc Türklər inqilabından sonra Osmanlı imperiyası
koma vəziyyətində idi. 1914-1915-ci illərin qışında Türkiyənin Qafqazlara və Sinay
səhrasına hücumları uğursuzluqla nəticələnmişdi. Bu əməliyyatlar əslində Rusiya və
Britaniya qüvvələrini oraya cəlb etməklə, onların Avropa müharibə teatrından
yayındırılması məqsədini güdən alman strategiyasına xidmət edirdi. Britaniya buna
Qallipolidə cavab verməyə cəhd etdikdə, ağır məğlubiyyətlə üzləşməli oldu. İngilislər
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yarımadadan geri qayıtmağa məcbur oldular. Ruslar isə 1916-cı ilin yanvarında Şərqi
Türkiyədə hücuma keçib, Ərzurumu, bir qədər sonra isə Trabzonu, Ərzincanı
götürdülər.
Heç də sirr deyildir ki, ABŞ-ın Müttəfiqlər tərəfdə müharibəyə qoşulması təkcə
pat vəziyyətinə deyil, ümumiyyətlə, ona bütünlüklə son qoymağı mümkün etdi. Alman
sualtı qayıqlarının əməl gətirdiyi bəlalarla yanaşı, Almaniyanın Mərkəzi Amerikada da
özünə dayaq nöqtəsi yaratmaq məqsədi bu məsələdə az rol oynamadı. Almaniya,
Meksika sahillərində özünə hərbi-dəniz bazası yaratmaq barədə Meksika hökumətinə
təklif irəli sürdü və bildirdi ki, əgər ABŞ müharibəyə girsə, Meksika Almaniyanın
müttəfiqinə çevrilməklə Texası, Nyu-Meksikonu və Arizonanı ABŞ-dan geri alacaqdır.
Axı XIX əsrin ortalarınadək bu ərazilər Meksikaya məxsus olmuşdu. Bu xəbər prezident
Vilsona, sonra isə mətbuata çatdı. Bu vaxt amerikalılar Almaniyaya qarşı müharibə
tələb etməyə başladılar. Həm də 18 mart 1917-ci ildə alman sualtı qayığı ABŞ-ın üç
ticarət gəmisini batırdı və iki gün sonra Vilson qərara gəldi ki, Birləşmiş Ştatlar
Almaniyaya müharibə elan etməlidir. Konqres xüsusi sessiyaya yığıldı və aprelin 6-da
müharibə barədə prezidentin bilavasitə bəyanatı səsləndi. Bundan hələ bir il əvvəl isə
ABŞ Antantaya maddi ehtiyat təchizatı və kredit verməklə, onun geniş kömək
göstərmək niyyəti özünü büruzə vermişdi. 1917-ci ildən müharibə başa çatana qədər
Müttəfiqlər Birləşmiş Ştatlardan 7 milyard dollar məbləğində borc almışdı.
Türklər ərəb ölkələrini itirmələri ilə məğlubiyyətlərinə görə barışsalar da,
Türkiyənin Avropadan kənarlaşdırılması barədəki göstərişlərə dözə bilmədilər. Bu vaxt
Yunanıstan 1919-cu ilin mayında İzmiri işğal etmək səlahiyyətinə yiyələndi, Britaniya
baş naziri Lloyd Corc hökumətinin təhriki ilə yunanlar yeni hücumlara başladılar.
Onlar İzmirlə millətçilərin paytaxtı olan Ankara arasındakı böyük ərazinin yarısına
bərabər məsafədə hərəkət etdilər.
Yunanlarla türklər arasında döyüş davam edirdi – türklər 1921-ci ilin
sentyabrında Sakarya çayı üstündə yunanlar üzərində qələbə çaldılar və oktyabrda isə
Fransa Türkiyə ilə separat sülh bağladı. 1921-ci ilin martında isə Millətçi Türkiyə Sovet
Rusiyası ilə, sonra Zaqafqaziya sovet respublikaları ilə, 1922-ci ilin yanvarında isə Sovet
Ukraynası ilə dostluq müqavilələri bağladı.
1922-ci ilin avqustunda türklərin yunanları darmadağın edən qələbəsindən sonra
onlar İzmiri azad etdilər. Türklər Boğazlar zonasının beynəlmiləlləşdirilməsi
məsələsinə dönəndə, fransız və italyan qüvvələri geri çağrıldılar. Britaniyalılar,
nəhayət, Sevr müqaviləsinin ölü bir sənəd olduğunu qəbul etdilər. 1922-ci il oktyabrın
11-də Mudaniyada Müttəfiqlərlə (həm də Yunanıstanla) Türkiyə Millətçiləri arasında
barışıq imzalandı. 1923-cı ilin iyulunda isə Lozanna sazişi imzalandı. Beləliklə, yunan
işğalı ideyası unuduldu, onun da taleyi Sevr müqaviləsinə oxşadı.

11. İmperiyaların dağılmasına gedən yol
1875-1877-ci illərdə davam edən Balkan böhranı Fransa-Prussiya
müharibəsindən sonra Avropada stabilliyin pozulması üçün detonator rolunu oynadı.
Böyük dövlətlər Osmanlı imperiyasını parçalamaq üçün istənilən imkandan istifadə
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etməyə çalışırdılar. 1876-cı ilin mayında üç imperatorun – Rusiya çarı II Alenksandrın,
Avstriya imperatoru I Frants-İosifin və Almaniya kayzeri I Vilhelmin imzaladıqları
memorandumda belə bir şey də var idi ki, ona görə Osmanlı imperiyasında «xristianlar
da müsəlmanlar kimi silah saxlayacaqlar». Memorandum əslində Balkanlarda qeyristabil vəziyyəti daha da gərginləşdirirdi.
Böyük Britaniya baş naziri Bencamin Dizraeli Balkan torpaqlarının azad
olunmasını və Balkanlarda rusların təsirinin güclənməsini istəmirdi. Rusiya isə
Balkanlarla Türkiyə paytaxtına təhlükə törədə bilərdi, Türkiyə və bütün Şərqdə
Britaniyanın aparıcı təsirini əvəz etməyə iddia etməklə onun rəqibi rolunda çıxış edə
bilərdi. Dizraeli həm də rusların Orta Asiyada irəliləməsindən qorxurdu və ona görə də
türklərin və avstriyalıların əli ilə Balkanlarda müharibə başlanılması vasitəsilə onları
dayandırmaq istəyirdi. Dizraelidən əvvəl və sonra növbələşməklə, bütövlükdə dörd
dəfə və ondan daha uzun müddətə baş nazir olmuş Uilyam Qladston isə türk dövlətini
barbarlıqda ittiham edirdi və Rusiya ilə mübarizə aparmaq istəmirdi. Qladston
«Bolqarıstan dəhşətləri və Şərq məsələsi» adlı məşhur pamfletini dərc etdirdi. Orada
tələb edilirdi ki, türk qaydasızlığı özünü yarımadadan «birdəfəlik və həmişəlik»
kənarlaşdıracaqdır. Lakin London cəmiyyəti onun mövqeyinin əleyhinə idi.
Dizraeli isə deyirdi ki, «Konstantinopol müvafiq rayonları ilə birlikdə
neytrallaşdırılmalı və İon dənizi adaları İngiltərənin müdafiəsi və himayəsi altında
olmalıdır». Bu, əslində faktiki olaraq Türkiyənin parçalanması idi, həm də belə bir
rəvayət də mövcud idi ki, Dizraeli onun ərazi bütövlüyünün axırıncı mühafizəçisidir.
Dizraeli bircə şeyə – İngiltərənin Yaxın Şərqdə ağalığını qorumağa çalışırdı. O, öz sələfi
Lord Palmerstonun Britaniyanın yalnız daimi mənafelərinin olması barədəki prinsipinə
ciddi riayət edirdi və Qara dənizdə hərbi baza əldə etmək məsələsi barədə düşünürdü.
Rus çarı II Aleksandr «vicdanla söz» vermişdi ki, onun Konstintinopola sahib
olmaq niyyəti yoxdur: «Rusiyanın adına gələcəkdə Hindistanı işğal etmək və
Konstintinopola yiyələnmək istəkləri yazılır. Bunlardan birincisi qətiyyən həyata
keçirilən deyil, ikincisinə gəldikdə isə, mən bir daha ən təntənəli qaydada təsdiq edirəm
ki, bu barədə mənim nə həvəsim, nə də istəyim vardır».
1876-cı ilin oktyabrında Dizraeli Avropada sülhü müdafiə etmək barədə
İngiltərənin cəhdlərinə toxunaraq qeyd etdi ki, «bu sülhün əsasında müqavilələrə
hörmət, Türkiyənin müstəqilliyinə və ərazi bütövlüyünə riayət olunması durur. Sülh
İngiltərənin siyasətinin mahiyyətini təşkil edir və əgər İngiltərə müharibəyə girişsə,
bunu yalnız haqq işinə görə edəcəkdir və əlbəttə ki, haqq zəfər çalmayana qədər onu
dayandırmayacaqdır».
1877-ci ilin aprelində çar II Aleksandr Türkiyəyə müharibə elan etmək barədə
manifest imzaladı. Həmin ili Rusiyanın Türkiyə ərazisinə müdaxiləsi, paytaxt İstanbula
xeyli yaxınlaşması İngiltərənin maraqlarına toxunurdu. Bu maraqlara Süveyş kanalı,
Misir, İstanbulun Bosfor və Dardanel boğazları, Persiya körfəzi daxil idi. İngiltərənin
xarici işlər naziri lord Derbi Rusiya kansleri Qorçakova, Rusiyanın hərəkətlərini kəskin
tənqid edən nota göndərdi. Qorçakov depeşaya cavab verməyəndə lord Derbi öz
notasına müsbət cavab verilməsini tələb etdi. Qorçakov ciddi surətdə qorxuya düşdü.
Rus-ingilis müharibəsi başlasaydı, Almaniya gecikmədən Fransaya hücum edərdi və
Bismark Avropanın ağasına çevrilərdi, bundan isə İngiltərə hər şeydən çox qorxurdu.
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Qorçakov lord Derbiyə cavabında bildirdi ki, ruslar Süveyş kanalını nə
bağlamaq, nə mühafizəyə götürmək, nə də hansısa bir yolla kanala təhlükə törətmək
fikrində deyildir, kanalın ümumdünya ticarəti üçün mühüm əhəmiyyət daşıyan qurğu
olduğunu tanıyır. İstanbul (məktubda Konstantinopol kimi göstərilir – müəllif)
məsələsi isə yalnız ümumi razılıq əsasında həll edilə bilər, ona görə də Avropa
dövlətlərindən heç birinə məxsus ola bilməz. Boğazlar və onların hər iki sahilləri bir
dövlətə məxsus olsa da, iki geniş dəniz üçün çıxış yolları olmaqla, onlar bütün dövlətlər
üçün maraq kəsb edir. Rusiya hökuməti nə Persiya körfəzinə, nə də Hindistana gedən
hansısa bir yola qorxu törədə bilməz. Misir Osmanlı imperiyasının ağalığı altında olsa
da, orada həmçinin İngiltərə hökumətinin mənafeləri də vardır.
