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Telman Orucov 

 

Din və məhəbbət – faciələrə aparan ziddiyyət 

 

Patriarxal qaydalar, nikahın iki cinsin əlaqələrində mühüm və aparıcı yer 

tutması bir qayda olaraq sevgi əhvalatlarına ədalətli, humanist münasibət 

bəslənməsini kənara atdı. Ailənin möhkəmliyi, həm də namus, qeyrətin elan 

olunduğu şəkildə ən yüksək qaydada qorunması naminə təbiətin hökmü ilə bu 

aramsız olaraq baş verən əhvalatlara yasaq tədbirləri tətbiq edildi. Azad sevgi 

cəngavərləri isə təqib hədəfinə çevrilmişdilər. Dünya dinləri təşəkkül tapdıqda 

onlar fərqli qaydada olsa da, bu məsələlərdə əsasən sərt mövqe tutmuş, iki bir-

birini sevən gəncin intim yaxınlığı hətta qan tökülməsinə, iki tayfa və ya nəsil 

arasında ziddiyyətin böyüyüb düşmənçiliyə çevrilməsinə şərait yaratmış, izahı 

çətin olan vendettanın bünövrəsini qoymuşdu. 

 Ən qədim din sayılan iudaizm lap əvvəldən əxlaq pozğunluğuna, intim 

yaxınlıqdakı eybəcər hallara qarşı kəskin mübarizə aparmışdır. Cəmiyyətin pozitiv 

əsaslarda formalaşmasında bunun xeyli rolu olsa da, həmin məqsədə yönələn 

tədbirlər problemi bütünlüklə həll etmək gücündə olmamışdır. Təbiətə zidd olan 

pozğunluq nümunələri iki şəhərin viran qalması, əhalisinin məhv olması ilə 

nəticələnmişdi. Allah əhalisinin eybəcər pozğunluğuna görə Sodom və Qomorranı 

belə ağır cəzaya məhkum etmişdi. Allahın göndərdiyi mələklərə də təcavüz etmək 

istəyənlərə müqavimət göstərən Lotu xilas etmək üçün Sahib onu arvadı və qızları 

ilə birlikdə şəhərdən çıxamış, lakin xəbərdarlığa məhəl qoymayan arvadı bu vaxt 

həlak olmuşdu. Lot sığınacaq kimi təpənin altındakı bir magarada məskulaşmışdı. 

Qızlar övlada malik olmaq məqsədi ilə atalarını içirmiş, sərxoşuğundan sui-istfadə 

edib, onunla yatmışdılar. Bu intim yaxınlıqdan onlar iki oğlan uşağı dünyaya 

gətirmişdilər. Əxlaq pozgunluğuna qarşı mübariz kimi qələmə verilən Lotun özü 

biabırçı bir pozğunluğa – intsestə, qanqarışdırıcı əlaqəyə yol vermişdi. 

 Bizim dövrümüzdə isə Bibliyanı özünün müqəddəs kitabı sayan bir sıra 

xristian ölkələrində eyni cinsdən olanların yaxın əlaqəsi təbii hal kimi qəbul 

edilməklə yanaşı, hətta onların nikah ittifaqı da qanuni sayılır. Digər tərəfdən 

dünya dinləri homoseksualizmi qəbul etməyərək məhkum etsələr də, istər qədim 

dünyada, istərsə bizim dövrümüzdə belə yaxınlıq nümunələri heç də az deyildir. 

Qədim Yunanıstanda, xüsusən onun ordu sıralarında homoseksualizm adi davranış 

qaydası hesab olunurdu. SSRİ-də bu qeyri-təbii əlaqə qanun məcəlləsinə görə 

cinayət sayılsa da, həbsxanalarda onun baş verməsi əsla nadir hal deyildi. 