Aralıq dənizi sahillərindəki türk şəhərlərinin bombardman edilməsi Türkiyədə
panika yaradardı və əzilən xalqların, məsələn, Kiprdə yunanların və Ərəbistanda
ərəblərin üsyana qalxmasına səbəb olardı. Atlantik okeanında və Aralıq dənizində rus
hərbi gəmilərinə əmr verildi ki, Kronştadt (Sankt-Peterburq yaxınlığında) hərbi
bazasına geri qayıtsınlar.
Bu vaxt İngiltərənin özü də izolyasiya olunduğundan, Avropadakı müharibəyə
təsir göstərməkdə gücsüz idi.
Türklərin Hüseyn paşanın komandanlığı altında olan hərbi gəmiləri rus
gəmilərini tuturdular. Lakin türk donanması zəif idi, yalnız 14 zirehli gəmiyə malik idi.
1571-ci ildə Lepanto döyüşündəki ağır məğlubiyyətdən, darmadağın edildikdən sonra
Osmanlı donanması dirçəlib, əvvəlki döyüş qabiliyyəti səviyyəsinə yüksələ bilməmişdi.
1877-ci ilin sonuna yaxın türk ordusunun darmadağın edilməsi artıq meydana
çıxan bir fakt idi. 29 dekabrda türklər Bolqarıstandakı Şipka döyüşündə təslim oldular.
Türklər İngiltərədən sülh vasitəçiliyini xahiş etdilər. Lakin Rusiya onun vasitəçilik
missiyasını rədd etdi, İstanbula təklif etdi ki, özü, türk leksikonunda işlənən aman
barədə, yəni ona aman verilməsini xahişi ilə müraciət etsin. 2-3 yanvar 1878-ci ildə
ruslar Maritsa çayını keçdilər və yanvarın 5-də iki türk diviziyası məhv edildi. Ruslar
Vessel paşanın ordusunu darmadağın etdilər və əsir götürdülər. Rus generalı Skobelev
Adrinapola tərəf hərəkət etdi. Üç gün sonra Adrianapolun güclü istehkamları döyüşsüz
tutuldu. Sultan II Əbdül Həmid çar II Aleksandra teleqram göndərib, bütün müharibə
teatrlarında hərbi əməliyyatları dayandırmağı xahiş etdi. Lakin II Aleksandr buna
razılıq vermədi.
Britaniya Rusiyadan tələb etdi ki, Qallipoli yarımadasını (başqa sözlə, Dardanel
boğazını) tutmasın. Rusiya isə öz növbəsində Türkiyədən tələb etdi ki, 13 maddədən
ibarət olan sülh şərtini qəbul etsin. Buna görə Asiyadakı Ərdahan qalası, Kars, Bayazit
və öz mahalları ilə birlikdə Batum Rusiyaya keçməli idi, həm də Moldaviyaya keçən
Bessarabiyanın hissələri ona verilməli idi. Türkiyənin səfirləri bu şərtlərlə tanış olduqda
dəhşət hissi ilə qışqırdılar: «Bu, Türkiyənin sonudur». Sabahısı gün rusların
tələbələrinin əksər hissəsi rədd edildi.
Lakin rus qoşunlarının baş komandanı cavab verdi ki, türklər bu şərtlərə ya «hə»,
ya da «yox» deməlidirlər. Bu şərtlər, xüsusilə Bolqarıstanın müstəqilliyi Türkiyənin
məhvi əlaməti ola bilərdi, onun Avropadakı torpaqlarda ağalığına son qoyardı və
bundan sonra isə türklərin Asiyaya geri qayıtmaqdan başqa heç bir yolu qalmırdı.
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Türklər bu vaxt panikaya düşmüşdülər. Çar II Aleksandr İstanbula hücum vaxtı
ucadan demişdi: «Əgər bu bir qismətdirsə, qoy Müqəddəs Sofiyanın (Aya Sofiyanın –
müəllif) üzərinə xaç sancsınlar». Həm də çar göstəriş verdi ki, britaniyalılara görə
Qallipoli yarımadasını tutmasınlar, ingilislərin özləri də bunu etməyəcəklərini vəd
etdilər.
Sultan Əbdül Həmid çara göndərdiyi teleqramla bildirdi ki, artıq 6 gündür ki,
Porta (Avropa sənədlərində və ədəbiyyatında Osmanlı hökumətinin qəbul edilmiş adı)
Rusiyanın bütün tələblərini qəbul etmişdir. Lakin rusların hücumu davam edirdi. Çar
göstəriş verdi ki, barışığın bağlanılması sürətləndirilsin və Porta bizim şərtlərimizi
qəbul etdiyinə görə Konstantinopola yaxınlaşmasın.
Rusiyanın Türkiyədəki hücumu britaniyalıların ciddi narazılığına səbəb olurdu.
Kraliça Viktoriya öz baş naziri Bencamin Dizraeliyə yazıb, onu inandırmağa çalışırdı ki,
«əgər o, kişi olsaydı, ləngimədən rusları məğlub etməyə yollanardı».
Əbdül Həmid isə rusları sakitləşdirmək üçün bunu bir əsas kimi gətirirdi ki,
ingilis gəmilərinin boğazlara gəlməsini xahiş etməmişdir, bunu etməyi isə Dizraeli çox
istəyirdi. Lakin türklər artıq rusların şərtlərini qəbul etmişdilər.
Rus qoşunlarının mütləq onun paytaxtına müdaxiləsi barədə xəbər sultanı
dəhşətə gətirirdi, buna görə də ingilis gəmiləri Portanın razılığı olmadan Dardanelə
girdi. Sultan iki od arasında qalmışdı. Lakin müqayisədə İngiltərəyə nisbətən
Rusiyadan daha çox qorxurdu.
23 yanvar 1878-ci ildə Avstriya xarici işlər naziri Andraşi Rusiya xarici işlər
naziri Qorçakova təklif etdi ki, Vyanada Balkanlara dair ümumavropa konfransı
çağırılsın. Lakin Bismark təşəbbüsü öz əlinə aldı və Berlində keçirilən Konqressdə
Rusiya-Türkiyə münasibətləri müzakirə edildi.
19 fevral 1878-ci ildə San-Stefanoda bağlanan sülh müqaviləsi Balkan
yarımadasının mənzərəsini bütünlüklə dəyişmişdi. Avropada İstanbul, Adrianapol,
Epir, Fessaliya, Albaniya, Bosniya və Hersoqovina Türkiyəyə qaldı. Türkiyəyə vassal
olan bütün digər dövlətlər müstəqil dövlətlərə çevrildilər.
Bismark təklif etdi ki, Konqress Berlində keçirilsin. Böyük Britaniya tələb etdi ki,
böyük dövlətlərin razılığı olmadan, əvvəlki traktatlar qüvvəyə minməyəcəkdir. Bu,
Rusiya üçün təhqiramiz xarakter daşıyırdı, onda Konqressdə o müttəhim qismində
iştirak edəcəkdi. Avstriya-Macarıstan da həmçinin San-Stefano müqaviləsinin əleyhinə
çıxış etdi.
Əbdül Həmid Rusiya ilə Böyük Britaniya arasında özünün vəziyyətini çəkiclə
zindan arasındakı vəziyyətlə müqayisə etdi. İngilislərin Bosfora çıxması barədəki fikir
onu dəhşətə salırdı, belə olan halda o nə edəcəkdir sualı elə bir suala bərabərdir ki,
soruşasan ki, «onun başına o dünyada nə gələcəkdir?»
10 martda II Aleksandr Böyük knyaz Nikolay Nikolayeviçə yazdığı məktubda
giley qaydasında soruşurdu ki, «Rusiya və bizim rəşadətli ordu sənin Konstantinopolu
tutmamağın barədə nə deyəcəkdir?» Nikolay Nikolayeviç türklərin məğlub olmayacağı
və həm də britaniyalılar desant çıxaracağı bir halda, özünün məsuliyyət daşıyacağından
qorxurdu. Zaman türklərin xeyrinə işləyirdi və sultan artıq rusların şərtlərini yerinə
yetirməkdən imtina etdi.
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Bismark 1878-ci ildə keçirilən Berlin Konqressində Rusiya ilə İngiltərə arasında
öz vasitəçiliyini təklif etdikdə, onlar buna razılıq verdilər. Berlin Konqressinin uğurlu
nəticəsi müharibə təhlükəsini aradan qaldırdı.
Bismark Rusiyanın diplomatik hücumunu dayandırmaq qayğısına qalaraq
demişdi: «Lakin mən Qorçakova imkan vermərəm ki, çiynimə çıxsın və məni öz
pyedestalına çevirsin».
Böyük dövlətlərin nümayəndələri Berlinə 1 iyulda yığışdılar. Bismark xristian
yaşayan bütün yerlərdən müsəlman qoşunlarının çıxarılmasını zəruri hesab edirdi.
Konqress həm də Türkiyəyə qarşı Rusiyanın qazandığı bütün uğurların üstündən, xırda
istisnalarla birlikdə qalın xətt çəkdi. Konqresdən qayıdan Qorçakov çarla görüşdükdə
kədərli şəkildə demişdi: «Berlin Konqressi mənim xidmət karyeramda ən qara
səhifədir». II Aleksandr isə ona cavab vermişdi ki, «Mənimkində də həmçinin».
«Qurama yorğan» şəklindəki Avstriya-Macarıstan imperiyası həmin vaxt
müharibədə dağıla bilərdi, lakin bu baş vermədi, ancaq 1918-ci ildə isə həmin
fəlakətdən artıq qaça bilmədi.
Berlin sülhü Rusiya üçün biabırçı idi, iki min ildən sonra az qala təhqiramiz
Karfagen sülhünü yada salırdı. Rusiya bu vaxt II Puniya müharibəsinin sonundakı
Karfagen rolunda çıxış edirdi, bircə fərq onda idi ki, Rusiya hərbi məğlubiyyətə
uğramadan belə sülh şərtlərinə təslim olmuşdu. Bəlkə də bu, Rusiyanı daha böyük
bəlalardan qorudu. Çünki əgər hətta xəyalən İstanbul və boğazlar işğal edilsəydi,
vaxtilə kardinal Rişilyenin köməyi ilə Fransanın ələ keçirdiyi Elzas və Lotaringiya kimi
daim Rusiyaya başağrısı gətirəcək və onu müəyyən fasilələrlə müharibəyə cəlb etməklə,
bəlkə də Fransadan da pis günə salacaqdı.
Axı Boğazlara sahib olmağa təkcə Rusiya can atmırdı, müxtəlif bəhanələr altında
böyük dövlətlər bu strateji zonanı ələ keçirmək cəhdi edirdilər. 1895-ci ildə İstanbulda
ermənilər öldürüldüyünə görə Britaniya eskadrası Mərmərə dənizinə çıxarılmışdı.
Admirallığın birinci lordu Qoşen baş nazir lord Solsberinin bu qərarının əleyhinə idi,
bəyan etmişdi ki, Mərmərə dənizinə daxil olan donanma siçan tələsindəki kimi fransız
və rus eskadralarının arasında qalacaqdır. Baş nazir isə buna istehza qaydasında cavab
vermişdi ki, əgər gəmilər şüşədən düzəlmişdirlərsə, aydındır ki, siyasəti dəyişmək
lazım gələcəkdir. Baş nazirin istehzasına baxmayaraq, iyirmi il sonra Qoşenin
xəbərdarlığı müəyyən qədər öz təsdiqini tapdı, fransız və rus eskadraları deyil,
qəhrəman türk ordusu elə oradakı Qalliopoli yarımadasında nəhəng ingilis desantını
biabırçı məğlubiyyətə uğratdı. İmperiya öz aqoniyasını keçirsə də, türk əsgərləri öz
vətənpərvərliklərini bir daha bariz şəkildə nümayiş etdirdilər, sonrakı məğlubiyyətlər
isə sıravi əsgərlərdən və onların döyüş qabiliyyətindən az asılı idi, onlar yalnız ağır
itkilər verməyə sövq edilirdilər. Viktor Hüqonun təbirincə deyilsə, qar və səhraların
qumu onların cəsədlərini kəfən kimi örtürdü.
1896-cı ildə ingilislər yenidən boğaza müdaxilə etməyə hazırlaşdı, bunun üçün
yunanlara və ermənilərə divan tutulması barədə onların şikayətlərindən istifadə edildi.
Keçmiş baş nazir, 86 yaşlı Qladston Liverpulda türklərə qarşı bəyanatla çıxış edib
bildirdi ki, «qeyri-müəyyən xarakter daşıyan türk imperiyası «sivilizasiyanın
biabırçılığı və bəşəriyyətin lənəti kimi» dünyanın xəritəsindən silinməyə layiqdir». O,
sultanı «Böyük Qatil Əbdül» kimi qələmə verdi. Ölümündən iki il əvvəl dediyi bu
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sözlər imperialist xadimin «qu nəğməsi» sayıla bilərdi. Məgər digər imperiyalar
bəşəriyyətin lənəti deyil, şərəf simvoludurlarmı?
1896-cı ildə İngiltərəyə səfər edən çar II Nikolay Türkiyənin hansısa bir ərazisini
tutmadan Boğazlar üzərində nəzarət əldə etmək barədə arzusunu bildirdi. Britaniya baş
naziri Solsberi cavab verdi ki, bu yalnız «Türk imperiyasının yoxa çıxmasından sonra»
həyata keçirilə bilər.
Rusiya 1896-cı ilin sonunda Bosfora desant çıxarmağa hazırlaşsa da, son anda II
Nikolay desant qərarlarını ləğv etdi. Çünki ingilislər bu vaxt Dardaneli tuta bilərdilər
və rus donanması Qara dənizdə qapanıb qala bilərdi. İngilis donanması həm də Krım
müharibəsində olduğu kimi, Rusiya sahillərini hədələyə bilərdi. İkinci arqument isə
ondan ibarət idi ki, Rusiyanın beynəlxalq izolyasiyası baş verərdi.
Rusiya Osmanlı imperiyasına öz əzələlərinin nümayiş etdirən vaxt Sakit okeanda
Yaponiya ilə müharibə yetişirdi. Türkiyənin özündə də vəziyyət yaxşı deyildi. 1908-ci
ilin martından 1909-cu ilin aprelinədək faktiki olaraq ölkədə iki hökumət var idi:
İstanbuldakı Nazirlər Kabineti və Salonikidəki inqilab komitəsi. İstanbulda gənc türklər
üzərinə hücum təşkil edilmiş, qəsdçilərin öldürdüklərinin dəfni Sultan qoşunları ilə
qanlı toqquşmaya çevrilmişdi. İstanbula Salonikidən Mahmud Şevket paşanın və Ənvər
paşanın komandanlığı altında ordu hissələri göndərildi, onların arasında gənc qərargah
rəisi Mustafa Kamal da var idi. 1909-cu ilin aprelində Gənc Türklərin qoşunları
İstanbula girdilər. Bir neçə gündən sonra Milli Məclis II Əbdül Həmidi devirdi və onun
qardaşını V Mehmet adı altında sultan elan etdi. Devrilən qoca sultan isə özünün yeddi
ən yaxşı arvadı ilə Salonikiyə ev düstaqlığına göndərildi. Türkiyədə vəziyyət
stabilləşdi. Ona görə Bosforun tutulması ideyasına rus komandanlığı bir daha yalnız
1915-ci ildə qayıtdı.
1877-1878-ci illərin müharibəsinin gedişində Persiya rusların Qafqaz ordusuna
müəyyən köməklik göstərmişdi. Persiya 1914-cü ilə kimi avropalıların düşüncəsində
nizami orduya malik deyildi. Yalnız bir neçə yüz nəfərdən ibarət olan mühafizə dəstəsi
var idi. Müharibə zamanı kənd icmaları könüllülər dəstəsi verməli idi. Köçəri tayfalar
isə 200 minlik süvari dəstəsi verməli idilər. Rusiya ilə bağlanmış Gülüstan müqaviləsinə
(1813-cü il) görə, Persiya Xəzər dənizində hərbi gəmilər saxlamaq hüququna malik
deyildi. Persiya körfəzindəki onun donanması bir buxar gəmisindən ibarət idi, onu da
Persiya 1855-ci ildə satın almışdı. Bu həm də şahın yaxtası idi.
Britaniya hökumət dairələrində çoxdan Persiyanın Rusiya və İngiltərə arasında
bölünməsi ideyası irəli sürülürdü. 1892-ci ildə lord Kerzonun «Persiya və pers
məsələsi» kitabı çapdan çıxmışdı. Bu kitab Britaniya müstəmləkəçiləri üçün Persiya
məsələləri barədə bir Bibliya kimi qəbul olunurdu. Bu monoqrafiyada müəllif Rusiya
və rus xalqı haqqında istehzalı qaydada rəyini bildirirdi. Həmin Corc Nataniel Kerzon
(1859-1925-ci illər) 1923-cü ilin mayında Sovet respublikasına özünün məşhur
ultimatumunu vermişdi. Öz kitabında isə Kerzon Persiyanın Rusiya imperiyası ilə
bölünməsi ideyasını irəli sürməklə, bəyan edirdi ki, Rusiya lap elə bu yaxınlarda
Persiyanın şimal əyalətlərini tutacaqdır.
İngilislər ölkənin daxilində cənub tayfalarının – bəxtiyarilər, kaşqaylılar,
belucilər və sairələrin feodallarının şəxsində mərkəzdənqaçma qüvvələrini
həvəsləndirirdilər. 1905-ci ildə başlanan, altı il davam edən Persiya inqilabı dövründə
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mübarizə müxtəlif qüvvələrə qarşı başqa sözlə, təkcə şaha deyil, həm də cənubun
separatistlərinə qarşı yönəlirdi.
Persiya inqilabının birinci mərhələsində (1908-ci ilin əvvəlinədək) Persiya kazak
briqadasının rus zabitlərinə Peterburqdan ciddi göstəriş verilmişdi ki, perslərin daxili
işlərinə qarışmasınlar. Lakin inqilab inkişaf etdikcə, kazakların davranışı dəyişilirdi.
Polkovnik Lyaxovun komandanlığı altında olan kazak briqadası şahın başlıca silahlı
qüvvəsinə çevrildi. 1908-ci ilin iyununda şah Məclisi buraxdı. Persiyadakı rus kazak
zabitləri rəsmi olaraq şaha xidmət edirdilər, briqadanın özü də Persiya qoşun hissəsi
idi. İnqilabın yatırılması Rusiya hökumətinin razılığı ilə kazaklar tərəfindən həyata
keçirildi.
1909-cu ilin aprelində Qafqazdakı rus qoşunları Persiyaya girdi və xalq üsyanını
yatırtdı. İki ay sonra rus qoşunları döyüşlə Rəşti və Qəzvini tutdular. Türklər isə
Persiya Azərbaycanının xeyli hissəsini tutdular. Ruslar Tehranı işğal etmək istəyirdilər.
Rusiya Uzaq Şərqdə də öz ekspansiya siyasətini aparmağa çalışırdı. Onun üçün
Çinin ən dadlı tikələrindən biri Port-Artur idi, onun tutulması zəruri vəzifə sayılırdı.
Bu, rusların Sakit okeanda yeganə hərbi-dəniz bazası olmalı idi. Vladivostokda qışda
dəniz donurdu, ona görə də gəmilər Yaponiya və Çinin limanlarında qonaq kimi
qalmağa gedirdilər. Bir qayda olaraq, rus admiralları Yaponiyada qonaq olmağı
xoşlayırdılar, axı Naqasakidə çox sevimli geyşalar var idi. Baza məsələsində isə
dənizçilər Port-Artura üstünlük verirdilər. Baza isə strateji Tsusima boğazına nəzarətə,
Koreyanın Yaponiya müdaxiləsindən müdafiəsinə imkan verəcəkdi, həm də
Vladivostokdan bura nisbətən yaxın idi, onların arasındakı məsafə 800 mil idi.
Dəniz nazirliyinin idarə rəisi qraf Muravyov bəyan etdi ki, «ruslar Port-Artura
Çinin mənafelərini müdafiə etmək üçün gəlmişdilər». Rus gəmilərinin Port-Artura gəlib
çıxması İngiltərənin və Yaponiyanın həyəcanına səbəb oldu. İngiltərə kimi, Yaponiya
da fəal etiraz nümayiş etdirməyə cəsarət etmədi. Simonoseki Çin-Yaponiya müqaviləsi
(1895-ci il) dövründə «Üçtərəfli ittifaq» dağılmadı, yaşamaqda davam etdi. Alman
imperatoru II Vilhelm ingilislərə və yaponlara qarşı özünün rusları dəstəkləməsi barədə
bəyanat verdi. Yaponiya baş naziri İto 1901-ci ilin noyabrında Peterburqa gəldi. Buraya
çox nümayişkaranə şəkildə ingilis-yapon müqaviləsinin layihəsi gətirildi. 1902-ci ilin
yanvarında isə bu müqavilənin bağlanması xəbəri gəldi. Onlar Çində və Koreyada öz
mənafelərinin qorunması üçün birinin digərinə görə də eyni hüquqa yiyələndiyi qeyd
edildi. Onlar Rusiyanı xəbərdar etdilər ki, Şərqi Asiyanın bu iki dövlətində onların
maraqlarına təhlükə törətməsin. Bu ingilis-yapon müttəfiqlik müqaviləsi Yaponiya
diplomatiyasının böyük qələbəsi idi. Bu müqavilə Yaponiyaya imkan verdi ki, Rusiyaya
qarşı müharibə başlasın, bu vaxt o qorxmurdu ki, Rusiyaya kimsə hərbi yardım
göstərəcəkdir.
Rusiyada sayıqlığın itirilməsinə görə bu müqaviləyə lazımi əhəmiyyət verilmədi.
İngiltərə Uzaq Şərqdə müttəfiq qazanmağa ehtiyac duyurdu, belə bir müttəfiqi isə
məhz yaxşı təşkil edilmiş və nisbətən güclü ordusu olan Yaponiyanın timsalında tapdı.