 İntsestə gəldikdə, bu da qədim dünyada möbcud olmuşdu. Misir 

faraonları sülalənin qan təmizliyini qoruyub saxlamaq üçün doğma bacılarına 

evlənirdilər. İudaizm peyğəmbəri Abraham öz ögey, atadan bir, anadan ayrı bacısı 

Sara ilə ailə qurmuş, onların İsaak adlı oğlu olmuşdu. Ona görə də ingilis şairi 

Corc Qordon Bayronun öz ögey bacısı Avqusta ilə jaxınlığına və ondan qızı 
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olmasına və ya rus yazıçısı Aleksandr Gertsenin öz ögey bacısı Natalya ilə 

evlənməsinə görə onlara hansısa bir irad tutulması nə qədər məqsədə uyğundur? 

 Ayrı dinə mənsub olanlarla eşqə düşməyn özü də qəbahət hesab edilirdi 

və buna düçar olanlar hansısa bir şərtiliyə görə qəddarcasına cəzlandırılırdı. 

Bibliyada İakovun, onun digər adı İsrail idi, böyük oğlanları rəhmsiz təbiətlərinə 

uyğun olaraq öz bacıları ilə sevişən və onun bəkarətini pozmuş oğlanın məxsus 

olduğu tayfanı hiyləgərlik yolu ilə tələyə salmış, onun üzvlərinin hamısını qırmış, 

şəhəri viranə qoymuşdular. Homerin «İliada»sında Troya printsi Paris Spartada 

qonaq olarkən çar Menelayın arvadı Füsunkar Yelenaya vurulmuş, hissi bu qadın 

tərəfindən cavabsız qalmadığından, onu götürüb Asiya qitəsinin qərb 

qurtaracağındakı öz vətəninə qaçmışdı. Onsuz da varlı Troya ilə haqq-hesabı 

çürütmək istəyən yunan şəhər- dövlətlərinin birləşmiş ordusu bu fürsətdən istifadə 

edərək, dənizlə uzun məsafəni üzüb, şəhəri mühasirəyə almaqla on il davam edən 

müharibəyə başlamışdı. Olimp allahlarının köməyi və Odisseyin hiyləgərliyi ilə 

yunanlar qalib gəlib, qüdrətli həmin qüdrətli bir dövlətini tarix səhnəsindən 

silmişdilər. İki şəxsin sevgisi kütləvi faciəyə səbəb oldu.  

Qadağalar əsl məhəbbətə zərbə vurduğu halda, şəhvətin böyüməsinə, 

zinakarlığa elə bir ciddi təsir göstərə bilmirdi. Qədim Roma yazıçısı Apuleyin 

məşhur «Metamorfozalar» əsərində qadınlara heç də laqeyd olmayan Lutsi 

cadugərliklə eşşəyə çevrildikdə, insanlar arasında əxlaqsızlığın tüğyan etməsindən, 

eybəcər şəkillər almasından heyrətə gəlir. Şekspirin qələmə aldığı italyan şəhəri 

Veronada Romeo və Cülyettanın sevgisi iki nəsil arasındakı ədavətin qurbanına 

çevrildiyindən, onların çox gənc vaxtı həyatla vidalaşmalarına səbəb oldu.  

Təəssüf ki, dinlər də ali insani hiss olan məhəbbətə çox hallarda bu səhv 

prizmadan baxaraq, onu cəmiyyətin əxlaqını pozan bir cəhət kimi qiymətləndirib, 

ayrı dinlərə məxsus olanların qarşılıqlı sevgi əsasında nikaha girmələrinə, ailə 

qurmalarına sərt qadağa qoymuşdu. İudaizm dini yəhudilərə başqa dinlərə sitayiş 

edənlərlə yaxınlıq etməyə, ailə qurmağa icazə vermirdi. Bu dinin peyğəmbərləri isə 

məlum qaydaya məhəl qoymurdular. Abrahamın misirli qul qız olan Həcərdən 

(Aqardan) İsmayıl adlı oğlu olmuşdu. Moiseyin özü Kuşit və ya sudanlı qadına 

evlənmişdi. Qardaşı Aaron buna narazılığını bildirsə də, Allah öz nökəri Moiseyi 

müdafiə etmişdi. Yəhudilərin fəxr etdikləri Ester Persiya çarı Kserksin kənizi və 

arvadı kimi öz xalqını məhv olmaq təhlükəsindən xilas etmişdi. Görünür, dini 

qadağalar, qanunlar əsasən kiçik adamlar, kütlə üçündür, axı adətən xırda balıqlar 

torda ilişib qaldıqları halda, böyük balıqlar onu yırtıb, öz təbii məkanlarına çıxa 

bilirlər.  