İngiltərə qorxurdu ki, Rusiya Koreyanı tuta bilər.
Bu vaxt fransız-rus ittifaqı İngiltərəyə qarşı çevrildi, baxmayaraq ki, Almaniya
başlıca düşmən hesab olunurdu. İngiltərə XIX əsrin 80-ci illərindən Yaponiyaya öz
donanmasını yaratmaqda kömək etmişdi. Yaponiya bir adalar ölkəsi kimi buna çox
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möhtac idi. Onun ada-dövlətinin bir mənfi xüsusiyyəti də ondan ibarət idi ki, hərbi
cəhətdən qudrətli dövlət sürətli bir müharibə ilə onu məğlub edə bilərdi. Lakin
müharibə heç də asan bir iş deyildir. Çünki o, heç bir qaydaya malik deyildir.
Müharibədə özünü məhdudlaşdırmaq səfehlikdir. İkincisi, müharibənin mahiyyəti
zorakılıqdır. Üçüncüsü, müharibənin vacib prinsipi birinci olaraq zərbə endirməkdir,
güclü zərbə və fasiləsiz zərbə vurmaqdır.
Rusiya Yaponiyaya qarşı sürətli bir müharibə həyata keçirməyə cəhd etsə də, bu
cəhd biabırçı qaydada uğursuz oldu. Rusiya donanması Tsusima boğazında ağır zərbə
aldı və Rusiya müharibənin başlandığından sonrakı, 1905-ci ildə məğlubiyyət acısını
dadmalı oldu. İngilislər ancaq Yaponiya tərəfdən heç də müharibəyə girmədi. Bir ingilis
dənizçi zabiti yazırdı ki, «Bu (Port-Artur ətrafındakı) böyük qələbə Yapon dənizini
Tokionun divarları altındakı sadə xəndəyə çevirir».
Yaponiya ilə müharibədə Rusiyanın məğlubiyyəti ölkənin daxilində də vəziyyəti
xeyli gərginləşdirdi və 1905-1907-ci illərin I Rus inqilabının meydana gəlməsinin ən
mühüm səbəblərindən biri idi.
Rusiya çarı II Nikolay həyata qvardiya zabiti prizmasından baxmağı öyrənmişdi.
Rus qvardiyasının isə 1825-ci ildən başlayaraq uzun onilliklər ərzində maraqları kart
oyunları ilə, atlarla və qadınlarla məhdudlaşırdı. Əyləncə hərbçilərin hazırlığına da ağır
zərbə vururdu.

12. İmperatorların şəxsiyyəti onların sirlərini açır
I Dünya müharibəsində Avropanın altı böyük dövləti – bir tərəfdən Almaniya,
Avstriya-Macarıstan və Osmanlı imperiyası, digər tərəfdən isə İngiltərə, Fransa və
Rusiya imperiyaları üz-üzə dayanmış, öz hökmranlıqlarını möhkəmləndirmək üçün
ölüm-diri mübarizəsinə girişmişdilər. Əgər diqqətlə təhlil edilsə, bu müharibənin
başlanmasında və dörd ildən artıq bir müddətdə milyonlarla insanın qanının
axıdılmasında bu dövlətlərin bayraqları altında vuruşan titul xalqlar – nə almanlar və
türklər, nə ingilislər və fransızlar, nə də ruslar əslində bu cinayətə görə heç bir
məsuliyyət daşımırdılar. Onlar nə müharibə cığırına düşmüş, nə də torpaqlar işğal
etməyə, şəhərləri dağıtmağa girişmişdilər. Məgər Troyaya sadəcə yunanlar hücum
etmişdilərmi, yoxsa Mikena çarı Aqamemnon qardaşı arvadı Yelenanın qaçırılması
bəhanəsindən istifadə edib, Kiçik Asiyadakı bu varlı şəhər-dövləti tutmaq üçün yaxşı
fürsət düşdüyünü anlayıb, dənizi keçərək, arqonavtlar «qızıl yun» ardınca Kolxidaya
üzdüyü kimi, yelkənləri dolduracaq külək nəminə öz qızı İfigeniyanı da qurban
verərək, Troya ətrafına gəlmiş və on il davam edən müharibəni zəfərlə başa çatdıra
bilmişdi. Troya darmadağın edilmiş, çar Priam bütün ailə üzvlərini ölüm və əsir
düşmək nəticəsində itirmiş, bu bədbəxt şəhərin min ildən sonra Karfagenn başına gələn
bir faciəni yaşamasına səbəb olmuşdu. Homerin yazdığı kimi, əslində, Troya
müharibəsini allahlar aparırdı, onların iradəsinə görə silahlı toqquşma belə uzun
müddət davam etmiş, yunanlar və troyalılar şahmat oyununda hərəkət etdirilən
piyadalar rolunda çıxış etmişdilər.
468

Əgər Makedoniyalı Aleksandr olmasaydı, onun həmvətənləri və yunan əsgərləri
hansı dəlisov istəyə görə isə Persiyaya, Mərkəzi Asiyaya və Hindistana gedib
çıxardılarmı? Militarizmə meyli ilə seçilən Romanın məşhur sərkərdələri üç Puniya
müharibəsi aparmaqla Karfageni tədricən məhv etmiş, son müharibədən sonra yerini
də şumlamışdılar. Sezar Qalliyanın işğalı ilə kifayətlənməyib, Britaniya adalarına da
keçmişdi. Axı sadə əsgər bu miqyasda olan məsələlər barədə heç cür düşünə də
bilməzdi. Məgər Qərb imperiyasını sadə franklar yaratmışdılarmı? Prussiyanı döyüş və
işğal yoluna sadə prussiyalılar deyil (Konrad Adenauer onları «əcdadlarını unutmuş
slavyanlar» adlandırırdı), I Fridrix Vilhelm və onun oğlu Böyük Fridrix salmışdı.
Napoleon təkcə fransızları deyil, zəbt etdiyi ölkələrin əsgərlərini də bütün Avropanı
işğal etməyə istiqamətləndirmiş, qitəni qan dənizinə çevirmişdi.
Bir vaxtlar Osmanlı sultanları Mehmet Fateh, Səlim Yavuz və Süleyman Kanuni
imperiyanın üç qitəyə yayılması üçün cəbhələrdə böyük qələbələr çalmışdılar. Lakin
XVII əsrdən imperiya tənəzzül yoluna qədəm qoydu. Rusiya ilə apardığı çox sayda
müharibələrdə isə geniş ərazilərini itirməli oldu.
Bismark məsələləri «dəmir və qanla» həll etmək yolunu göstərir və 1870-ci ildə
Prussiyanın Fransa ilə müharibəsinə uğurlu cəhd edib, Sedanda fransız ordusunun
darmadağın edilməsinə nail oldu. O, Almaniyanı birləşdirərək Avropanın qüdrətli
dövlətinə çevrilmişdi. Lakin onun işğal siyasətinin bir gün öz ölkəsinə və xalqına da
bədbəxtliklər bəxş edəcəyini heç ağlına da gətirməzdi. Bismark irsi Almaniyanı iki
dünya müharibəsinə başlamağa istiqamətləndirdi və hər iki müharibədə Almaniya
məğlub oldu.
Bir sözlə, imperiyalar heç də xalqların tarixə «hədiyyəsi» olmayıb, bir sıra hərbi
və siyasi xadimlərin başqa xalqlara, nəticədə həm də öz xalqına bəxş etdiyi
bədbəxtlikdir. İmperiya latın sözü olan «imperium» ifadəsindən meydana gəlmişdir,
bu, «hökm sürmək, hakimiyyət» mənasını verir. Qədim Romada «divide et impera»
ararıcı prinsipə çevrilmişdi, «parçala və hökm sür» mənasını verməklə, xalqı əsarət
altına almaq üçün onu parçalamağın vacib olduğunu bildirirdi. İmperiya bu prinsipdən
istifadə etməklə yanaşı, çox sayda ölkələri və xalqları öz hakimiyyəti altına salıb,
onların bu asılılığını əbədiləşdirməyə çalışırdı. Onsuz da imperiyanın yaranmasında
silah, qan axıdılması, müharibə başlıca rol oynadığı kimi, imperiya öz hakimiyyətinə
qarşı xalqların etirazı şəklində azacıq təhlükə gördükdə, öz yırtıcı təbiətinə uyğun
olaraq, yenə də köhnə vasitələrə əl atmaqdan, təkcə ayrı-ayrı əraziləri deyil, qitəni,
bütün dünyanı müharibə teatrına çevirməkdən belə çəkinmir. İmperiyalar hakim
dövlətin adı ilə adlansa da, qədim dövrlərdə olan kimi onu yaradanların, məsələn.
Makedoniyalı Aleksandrın və ya Çingiz xanın adı ilə olan kimi adlandırılsaydı, bu,
daha düzgün olardı. Uzun ömür sürən bir imperiyanı heç də Avstriya yox, Habsburqlar
sülaləsi yaratmışdı.
Ona görə də I Dünya müharibəsinin başlanmasında günahkar olan bu şər əməlin
beş iştirakçısına daha yaxından bələd olmaq, onların həyata keçirdikləri eybəcərlikləri
daha yaxşı dərk etməyə kömək edərdi. Böyük ispan rəssamı Fransisko Qoyya 1800-cü
ildə yaratdığı «Kral IV Karlın ailəsi» tablosunda ispan monarx ailəsinin üzvlərini daha
çox psixoloji reallıqda, daxili aləmlərinə nüfuz etməklə onların portretlərini təsvir
etmişdir. Onlar mənəviyyat adlanan dünyanın xarabalıqlarını əks etdirdiklərindən,
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eybəcərlikləri daha aydın nəzərə çarpır. I Dünya müharibəsindəki imperatorların da,
yəqin ki, belə realist təsvirə ehtiyacları vardır.
Vuruşan imperatorlardan ən qocası Avstriya-Macarıstan imperatoru, bundan
əvvəl isə 1967-ci ilə qədər Avstriya imperatoru olmuş I Frants-İosif idi. O, I Dünya
müharibəsinə girmək barədə dekreti imzalamaqla, dörd il sonra, əlbəttə, əgər iki il
əvvəl ölməsəydi, imperiyanın xatirəsinə rekviyem oxuyardı. 1882-ci ildə o, Almaniya və
İtaliya ilə Üçlük İttifaqı bağladı. Onun hakimiyyətdə rolu əvvəllər böyüyüb, onu
mütləq monarxa çevirmişdi.
Frants-İosif 1830-cu ildə Vyana yaxınlığındakı Şonbrun sarayında doğulmuşdu,
ershersoq Frants-Karlın və Bavariya kralı I Maksimilian İosifin qızı Sofiyanın böyük
oğlu idi. Onun əmisi I Ferdinand övladsız olduğundan, Frans-İosif tacın varisi kimi
tərbiyə olunmuşdu. Onun hərbi məşqlər keçməsinə xüsusi diqqət verilirdi. 1848-ci ilin
dekabrında ölkədə inqilab başlandıqda imperator Ferdinand taxt-tacı tərk etdikdən
sonra 18 yaslı Frants-İosif imperator elan edilmişdi.