Xristianlıq daha geniş və dünyaya yayılan bir din olmaqla, nikah və ailə 

barədə belə sərt qaydalardan qaçmağı bacarmışdı, lakin daha uzağa gedərək kilsə 

xadimlərinə və rahiblərə tselibat – nikahsızlıq kimi qəddar bir qaydanı tətbiq 

etmişdi. Sonralar İspaniyada inkvizisiya hər cür haqsızlıqlar, əsassız cəzalar və 

əslində qətllər təşkil edəndə öz dininə mənsub olanların yəhudi qızları ilə yaxınlıq 

etməsi ittihamına görə hətta böyük istedad sahiblərini təqib etməkdən qalmırdı. XX 

əsrdə natsist Almaniyasında yəhudilərlə intim yaxınlıq barədə daha iyrənc qanunlar 
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meydana gəldi, hətta bir uzaq valideynini yəhudi olmasına görə, belə adamlarla 

əlaqəyə, nikaha yasaq qoyuldu. Bu yolla guya ari irqinə mənsub olanların təmiz 

qanı qorunub saxlanacaqdı. Bu faraonların təmiz qanı mühafizə etmək naminə öz 

bacıları ilə evlənmələrini yada salır.  

İslam dini də özündən əvvəl meydana gəlmiş dünya dinlərinin məhəbbət 

barədəki qeyri-humanist addımlarını təkrar etmək yolunu tutdu. Zinakarlıqla 

mübarizə adı altında ən rəhmsiz cəza növlərinə əl atıldı. İslamın müqəddəs kitabı 

olan Quranda belə cəzaların tətbiqi təsbit edilmişdir. Quranın «Ən-Nisa» surəsində 

zinakarlığa görə ağır cəzalar nəzərdə tutulur. Subaylar belə əxlaqsızlıqla məşğul 

olduqda, onların hər ikisinə 100 qamçı vurulması, evli kişi və qadın zinakarlıq 

etdikdə isə onların daş-qalaq edilib öldürülməsi qaydası qoyulmuşdur. Təqsirin 

sübutu üçün dörd şahidin olması tələb olunurdu. Əgər bu şahidlər öz iyrənc 

məqsədləri ilə günahsız adamları cəzalandırmaq, hətta məhv etmək niyyətini 

güdürlərsə, onda necə olsun? Ciddi mühakimə, həqiqi məhkəmə prosesi olmadan 

adamları necə cinayətkar hesab etmək olar, çünki şəriətə görə, zinakarlıq ağır 

cinayət hesab olunur. Bəs sonralar hüquqda meydana gələn təqsirsizlik 

prezumptsiyası necə olsun? Belə sərt cəzalar yenə də hərbəndir özünü büruzə versə 

də, zinakarlıq heç də öz mövqelərini vermək istəmir. Ona yol verən adamlara həm 

də cəmiyyətdə tutduqları mövqeləri və maddi imkanları qalxan xidməti göstərir və 

onlar nəinki cəzadan, hətta ictimai qınaqdan da yayına bilirlər. İslamda genderlər 

arasında nikah məsələsində bəzi fərqlər mövcuddur. Kişilər başqa dindən olanlarla 

maneəsiz qaydada nikah kəsdirib, ailə qurduqları halda, müsəlman qızların və 

qadınların xristiana və iudeylərə ərə getməsi nadir hallarda baş verir və cəmiyyət 

də buna heç də loyal münasibət göstərmir.  

Dinin məhəbbət əlaqələrinə, sevgililərin taleyinə əsassız qaydada 

müdaxilə etməsi, çox hallarda isə qənim kəsilməsi salnaməsi olduqca geniş və 

həcmcə böyükdür. Din nədənsə bu məsələdə təbiətin qanunlarına məhəl qoymur, 

öz sərt qaydaları ilə əslində əxlaqın pozulması üçün də müəyyən şərait yaratmış 

olur. Xristian dinindəki nikahsızlıq təbiətin bütün canlılara, o cümlədən 

məməlilərə, onun ali növü olan insana bəxş etdiyi nəsli artırmaq instinktinə qarşı 

çıxmaqla, bu təbii prosesə mane olur, onun həyata keçirilməsinin qarşısını kəsir. 

Axı din xadimlərinin, rahiblərin hamısı dinin bu barədəki qaydasını icra etmək 

üçün dəmir iradəyə malik deyillər. Ona görə də bu qadağanın pozulması daha 

eybəcər şəkillər alır. Roma papalarının qadınlarla yaxınlıq etməsi faktları vardır. 

XV əsrin sonunda Roma papası olmuş VI Aleksandrın (dünyəvi soyadı Borcia idi) 

üç uşağı var idi, oğlu Cezare qətllər törətmək ustası idi. Qızı Lukretsiya ilə papanın 

intim əlaqədə olması barədə versiya da mövcuddur. 

Əvvəllər də mövcud olan pedofiliyanın XX əsrin sonunda və bizim 

dövrümüzdə keşişlər, hətta yepiskoplar arasında yayılmasına dair çoxlu faktlar 

aşkara çıxmışdır. Vaxtilə bu iyrənc əlaqəyə cəlb olunmuş oğlan uşaqları yaşa 

dolduqdan sonra özlərinin təhqir olunması əhvalatlarını açaraq, kilsə xadimlərini 

ifşa etməkdən çəkinmədiklərindən, bu iyrənc hadisələr ictimaiyyətə məlum 

olmuşdur.  
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İslam ölkələrində isə xəlifələrin, şahların, sultanların hərəmxana 

saxlaması heç də sirr deyildir. «Min bir gecə» nağılları şahın qadınlara qarşı 

qəddarlığını açıb göstərir. İtalyan yazıçısı Bokkaçço isə özünün «Dekameron» 

əsərində xristian din xadimlərinin şəhvət düşkünü olduqlarını ifşa edir.  

Xristian dinində İslama xas olan məhdudiyyətlər mövcud olmadığından, 

bu dinə mənsub olanlar məhəbbət məsələlərində daha azad və sərbəstdirlər, ona 

görə də öz ülvi hisslərinə dinin müdaxilə etməsi ilə çox hallarda barışmır, bəzən 

hətta üsyana qalxırlar. Din xadimlərinin eşqə, onun bəhrəsi olanlara qarşı 

etibarsızlığına biganə qala bilməyən qadınlar dinin postulatları, hətta Allahın özü 

barədə şikayətlənməkdən, öz bədbəxtlikləri üçün ona ittiham irəli sürməkdən də 

çəkinmirlər. Axı məhəbbət bir ali hiss kimi bütün canlılar arasında yalnız insana 

xasdır, ona sədd çəkmək istəyənlər məhəbbətin daşıyıcılarının kəskin etirazı, hətta 

nifrəti ilə üzləşməli olurlar. Bəzi canlılar arasında, çox sayda quşlar arasında, hətta 

canavarlarda nikah sədaqəti mövcud olduğu halda, onlarda məhəbbət hissləri 

yoxdur. Qədim Roma şairi Ovidinin «Məhəbbət elmi» (“Ars amandi”) əsərində 

yazdığı kimi, başlanğıcda ibtidai insan öz həyat tərzi və qidalanması ilə 

heyvanlardan fərqlənmirdi. İnsanlar ot üstündə yatır, özlərini yarpaq yorğanı ilə 

örtürdülər. Yalnız qadınla kişi arasında məhəbbət hisslərinin rüşeymi oyandıqda, 

bu metamorfoza onları insan olmağa, başqa canlılardan əsaslı qaydada 

fərqlənməyə gətirib çıxardı. Bu hisslər onların könlündə yuva salmaqla özlərini də 

bir insan kimi tanımalarına şərait yaratdı. Böyük alman filosofu Hegelin yazdığı 

kimi «Həqiqi sevmək – bu, özündən imtina etməklə özünü tapmaq və başqasında 

özünün qeyb olmasıdır». Sevən şəxs məhəbbət sobasında əridikdə özündən 

imtinaya sevinərək, bu hissi yaşamaqla xoşbəxtliyə qovuşduğu qənaətinə gəlir.  