Qoca kansler Metternix Frants-İosifə daha böyük təsir göstərmişdi. Lakin ona ən
güclü təsiri arvadı olan Bavariya hersoginyası göstərmişdi. O, bu qadınla 1854-cü ildə
evlənmişdi.
1850-ci ildə Prussiya Almaniyada Avstriyanın ağalığını etiraf etmişdi. 1867-ci
ildə imperiyadakı bütün millətləri razı salmaq üçün Frants-İosifin həyata keçirmək
istədiyi tədbirlər uğursuzluğa uğradıqda, Macarıstana qarşı kompromiss imkanından
istifadə edildi. Nəticə imperial və ya kral «Dual monarxiyası» oldu, bunda Avstriya və
Macarıstan bərabər partnyorluqda birgə yaşadılar. Frants-İosif tam ürəkdən Macarıstan
kompromissini dəstəkləyirdi.
Güclü xarici işlər nazirləri xarici siyasəti aparmaqda Frants-İosifə çox köməklik
edirdilər. Onun xarici siyasəti sülaləyə və şəxsiyyətə əsaslanırdı.
İmperatorun öz ailəsinə münasibəti də sülalə qaydalarına əsaslanırdı. O, sevdiyi
qıza evlənmişdi, lakin sonralar bu nikah arvadının ekssentrik xasiyyətinin zərbələrinə
məruz qalmışdı. Arvadının 1898-ci ildə Cenevrədə qətlə yetirilməsi onu dərindən
kədərləndirmişdi. Onun varisi olan Rudolf da 17 yaşlı baronessaya məhəbbətinə görə
özünü intihar etmişdi. O, oğluna yaxşı tərbiyə verməmişdi, onu Belçika printsessası
Stefaniyə evlənməyə məcbur etmişdi, dul qalan gəlin ikinci dəfə morqanatik (kral
ailəsinə mənsub olanın kral ailəsinə mənsub olmayanla nikaha girməsi) nikaha girəndə,
Frants-İosif bunu sülalə əleyhinə cinayət kimi qiymətləndirərək, qadını bağışlamamışdı.
Göründüyü kimi, faciələr imperatorun şəxsi həyatından yan keçməmişdi və 1914-cü
ildə belə bir faciə onu yenidən yaxaladı, bu da varis Frants-Ferdinandın qətlə
yetirilməsi idi.
Frants-Ferdinand morqanatik nikaha girəndə, imperator bununla barışmalı
olmuşdu. Onun ailədə daha yaxın olduğu kiçik qardaşı Lui Viktor idi. Lakin
fransızların köməkliyi ilə qardaşı ershersoq Maksimilianın Meksika imperatorluğunu
öz üzərinə götürməsi və nəticədə 1867-ci ildə meksikalılar tərəfindən güllələnməsi kimi
bir faciəyə görə o, əvvəlcədən bundan xəbəri olan kiçik qardaşını heç məzəmmət də
etməmişdi. Frants-İosif 68 il ərzində taxt-tacda olmuşdu, XX əsrin ikinci onilliyi isə
imperiyanın ləğv edilməsinin şahidi oldu. Onun çox saydakı səhvləri böyük
nailiyyətləri ilə tarazlaşırdı. Səhvlərinə gəldikdə, 1864-cü ildə Prussiya ilə ittifaqda
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Danimarkaya qarşı uğurlu müharibəyə başladığı halda, Prussiya ilə sözləşməsi
Yeddiillik müharibənin başlanmasına (iyun-iyul 1866-cı il) səbəb olmuşdu. Beləliklə, I
Frans-İosif bəzi tarixçilər tərəfindən, Dünya müharibəsi adlandırılan Yeddiillik
müharibənin gerçəkliyə çevrilməsində də, I Dünya müharibəsinin baş verməsində
olduğu kimi, öz bədnam rolunu oynamışdı.
Nailiyyətləri isə imperatorun öz vəzifəsinə sakit qaydada özünü həsr etməsinin
möhürünü daşıyırdı. O, memarlığa valeh idi, arxitektura üslublarına aludə olduğundan
öz paytaxt şəhərləri olan Vyananın və Budapeştin gözəlləşməsinə, füsunkar memarlıq
abidlərinin yaradılmasına şəxsən şərik idi. O, incəsənət xadimlərinə yaradıcılıq azadlığı
verirdi. Vals janrında incilər yaratmış İohann Ştrausla sarayın balkonunda xalq
qarşısına çıxanda alqışlarla qarşılanan bəstəkarın xidmətləri müqabilində onu Vyananın
əsl kralı adlandırmışdı. Final səhnədə də Avstriya-Macarıstan imperatorun
şəxsiyyətindən möhkəm köməklik almaqda davam edirdi.
Frants-İosif böyük ovçu idi, ovçuluğa xüsusi həvəs göstərirdi, bəlkə də təbiətin
qoynunda keçirdiyi anlar ona şəxsi həyatındakı faciələri və çiynində gəzdirdiyi böyük
səlahiyyətlər yükünün ağırlığını bir qədər unutdururdu.
Almaniya imperatoru II Vilhelm 1914-1918-ci illərdəki I Dünya müharibəsini
başlamaqla, bu müharibənin ləkəsini öz üzərində daşımalı olan, bəlkə də, birinci şəxs
idi. O, 1859-cu ildə Potsdamda doğulmuşdu, anadan olandan zədələnmiş sol ələ malik
idi. Tac prinsi, sonra bir neçə aylığa imperator olmuş III Fridrixin və Böyük Britaniya
kraliçası Viktoriyanın böyük qızı olan Adelaida Viktoriyanın böyük övladı idi. Uşağın
qolunun zədəsi böyüyəndə də sağalmadı. Bəzi tarixçilər onun davranışının açarını
məhz bu əlillikdə görürlər. İngiltərə kralı I Karlın da uşaqlıqda ayaqlarının zəifliyi onun
xarakterinə öz təsirini göstərmişdi. Atası kral Ceyms isə buna fikir vermirdi, öz
homoseksualist məşuqları ilə əylənməsi ona çox şeyləri unutdururdu. İstənilən fiziki
qüsur bəzən xarakterə də öz təsirini göstərməmiş qalmır.
Anasının Vilhelmi ingilis liberallığı ruhunda tərbiyə etmək cəhdlərinə
baxmayaraq, o, Prussiya xalqının möhkəm, igid, qənaətcil, özünü qurban verməyə hazır
olan hökmdar yetişdirməyə qadir olduğu iddiasına rəğbət bəsləməklə, məhz bu
xüsusiyyətlərə yiyələnməyə cəhd etmişdi. Ona görə də anası Viktoriya ilə
münasibətlərində çətinliklər mövcud idi, lakin qadın ona müəyyən təsir göstərməyi
bacarmışdı.
1881-ci ildə Vilhelm printsessa Avqusta Viktoriyaya evləndi, bu qız ŞlezviqHolsteyn-Sandenburq printsessası idi. Yeddi il sonra babası I Vilhelm 80 yaşında öldü.
Fridrix 1888-ci ildə imperatora çevrildi, lakin bir az əvvəl tutulduğu boğaz xərçəngi
xəstəliyindən az sonra öldü. Beləliklə, Vilhelm 29 yaşında kayzer oldu. Bu,
Hohensollern sülaləsindən olmaqla, bu vaxt hökmranlıq üçün ilahi missiyanı qəbul
etmək kimi idi.
İmperatorun ilk tədbirlərindən biri kansler Bismarkı, Almaniyanı birləşdirən və
onun qüdrətinin qabarmasında böyük xidmətləri olan bir dövlət xadimini vəzifəsindən
uzaqlaşdırması idi. Əslində o, olduqca təcrübəli və istedadlı məsləhətçidən məhrum
oldu. Axı qoca kansler onun qarşılaşdığı problemlərə əla cavablar tapa bilərdi. Ancaq
onu da nəzərə almaq lazımdır ki, məhz Bismark Fransanı Almaniyanın barışmaz
düşməni etmişdi. 75 yaşlı Bismark da yeni problemləri həll etməkdə çətinlik çəkirdi.
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Həm də Vilhelm qeyri-müəyyən planlar cızırdı və bu, sarayda müxalifətin meydana
gəlməsinə səbəb olmuşdu.
1896-cı ildə Cənubi Afrika Respublikasının prezidenti Paul Krigerə Britaniyanın
üzərində qazanılan qələbə münasibətilə Vilhelmin göndərdiyi təbrik teleqramı
İngiltərədə qəzəb dalğasının yaranmasına səbəb oldu.
Tanjerə səfər edəndə isə, 1905-ci ildə burada Mərakeşin müstəqilliyi ideyasını
dəstəkləməyi bəyan etməklə, Fransanın bu ölkədəki mövqeyinə əslində əks çıxmışdı.
Bundan əvvəl isə Britaniya Fransa ilə mübahisələrini həll etmişdi. Bu hərəkəti ilə
Vilhelm göstərmək istəyirdi ki, Britaniyanın Fransa ilə ittifaqının onun üçün heç bir
əhəmiyyəti yoxdur.
1908-ci ildə Vilhelm İngiltərəyə səfər etdikdən sonra həmin ölkənin «Daily
Telegraph» qəzetinə verdiyi nəzakətdən uzaq olan müsahibəsi Almaniyada böyük
coşqunluq yaratdı. O, intervü götürən müxbirə demişdi ki, alman xalqının böyük
hissəsi anti-ingilis əhval-ruhiyyədədir. Vilhelm dialoqun mətnini kanslerə göndərsə də,
o, yazının məzmununa əhəmiyyət verməmiş, sonra isə Reyxstaqda öz ağasını olduqca
yararsız qaydada müdafiə etmişdi. Bu sözlər ingilisləri qəzəbləndirməyə bilməzdi.
Britaniyanın mərhum kraliçasının nəvəsi bu ölkənin xalqı barədə düşmənçiliyə bərabər
olan ifadə işlətməklə, əslində onu təhqir etmişdi.
1911-ci ildə Mərakeş böhranı vaxtı fransızların bu ölkəyə müdaxiləsinə bir daha
mane olmağa cəhd göstərmişdi, bu isə müharibəyə aparıb çıxara bilərdi.
I Dünya müharibəsi Avstriya-Macarıstanı süqutdan xilas etmək cəhdi kimi
başlanmışdı. Serbiya ilə böhranda o, Avstriya- Macarıstanın tərəfini saxlamışdı. Bu,
dünyanın Almaniya ilə münaqişəsinə çevrildi. Müharibə dövründə Vilhelm rəsmən baş
komandan olsa da, işi idarə edən generallara müqavimət göstərə bilmirdi. Almaniya
həlledici qələbə qazanmadığına görə müharibə illərində onun nüfuzu tənəzzülə
uğramışdı. Artıq ordunun və donanmanın dəstəyindən məhrum olmuşdu.