Ona görə də məhəbbətə arzu olunmayan müdaxilə, guya bu məsələdə 

insanların səhvini düzəltmək məqsədi özünün tam yararsızlığını göstərir. Çünki 

məhəbbət bir hiss kimi insanın malik olduğu heç bir hisslə müqayisə oluna bilməz, 

axı məhəbbət süni olmayıb, həqiqidir, onun surroqatı, əvəzedicisi də yoxdur. Onun 

hökmünə tabe olmayan ürək, könül də yoxdur və hətta ağıl da onun hücumu 

qarşısında öz gücsüzlüyünü göstərir. Məhəbbət insanlar arasındakı münasibətdə 

aysberqi də əridə bilir, onun yanan odunda ən möhkəm filiz də əriyib, öz 

xüsusiyyətini əsaslı surətdə dəyişdirir. Rus yazıçısı F.M.Dostoyevskinin «nifrət-

məhəbbət» prinsipi yada salınsa, hətta bir az əvvəl nifrət etdiyin adamı da sevə 

bilərsən. Bunun müasir nümunələrindən biri olan «Stokholm sindromu» da 

meydana gəlmişdir. Bu sindromda qız onu zorlayan, bəkarətini pozan adama bu 

hadisə baş verdikdən bilavasitə sonra nifrət etməyə başlayır və güman edir ki, bu 

nifrət uzun müddət onu tərk etməyəcəkdir. Lakin bir müddətdən sonra qız həmin 

zorlayan şəxsə vurulur və bu hiss əvvəlki nifrəti də yoxa çıxarır.  

Məhəbbət elə bir dünyadır ki, onun başlanğıcı olsa da, sonrakı, artıq 

yaddaşa hopan ömrü nəhayətsizdir. İnsan məhəbbət aləminə qədəm qoyduqda 

özünü dünyanın seçilmiş adamı hesab edir, çünki onun hissi cavabsız qalmamış, 

özü də sevilmək sevincini yaşamaqdan qeyri-adi həzz almışdır. Həyatın bütün 

çətinlikləri onun gözündə kiçilir, çünki o, digərlərinin sevincsiz yaşadığı bir 
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səhrada özünə məxsus olan vahə – oazis tapmışdır və bu, əslində onun üçün 

yerüstü cənnətə, Edemə bərabərdir.  

Məhəbbətin şirinliyini dadmış insanları, hansısa uydurulmuş məqsədi 

əsas götürərək, bir-birindən ayırmaq, təqsiri olmayan adamları ədalətsiz olaraq 

həbsə məhkum etməyə bənzəyir. Elə təsəvvür yaranır ki, yeni bir dünyanı kəşf 

etmiş bu iki adam böcək kimi hörümçək toruna salınmışdır və onların bu tordan 

xilası mümkün deyildir. Görən, bu torları hörənlər özləri insan təbiətinə malik 

deyillərmi, axı heç bir din insan təbiətini bütünlüklə dəyişə bilməz. Adamların 

ağlını, şüurunu deformasiyaya uğratmaq olar, ancaq onun vurğun könlünü zəbt 

etmək, orada işğal qaydalarını tətbiq etmək qeyri-mümkündür.  

Məhəbbət könüldə yaranıb, könülü də hədəf götürdüyünə görə onu 

qadağan etmək, onun ehtiras elektrikini hansısa bir rele vasitəsilə kəsmək, onun 

boynunu vurmaq, məhv etmək müşkül məsələdir, əslində mümkün deyildir. 

Məhəbbət təbiətdə vahid olmaqla nə dərinliyi tapa bilir, nə də həddi görür. Leyli və 

Məcnun, Abelyar və Eloiza, Françeska da Rıminı və Paolo, Romeo və Cülyetta çox 

əsrlər bundan əvvəl mövcud olmuş nakam məhəbbətin qurbanlarına çevrilmiş və 

ağır dərd içərisində həyatdan getmişlər, lakin onların obrazı bu gün də yaşayır, heç 

şübhəsiz, gələcəkdə də ruhən canlılığını davam etdirməklə bütöv nəsillərin, 

xüsusən gənclərin qəlbinə sönməz məhəbbət vulkanından gur işıq salacaqdır. Bu 

vulkandan çıxan lava bəlkə də külə çevrilir, lakin Vezuvinin ətəklərində həmin kül 

torpaqlara əlavə münbitlik verən kimi, eşq həvəsində olan könüllərin yaxşı nümunə 

əsasında oyanmalarına, alovlanmalarına şərait yaradır. Məhəbbətə boylanan 

insanların könüllərini də belə münbit torpaq hesab etmək olar və oradan yeni 

pöhrələr boy atıb qalxacaqdır.  

 Məhəbbət döyüşü ona kənardan müdaxilə edənlərin cəhdləri nəticəsində bu 

cəngavərlərin həlak olması ilə nəticələnir. Onlar qeyri-adi bir qəhrəmanlıq 

göstərməmişlər. Lakin məhəbbət naminə fədakarlıqları ilə özlərinə əslində təsir 

gücü azalmayan abidələr yaratmışlar. Bu abidələr sonrakı nəsilləri, həlak olanların 

timsalında qorxmamağa, sevgiyə sədaqət göstərməyə və onun yolunda hər cür 

əzaba dözməyə çağırır. Ən müqəddəs hiss üçün qurban gedənlər heç də ağı 

mövzusu deyildir, onların barəsindəki xatirə məhəbbətin zəfərinə həsr olunan himn 

kimi səslənir.  

İnsan yaşa dolduqca onun həyat qüvvələri, orqanizminin resursları 

zəifləməyə, tükənməyə başlayır, çox şey onun yaddaşından silinir, yaxud da xırda 

fraqmentlər, qəlpələr kimi qalır. Təkcə məhəbbətə həsr olunmuş həyat səhifələri, 

hətta çox qısa olmağından asılı olmayaraq, könülü, qəlbi görünməmiş şəkildə 

coşqunlaşdıran sevgi bütün detalları ilə xatırlanır və bu xatirə itirilmiş sevginin 

adamın özü ilə axıra qədər yaşayan və silinməyən bir nişanəsinə çevrilir. Sevmiş 

və sevilmiş adam bu xatirədən təskinlik tapır, onun vərəqlənməsi könüldən 

qaranlıq hissləri qovur, alatoranlığın – ingilislər bunu başqa ifadələrlə yanaşı həm 

də owl-light - “bayquş işığı” adlandırırlar, – hakim kəsildiyi məkanı özünün gur 

işığı ilə işıqlandırır. Bu sevgi, bəlkə də birgünlük kəpənəklər kimi qısa ömür 

sürmüş, lakin onlar qəlbə, könülə pozulması mümkün olmayan parlaq rənglərlə 
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naxış vurmuşlar, çünki ürək daim onun diktəsi ilə döyünür. Sevgi onu 

yaşayanlardan fərqli olaraq, özünün ömrünün sonunda belə, heç də torpağa 

gömülməyəcəinə bir əminlik yaradır. Sevgililər haqqındakı xatirələr, rəvayətlər, 

əfsanələr, hətta uydurmalarla zənginləşsə də, hər kəs onları həqiqət işığı kimi qəbul 

edir, çünki onlar ətrafa işıq və hərarət dalğası yaymaqla adamları sevincli günlərə 

səsləyir, hətta uğursuzluq anlarında da onlara müəyyən təskinlik verir.  