1918-ci ilin payızında o, bu fikrə gəldi ki, Almaniya müharibəni uduzur, lakin
məğlubiyyəti öz tacına yaraşdırmırdı, təslim olmaqdan imtina edirdi. Lakin 9 noyabrda
bunu istəməsə də, taxt-tacdan əl çəkməyə məcbur edildi və ailəsi ilə birlikdə özünə
Niderlandda sığınacaq tapdı. O, bununla əsir düşməkdən və ya cəzası kimi mümkün
ola biləcək ölüm hökmündən (qapını kəsən inqilab isə özünü, yəqin ki, mülayim
aparmayacaqdı) yaxa qurtara bilsə də, lakin birləşmiş Almaniyada qısa ömürlü
monarxiyanı xilas edə bilmədi, bu monarxiya çox gənc – 47 yaşında dünyadan getdi. II
Dünya müharibəsinin ikinci ili davam edəndə 4 iyun 1941-ci ildə II Vilhelmin özü də
Niderlandda vəfat etdi.
1871-ci il Almaniya Konstitusiyası Kayzerə böyük hüquqlar vermişdi, o, kansleri
təyin və azad edə bilərdi. Reyxstaq isə Kayzerin təyinatlarını danışıqsız dəstəkləyirdi.
Digər tərəfdən, alman ordusu və hərbi-dəniz donanması mülki hökumətə tabe deyildi
və Kayzer Almaniyada yeganə şəxs idi ki, hərbi siyasəti müəyyən edə bilərdi. İngilis
mətbuatı Kayzeri Ali Müharibə Ağası kimi qələmə verirdi, o, müharibəyə başlamaq
qərarını verməkdən başqa isə heç bir şeyə qadir deyildi.
O, Britaniyanın dəniz donanması gücündə bir hərbi-dəniz qüvvəsi yaratmağa
cəhd edirdi. O, axını dayandırmaq əvəzinə, özü də axınla birlikdə üzməyə üstünlük
verdi və müharibə dalğası onun ağılsız ideyalarını və özünü də batırdı.
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Rusiya çarı II Nikolayın 1917-ci ildə taxt-tacdan əl çəkməyə məcbur edilməsi
əsrlərlə davam edən imperiyanın sonu demək idi. Təbiətcə utancaq və fikrini asanlıqla
dəyişən olan Nikolay erkən yaşlarında Rusiyada avtoritar hökmdar rolunu oynamağa
girişdi. Onun irticaçı münasibəti daxili və xarici siyasət işlərinin icrasında ümumi
səriştəsizliyi ilə birləşməklə, xalq arasında ondan narazılığın yaranmasına səbəb
olmuşdu.
II Nikolay 1868-ci ildə Tsarskoye Seloda, Sankt-Peterburq yaxınlığındakı çara
məxsus olan yay saraylarının birində anadan olmuşdu. 1881-ci ildə III Aleksandr kimi
çar olan tsareviçin və onun arvadı Mariya Fyodorovnanın (danımarkalı Daqmarın) oğlu
idi. 1894-cü ildə ölən atasını taxt-tacda əvəz etmişdi.
Nikolay nə təcrübəsinə, nə də xarakterinə görə mürəkkəb işlərə yaramırdı, bu
işlər isə geniş imperiyanın bir avtoritar hökmdarı kimi onu gözləyirdi. O, müəllimindən
hərbi təhsil almışdı, onun zövqü və marağı isə gənc Rusiya qvardiya zabitinə məxsus
olan qaydada idi. Rəsmi işlərdə özünü xəstə kimi hiss edirdi. Təbəələri ilə ünsiyyətdən
qaçırdı, əsasən öz ailə dairəsindəki özəl həyata üstünlük verirdi.
1896-cı ildə evləndiyi arvadı Aleksandraya ehtirasla vurulmuşdu. Bu qadın isə
öz ərində olmayan möhkəm xarakterə malik idi və Nikolay özünü bütünlüklə ondan
asılı hesab edirdi. Arvadının təsiri altında Qriqori Rasputin kimi şarlatanın
məsləhətlərinə ehtiyac duyurdu. Nikolay həm də digər məsuliyyətsiz favoritlərə malik
idi, onlar isə çarı təhrif olunmuş məlumatlarla təmin edirdilər. Onu istənilən vaxt
aldada bilirdilər, öz nazirlərinə isə o, inanmırdı, çünki onlar intellektual səviyyədə
ondan yuxarıda idilər.
O, öz hökumətinə mütəşəkkil qaydada işləməyə imkan vermirdi, onun birgə
fəaliyyətini əslində heçə endirməyə çalışırdı. O, hökumətə tapşırıqlar vermək əvəzinə,
nazirləri ayrı-ayrılıqda qəbul edir, hökuməti aramla işləməyə qoymurdu.
Avtoritar hakimiyyətin rolu barədə baxışı da sadəcə uşaq təsəvvüründən uzağa
getmirdi. O, güman edirdi ki, hakimiyyəti Allahdan almışdır və yalnız onun qarşısında
cavabdehdir. Vətən və xalq qarşısında məsuliyyət daşımaq məsələsi isə onu
düşündürmürdü. Özünün əksinə hərəkət edərək, təbiətcə iradəsizliyini pozaraq
qitədəki mürəkkəb mübarizə sahəsinə öz istəyindən asılı olmayaraq daxil olmalı idi.
Ağıl və iradə döyüşündə isə o, başqalarına məxsus olan silahdan əsasən məhrum idi.
1905-ci ildə o, alman imperatoru II Vilhelmlə ittifaq bağladı, baxmayaraq ki,
Rusiya Almaniyanın ənənəvi düşməni olan Fransa ilə artıq müttəfiq idi.
O, ilk Rusiya hökmdarı idi ki, Asiyaya tam şəxsi maraq göstərmişdi. Tsareviç
kimi 1891-ci ildə Hindistana, Çinə və Yaponiyaya səfər etmişdi. Onun Koreyada
Rusiyanın təsirini möhkəmləndirmək cəhdi, oranı özünün dayaq nöqtəsi hesab edən
Yaponiyanı narazı salmaya bilməzdi və bu, müəyyən dərəcədə rus-yapon müharibəsi
(1904-1905-ci illər) üçün səbəb rolunu oynadı. Məğlubiyyət Rusiyanı böyük Avrasiya
dövlətinə çevirmək barədəki onun arzularını alt-üst etdi. Bu qeyri-real arzular isə çox
böyük idi. O, Çini, Tibeti, Persiyanı öz nəzarəti altına almağı düşünürdü.
O, yaxşı siyasətçi kimi tanınan baş nazirlərinin məsləhətlərinə məhəl qoymurdu.
P.A.Stolıpin Rasputinin neqativ təsiri barədə danışmağa cəsarət etdiyinə görə hökmlü
imperatriçənin xoşuna gəlmirdi. İmperator da ona inanmırdı və intriqalar vasitəsilə
onun nüfuzunun laxladılmasına imkan verirdi.
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Uzaq Şərq barədəki ambitsiyaları yaponlar tərəfindən məhv edildikdən sonra
Rusiya öz diqqətini Balkanlara tərəf çevirdi. Nikolay slavyanların milli ruhda
canlanmalarına rəğbətlə yanaşırdı və Türkiyə boğazlarına nəzarəti ələ keçirmək
istəyirdi. I Dünya müharibəsi başlananda monarxiya güclənmişdi. Lakin idarə edən
qrupla ictimai rəy arasındakı uçurum genişlənməkdə davam edirdi. 1915-ci ildə çar
arvadının təhriki ilə öz əmisi oğlunu baş komandanlıqdan azad edib, özü onun yerini
tutdu. Lakin o, müharibə aparmaq təcrübəsinə malik deyildi.
8 mart 1917-ci ildə Petroqradda qiyam baş qaldırdıqda, Nikolay qoşunları şəhərə
göndərdi ki, qayda bərpa olunsun. Hökumət istefa verdi, ordunun dəstəklədiyi Duma
imperatoru taxt-tacdan əl çəkməyə çağırdı. Nikolay qardaşı Mixailin xeyrinə taxttacdan getdi, Mixail isə bundan imtina etdi. Taxt-tacdan devrildikdən sonra II Nikolay
öz xalası oğlu Corcdan xahiş etdi ki, ona ailəsi ilə birlikdə Böyük Britaniyada yaşamaq
üçün sığınacaq versin, lakin kral V Corc onun bu xahişinə cavab vermədi.
1918-ci ilin aprelində keçmiş çar, ailəsi ilə birlikdə Yekaterinburqa götürüldü və
iyulun 16-dan 17-nə keçən gecə çar, arvadı və beş övladı yaşadıqları evin zirzəmisində
öldürüldülər.
İngiltərə kralı V Corc 1865-ci ildə anadan olmuşdu, sonralar VII Eduard kimi kral
olmuş prints Albert Eduardın ikinci oğlu idi. Öz böyük qardaşı prints Albert Viktorun
1892-ci ildəki ölümünə qədər o, hərbi-dəniz donanmasında xidmət etmişdi. O, xüsusi
məşq etməli idi, çünki artıq taxt-taca varis olmuşdu. O, öz mərhum qardaşının nişanlısı
olan printsessa Mariya Tekliyə evlənmişdi.
Atası 1901-ci ildə taxt-taca çıxdıqdan sonra o, Uels prinsi olmuşdu. 1901-ci və
1908-ci illərdə Avstraliyaya, Afrikaya və Kanadaya, 1905-c1906-cı illərdə isə Hindistana
səfər etmişdi. O, 1910-cu ilin martında vəfat edən atasının yerini tutmuşdu.
Yeni kral hökmranlığının erkən dövründə qorxulu təhlükələrlə üzləşməli
olmuşdu. 1909-cu ildə baş nazir Devid Lloyd Corcun liberal hökumətini büdcəsi
Lordlar palatası tərəfindən qəbul edilmədikdə, İcmalar Palatası yuxarı palatanın
səlahiyyətlərini məhdudlaşdırmağa cəhd etmiş, parlamentdə konstitusional mübarizə
başlanmışdı. Corc öz krallığı dövründə baş nazir olmuş H.H.Askvitə göstəriş verdi ki,
mübahisəyə son qoymaq üçün müxalifətlə anlaşma yollarını arasın. Bir qədər sonra isə
hökumət İrlandiyanı idarə etmək barədə bəzi təkliflər irəli sürdü, bu da ciddi
toqquşmalara səbəb oldu. Kral siyasi liderləri öz sarayında konfransa topladı, lakin I
Dünya müharibəsinin başlanması ilə onun nəticəsi heç nəyə çevrildi. Müharibə ərzində
isə kral Corcun hörməti xeyli artdı və o, bir neçə dəfə Fransadakı cəbhələrdə oldu.
I Dünya müharibəsindən sonra kral bir neçə ciddi sənaye buntları ilə qarşılaşdı
və yeni baş nazir axtarmağa məcbur oldu. Kral Stenli Bolduini seçdi. 1928-ci ilin
sonunda kral Corc ciddi xəstə idi və hökmranlığının sonrakı illərində öz sağlamlığına
xüsusi qayğı göstərməli oldu. 1931-ci ildə funt sterlinqin kəskin devalvasiyası və
nəticədə əmələ gələn maliyyə böhranı Leyborist Partiyasını parçaladı. O, partiyaları
koalisiya hökumətini yaratmağa inandıra bildi. 1935-ci ilin mayında Corcun krallığının
gümüş yubileyində xalq ona hüsn-rəğbətini və valeh olduğunu ifadə etdi.
Atasından fərqli olaraq, kral Corc azacıq sosial maraqlara malik idi. Onun özəl
dostluğu erkən illərdəki köhnə dənizçi yoldaşları ilə qapanıb qalırdı. Onun zövqü ölkə
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centlemeninin zövqü idi, o, ovçuluğu çox sevirdi və dövrünün sərrast ovçularından biri
hesab olunurdu.
Kral Corcun beş oğlu var idi, onlardan biri kral VIII Eduard və digər kral VI Corc
idi. Kiçik oğlu prints Con gənc yaşında ölmüşdü. Qızı Mariya isə saray printsessası
olmaqla, 6-cı qraf Heyavuda ərə getmişdi.

13. Qohum imperatorlar düşmənlərə çevrildilər
I Dünya müharibəsi əvvəlki müharibələrdən fərqli olaraq yaxın qohum olan üç
imperatorun bir-birilə vuruşması, qohumluğu unudub, imperiyanın möhkəmlənməsi
naminə bir-birinə düşmən olması ilə əlamətdar oldu. Britaniya kralı V Corc, Rusiya çarı
II Nikolay və Almaniya kayzeri II Vilhelm təkcə qohum deyildilər, hətta Britaniya
hökmdarı ilə Rusiya çarı bir-birinə həddən çox oxşayırdılar. Onlar öz dövlətlərinə
mənsub olan uniformanı geyinməsəydilər və fərqlənmə nişanlarını taxmasaydılar, bu
iki doğma xalaoğlunu hətta dəyişik salmaq olardı.
Lakin onları fərqləndirən cəhətlər daha çox idi, bu da əsasən onların
xarakterlərinin xüsusiyyətləri və öz ali vəzifələrinə bəslədikləri münasibət idi. Bu
məsələdə onlar tam müxtəlif adamlar idilər və başçılıq etdikləri dövlət quruluşlarına
onlar öz xarakterlərindən irəli gələn damğaları vurmuşdular.
Bu imperatorların qohumluq əlaqələri iki kral ailəsindən qaynaqlanırdı.
Onlardan ikisinin – II Vilhelmin və V Corcun, birincisinin anasına görə, ikncisinin isə
atasına görə nənəsi məşhur Britaniya kraliçası Viktoriya idi. Onun övladları və nəvələri
Avropanın çox monarxları ilə qohum olduğuna görə ona «Avropanın nənəsi»
deyirdilər. Danimarka kralı IX Kristian da qızlarına Monarxlara verdiyinə görə, onu
«Avropanın babası» adlandırırdılar.
Viktoriya 1837-ci ildə Britaniya taxt-tacına yüksəlmiş, yalnız 1901-ci ilə ölümü ilə
monarxlıqdan getməklə 64 il ərzində imperiyanı idarə etmişdi. Hazırkı kraliça II
Elizabet də onun taxt-tacdakı rekordunu təzələmək üzrədir. Viktoriya Britaniya taxttacına yalnız şəraitin diktəsi ilə düşmüşdü, bu şəraitlər olmasaydı, onun kraliça olmağa
heç bir şansı yox idi. Bu şansın necə meydana çıxmasını izah etmək üçün isə xeyli
əvvələ qayıtmaq lazım gəlir.
İngilis yazıçısı Uilyam Tekkereyin yazdığı kimi: «Bizim taxt-tacdakı Hannover
monarxları sülaləsinə görə biz britaniyalılar I Hannover kurfyurstu Ernst Avqustun
bağladığı uğurlu nikaha borcluyuq. Ondan 9 il sonra Karl Styuartın (1649-ci ildə edam
edilən ingilis kralı – müəllif) boynu vuruldu, onun qohumu olan qız, digər devrilmiş
Monarxın, bədbəxt Pfalts Kurfyurstunun çoxsaylı bostanından olan Sofiya Ernst
Avqustun arvadı oldu və ona kasıblığına görə öz ölümünə qədər bütün üç Britaniya
taxt-tacına varis olmaq hüququnu cehiz kimi gətirdi». 1714-cü ildə ölən kraliça Anna
Karlın (1600-1649-cu illər) nəvəsi, kral II Ceymsin (1633-1701-ci illər) qızı idi.
Ernst Avqust 1698-ci ildə öldü. Kral I Karlın qız qohumu olan Sofiya kraliça
Annanın ölümündan iki ay əvvələ qədər yaşamadı və taxt-taca onun oğlu Georq
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Lyudoviq (1660-1734-cü illər)- I Georq (və ya ingiliscə adlanan I Corc – müəllif) tutdu.
Onun arvadı alman qızı idi.
Britaniya kralı II Corc da ənənəyə müvafiq olaraq alman qızı Karolina
Brandenburq Anebaxskaya evləndi. Corc ingilis dilini bilmirdi, ümumiyyətlə,
Londonda deyil, onun ürəyinə yatan Hannoverdə yaşamağa üstünlük verirdi. O,
kraliça Viktoriyanın dədə-babası oldu. Bir ingilis tarixçisinin sərrast qaydada dediyi
kimi, tarixdə heç vaxt ingilislərin monarxları ingilis olmamışdı. Bircə Oliver Kromvel
sırf ingilis idi, o isə kral I Karlı edam edən inqilabdan sonra Monarx yox, ölkəni idarə
edən kimi lord-protektor tituluna yiyələnmişdi. İngiltərə taxt-tacında isə
danimarkalılar, normandlar, holland, şotland, nəhayət, XVIII əsrin əvvəllərindən
başlayaraq Hannover sülaləsindən olan almanlar olmuşlar. Yalnız I Dünya
müharibəsinin gedişində, 1916-cı ildə almanlarla vuruşan ingilislərin düşmən
almanlara nifrətini nəzərə alaraq sülalənin əvvəlki adı dəyişdirilib, yaşadıqları
qəsrlərdən birinin və həmin mahalın adı olan Vindzor sülaləsi adını qəbul etmişdi.
1819-cu ildə Kent hersoqunun Aleksandrina-Viktoriya adı verilən qızı doğuldu.
Kent hersoqu Eduard (1767-1820-ci illər) kral III Corcun dördüncü oğlu idi və
Aleksandriya-Viktoriyanın taxt-taca çıxmasının praktiki olaraq heç bir şansı yox idi.
Lakin Uels printsinin qızı, 1817-ci ildə ölən Şarlottadan başqa xəstə, həm də ağıldan
kəm III Corcun altı oğlundan heç birinin övladı yox idi. Onun qızlarından dördü də
qarımış qız kimi evdə qalmışdılar, iki ərdə olan qızı isə həmçinin övladsız idi. 1820-ci
ildəki ölümündən sonra onun oğlu IV Corc 1820-1830-cu illərdə taxt-tacda oldu və 68
yaşında vəfat etdi. IV Corc öldükdən sonra III Corcun üçüncü oğlu IV Uilyam adı
altında taxt-taca çıxdı. Yeddi ildən sonra, 1837-ci ildə o da 72 yaşında öldü.
Nəticədə, 1837-ci ildə Aleksandrina-Viktoriya kraliça Viktoriyaya çevrildi. II
Corcun bir sıra övladlarının və əksər nəvələrinin aqibəti onlara monarx aliliyinə
yüksəlməyə imkan vermədi. Ona görə də taca onun dördüncü oğlunun gənc qızı
yiyələnməli oldu. Bu qadın 64 il ərzində hökmranlıq etdi və 1901-ci ildə öldü. Onun
taxt-tacda olduğu dövrdə üç rus imperatoru – I Nikolay, II Aleksandr və III Aleksandr
həyatdan getmişdilər. Bu dövrdə həm də Avropada və dünyada böyük hadisələr baş
vermişdi. Britaniya Türkiyəyə kömək məqsədilə Fransa ilə birlikdə Krıma müdaxilə
etməklə Rusiyaya qarşı vuruşmuş, 1878-ci ildəki Berlin Konfransında Rusiyanın
Türkiyə ilə apardığı müharibədə qazandıqlarının onun əlindən çıxmasına nail olmaqla
yanaşı, üstəlik, Kipr adasına sahib olmaq hüququ qazanmışdı.
Viktoriya 1840-cı ildə Sakson-Kaburq Qotskli Albertlə nikaha girdi. O özü də tam
alman olmaqla, almana ərə getmişdi. Nikahdan Viktoriyanın 9 uşağı olmuşdu. 1861-ci
ildə Albertin ölümü ailənin çoxalmasına hədd qoymşdu.
Viktoriyanın böyük qızı Adelaida Viktoriya 1858-ci ildə prussiyalı, ölümünə
qədərki üç ay müddətində Prussiya kralı və alman imperatoru olmuş III Fridrixə ərə
verilmişdi. Onun əri nikahdan üç il sonra Prussiyanın tac prinsi olmuşdu. Bu qadın II
Vilhelmin anası idi. O isə atasının ölümündən sonra imperator olmuşdu. II Vilhelm I
Dünya müharibəsinin əsas start verəninə çevrildi və öz imperiyasını da fəlakətə
sürüklədi.
II Vilhelm bu hərəkəti ilə öz anasının vətəni, mərhum məşhur kraliçanın dövləti
ilə müharibə aparmaqdan çəkinməmişdi. Əgər II Vilhelmin kayzer olduğu Almaniya
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məğlubiyyətə uğramasaydı, görən imperator İngiltərə və onun müttəfiqləri ilə necə
davranacaqdı? O, Almaniyanın Avropada dominant rol oynaması məqsədini güdürdü.
İspan kralı II Filipp Məğlubedilməz Armadanı İngiltərəni işğal etməyə göndərəndə
gəmilərlə 7 min qadın göndərmişdi ki, onlar anaları öldürülmüş körpə ingilis uşaqlarını
döşləri ilə əmizdirib, onların salamat qalmasına cəhd etsinlər. Bəlkə II Vilhelm də
Bismarkın təcrübəsindən istifadə edib Britaniya kralını Fransa kralı kimi əsir
götürməklə, özünün nəyə qadir olduğunu göstərmək istəyirdi.
1910-1936-cı illərdə Britaniya kralı olmuş V Corc həm alman kayzerinə, həm də
rus çarına yaxın qohum idi.
Corc da kraliça Viktoriyanın oğul nəvəsi olmaqla, onun oğlu olan kral VII
Eduardın ikinci oğlu idi. Onun atası alman kayzeri II Vilhelmin anası AdelaidaViktoriyanın doğma qardaşı idi. deməli, bibioğlu dayıoğluna qarşı vuruşmağa
başlamışdı. Əslində onların hər ikisi həm də alman idi.
Müharibə vaxtı V Corc alman titullarından imtina edib, sülalənin adını alman
adından dəyişdirmişdi. İngilis kralı həm də rus imperatoru II Nikolayla xalaoğlu idilər.
V Corcun anası Aleksandra Danimarkalı idi, bu qadın İngiltərə kralı VII Eduardın
arvadı olmaqla, həm də rus çarı II Aleksandrın arvadı, gələcək çar II Nikolayın anası
Mariya Fyodorovnanın (Daqmarın) doğma bacısı idi. Kiçik Danimarka kral ailəsindən
olan iki bacı Avropanın iki böyük imperiyasının başçılarının –Britaniya kralının və
Rusiya çarının arvadları olmaqla, həm də gələcək imperatorların anası olmaq
hüququna yiyələnmişdilər.
Bu iki xalaoğlunun yaş fərqləri də böyük deyildi, V Corc II Nikolaydan üç yaş
böyük idi, lakin ondan 18 il çox yaşaya bildi. I Dünya müharibəsində onların başçılıq
etdikləri imperiyalar Almaniya və onun müttəfiqlərinə qarşı birgə ittifaqda
vuruşurdular. II Nikolayın arvadı Aleksandra da həm V Corc, həm də II Vilhelmin
nənələri olan kraliça Viktoriyanın nəvəsi idi.
Bu imperatorların ailə qurmalarında da yaxın cəhətlər var idi. Gələcək Britaniya
kralı V Corcun böyük qardaşı Albert Viktor qrip epidemiyasından 1892-ci ildə
vaxtından əvvəl vəfat etdi. Bu, Corcu taxt-taca varis olmaqda atasından sonra ikinci
etdi. 1893-cü ildə o, mərhum qardaşının nişanlısı olan Baden-Vyurtemberq printsessası
Viktoriya-Mariya Tekliyə evləndi. II Nikolayın özü yox, onun atası, gələcək III
Aleksandr da (1848-1894-cü illər) özünün ölən qardaşı Nikolayın nişanlısı olan
Danimarka printsessası olan Daqmara – Mariya Fyodorovnaya evlənmişdi.
II Nikolay isə Britaniya kraliçasının nəvəsi Alisa Hessenliyə – Aleksandra
Fyodorovnaya evlənmişdi. Onun anası Alisa (1843-1878-ci illər) kraliça Viktoriyanın
qızı olmaqla, Hessen printsi Lyudoviqə ərə verilmişdi. Bu qadın da anası kimi genetik
xəstəlik olan və qanın laxtalanmasını pozan hemofiliya daşıyıcısı idi. Həmin vaxtlar bu
xəstəlik “ölüm hökmü” hesab edilirdi.Viktoriyanın öz oğlu Leopold hemofiliyadan
əziyyət çəkdiyinə görə anası onu Fransanın cənubuna, Lacivərd sahilə – Rivyeraya
gətirirdi. Alisanın oğlu Fridrix də hemofilik idi və uşaq vaxtı pəncərədən yıxıldıqdan
sonra daxili qanaxmadan ölmüşdü. Alisanın qızı, gələcək Rusiya imperatriçəsi
Aleksandra Fyodorovna (onun da əsl adı Alisa idi) həmçinin hemofiliya daşıyıcısı
olmaqla, xəstəliyi öz oğlu tsareviç Alekseyə vermişdi. Bu yazıq uşaq da həmin
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xəstəlikdən əziyyət çəkmiş, 1918-ci ildə valideynləri və bacıları ilə güllələnməklə uşaq
yaşlarında ölmüşdü.
Həmin xəstəlik sonralar Viktoriyanın qız nəslindən olanlarla Avropanın başqa
monarx ailələrinə də yol tapmışdı.
Rusiya və Britaniya monarxları ailəsinin qohumlaşmaları başqa xətlərlə də
davam edirdi. Çar II Aleksandrın qızı Mariya kraliça Viktoriyanın oğlu, Edinburq
hersoqu Alfredə vurulmuşdu. Viktoriyanın qızı, Böyük Hessen hersoqunun arvadı
Alisa bu nikahın bağlanmasının qızğın tərəfdarı idi. Viktoriyanın və rus imperatorunun
müqavimətinə baxmayaraq, 1874-cü ildə toy Peterburqda baş tutdu. Bu vaxt hələ Krım
müharibəsinin yaraları sağalmamışdı. Mariya üçün daha ağır dövr 1877-1878-ci illər
Rusiya-Türkiyə müharibəsi vaxtı gəldi, bu vaxt Rusiya bir nömrəli düşmənə
çevrilmişdi.
Digər hökmran ailələrini ikinci bağlayan bir xətt Viktoriyanın nəvəsi həmin Alisa
Hessenin qızı Elizabetin hesabına baş verdi. O, 1864-cü ildə anadan olmuşdu. 20
yaşında qız gələcək çar II Nikolayın əmisi, böyük knyaz Sergey Aleksandroviçə ərə
getdi. Sonra o, Moskva general-qubernatoru təyin edildi və 1905-ci ildə Kremldən
çıxanda terroristin atdığı bomba nəticəsində öldü.
Rus çarı I Nikolayın nəvəsi Olqa Yunanıstan kralı I Georqun arvadı idi. 1921-ci
ildə onların nəticəsi anadan oldu, bu uşaq birbaşa rus çarının kötücəsi idi. 1947-ci ildə
o, gələcək (1957-ci ildə) prints Filipp kimi Uels printsessası Elizabetə – indiki kraliça II
Elizabetə evləndi. Başqa sözlə, Britaniya kraliçasının müasir varisləri – prints Çarlz,
onun oğlu Uilyam və Uilyamın oğlu rus imperatoru I Nikolayın nəslindəndir.

Epiloq
Biz imperiyaların rəqabət meydanında bir-birinə qənim kəsilməsini, ambitsiyalar
hesabına digərini məhv etmək cəhdlərini müşahidə etdik. İmperiya başçıları daim qan
tökməyə susadıqları kimi, elə bu bəladan da ən azı taxt-taclarını tərk etməli olurlar.
Deyəsən, onlar axıtdıqları qanda da boğulurlar. Herodota görə Massaget qadın
hökmdarı Tomirida Böyük Kirin ölü başını qanla dolu tuluğa salmışdı ki, əgər o, qana
belə susayırsa, qoy ondan doysun. Müharibəyə can atan imperatorlar da belə
təhqiramiz cəzaya məhkum olunsaydılar, pis olmazdı.
İmperatorların bir-birinə qarşı iddialarından doğan aqressivliyi, digərini məhv
etmək istəyi və cəhdi banka içərisinə salınan hörumçəklərin vuruşması və bir-birini
öldürməsi səhnəsini xatırladır. Hörümçək öz növündən olanın bədəni ilə
qidalanmaqdan həzz alır. Erkəklə dişi hörümçək cütləşdikdən sonra bədəncə kiçik olan
bədbəxt erkək nəsli artırmaq instinkti hesabına çox vaxt öz ömür sonluğunu dişinin
mədəsində tapır. Dişi hörümçək başqa qida növləri ilə kifayətlənməyib, öz məşuqunu
diri-diri yeməyi özünün borcu hesab etdiyi kimi, imperatorlar da çox sayda xalqların
ona tabe olması ilə kifayətlənməyib, başqa imperiyaların ərazilərini qəsb etməyə,
xalqlarını yenidən əsarətə almağa göz dikir və bu, ən azı böyük, sonralar isə dünya
müharibələrinin mövcudluğunu meydana çıxarır. Müharibə nəticədə qalibsiz və
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məğlubsuz ötüşmədiyindən, dünya müharibələri imperiyaların dağılması,
parçalanması ilə nəticələnir.
Hörümçəklər hətta dinc yanaşı yaşasalar da, bankaya salındıqda bir-birini məhv
etməyə çalışır, bu vaxt artıq yaşayış məkanı üstündə ölüm-dirim mübarizəsi gedir.
İmperiyalar da belədir, onlar da süni sürətdə öz ətraflarında qapalı mühit yaratmaq və
ona sahib olmaq iddiasına düşməklə, özlərini qaçılmaz məhvə aparırlar. Onlar ən
böyük cinayətlərdən belə çəkinmədikləri halda, özlərini az qala Göy sakinləri, mələklər
güman edirlər, xalqların gözündə isə onlar sönməz nifrət simvollarından başqa bir şey
deyillər.
Hər bir sərkərdə, hər bir hökmdar imperator öz çiyinlərində ağır günahlar
yükünü daşıyır. Ona görə də onların Yer üzərindəki şöhrəti keçib getsə də, əməllərinin
acı xatirəsi yaşamağa davam edir.
Onlar ən azı bir qitə üzərində insan hakimiyyətindən də güclü olan lənət
daşıyıcılarına çevrilirlər. Bu lənətin silinməsi, yox olması isə onların bütünlüklə məhv
olmasını, sıradan çıxmasını tələb edir. Onlar əgər xalqları yerüstü cəhənnəmin
«ləzzətini» göstərməyə nail olmuşdularsa, özləri də cəhənnəm odu ilə yaşamağın
əzablarından qaça bilmirlər.
Tarix bir daha sübut edir ki, Albert Eynşteynin kəşf etdiyi tək məkan və zaman
kimi ən qüdrətli hakimiyyət də nisbidir, heç vaxt əbədi ola bilməz. Yadelli ağalıq isə
özünün yaratdığı fəsada – xalqlara etdiyi zülmə qarşı qalxan mübarizələrdən və həm də
bir-birini məhv etmək istəyinin reallaşmasından sıradan çıxmalı olurlar. Özü barədə
düşünməyi öyrənməyə başlayan xalq, boynundakı ağır yükü atmağa qadir olduğunu
göstərir.
İmperiyalar özünü dağıtmaq təhlükəsindən də qaça bilmirlər. Titan Kronos öz
uşaqlarını yeyən kimi, imperiyalar da başqalarını yeməyə çalışır və onları da məhv
edən bir Zevs tapılır. Bunu tarixi faktlar təsdiq edir. İmperializm militarizmə meyl
etdiyindən onun da qurbanı oldu, lakin təəssüf ki, öz talelərini, fatumunu görməyi,
sezməyi bacarmır. Xalqlar uzun müddət tale qarşısında bərabər olmasalar da,
əzilənlərin də küçəsinə çoxdan arzu olunan bayram gəlib çıxır. İmperiyaların
dəvəquşuya bənzər siyasəti yalnız onların sonluğunu yaxınlaşdırır.
Elə fikir yaranmasın ki, imperiyalar bütünlüklə sıradan çıxmış, mümiyalanmışa
çevrilmiş və ya yalnız Yaponiyada olduğu kimi, Mikadonun şəxsində nominal
nişanələrini saxlamışdır. Əsla belə deyildir. Ayrı-ayrı dəhşətlərdə bu şər virusu
yaşamaqda davam edir və Kok çöpləri kimi onlar təhlükə mənbəyinə çevrilmək üçün
əlverişli şəraiti gözləyirlər. Ona görə də imperiyalara relikt kimi baxılmamalıdır,
onların diriləcəyi, yenidən baş qaldıracağı imkanı nəzərdən qaçırılmamalıdır. Axı tarix
təkrar olunduqda onun faciəyə çevrilməsi mülahizəsi daim öz düzgünlüyünü nümayiş
etdirmişdir. Şekspirin metaforasından istifadə edərək, demək lazım gəlir ki, dünyada
imperiyaların və onların apardıqları müharibələrin əhvalatları kimi dəhşətli əhvalatlar
yoxdur.
SON
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