Məhəbbətin mahiyyəti vahid olmaqla, cütlüyün bir-birinə vurğunluğu 

üzərində qurulsa da, onun minlərlə variantları, şəkildəyişmələri vardır. Əlbəttə, 

məhəbbət vurğunluqdan fərqlənə bilər. Hər kəs onu özünə məxsus qaydada 

yaşayır, əslində ona əsir düşür, talelərdə o tam fərqli qaydada iz buraxır, bu “uçan 

holland”a bənzəyən gəmi («uçan holland» dəniz quldurları tərəfindən komandası 

məhv etdiyindən, dalğaların sərəncamına buraxılan və başqa gəmlər üçün təhlükə 

mənbəyinə çevrilən gəmilərə deyilir) əksər hallarda xoşbəxtlik limanına yanaşa 

bilmədiyi halda, başqalarına heç bir ziyan vurmadan, əsasən məhz cütlüyü hədəf 

seçən bədbəxtliklərlə, faciələrlə üzləşir. Ona görə də məhəbbətə həsr olunan 

musiqi daim rekviyemi xatırladır, onda major notlar tapmaq çətin olur. Aşağıda 

nəql edilən, baş verməsi və xüsusən nəticəsi daha çox faciə janrını andıran bu sevgi 

əhvalatları gerçəkliyin və bədii təxəyyülün məhsulu olmasından asılı olmayaraq, 

eşq gəmisinin sualtı mərcan rifləri timsalında olan sərt dini sədlərə toxunmaqla 

qəzaya uğramasını əks etdirir. Mərcan rif gəminin korpusunu deşib onu batırır. 

Belə gəminin sərnişinləri ya məhv olur, yaxud da daim əzaba məhkum edən 

zərbələr, yaralar alırlar. Onlardan biri XII əsrin əvvəllərində Fransada, onun 

paytaxtı Parisdə din xadimi Abelyarla Eloiza arasında qısa müddət davam edən, 

həm də onları qəbirə qədər müşayiət edən əzablara səbəb olan eşq macərasıdır, 

ikincisi, ingilis qadını yazıçısı Etel Lilian Voyniçin məşhur «Ovod» romanında 

italyan keşiş Montanellinin ingilis ərli qadına yaxınlığının bəhrəsi olan Arturun 

bioloji atasının məsləhəti ilə digər keşişin xəyanətinə tuş gəlməsi və axırda isə 

atasının xəyanəti hesabına edam yolu ilə həyatla vidalaşması əhvalatıdır. Üçüncüsü 

isə Avstraliya qadın yazıçısı Kollin Makkalounun geniş yayılmış «Qaratikan quşu» 

romanında keşiş Ralf ata ilə gənc qız Megginin uzun müddət davam edən 

vurğunluqlarının, alovlu sevgilərinin, nəhayət bunun öz zirvəsinə çatmasından 

meydana gələn oğullarının sonralar kardinalın nümunəsində keşiş olmağa can 

atmasının və həlak olmasının hekayətidir. Sevgisinin fəlakətli gedişinə və sevdiyi 

adamdan oğurladığı oğulu itirməsinə görə Meggi buna səbəb hesab etdiyi Allaha 

qarşı üsyan etməyə hazırdır. Eloiza da nakam sevgisinə görə Allaha qarşı ittiham 

irəli sürməkdən çəkinmir. Artur isə İisusu büt hesab etməklə, keşiş olan doğma 

atasından dindən üz döndərməyi tələb edir. Hər üç misalda dinin əsassız olaraq 

müdaxilə etməsi, təcavüzə yol verməsi ilə, müxtəlif şəkildə olsa da, eyni rəhmsiz 

qaydada bu sferaya daxil olanları dözülməz bədbəxtliyə düçar etməsi nümayiş 

etdirilir. Abelyarın, Lorentso Montanellinin və Ralf de Brikassarın da din 

tərəfindən məhkum edilən cinayəti yalnız ondan ibarət idi ki, onlar Amurun 

diktəsinə boyun əyməklə, cavan qızlara və ya ərli qadına vurulmuş, bu eşq 

macəraları təbii olaraq bəhrəsiz qalmamış, Eloiza öz sevgilisindən, ərli qadınlar 

olan Qledis və Meggi isə məşuqlarından övlad dünyaya gətirmişdilər. Lakin 
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onların sevgi əhvalatları uzun çəkməmiş, Abelyar vəhşicəsinə zədə almış və təhqir 

olunmuş, Eloizadan ayrılmış, Montanelli Uzaq Şərqə yollanmağa məcbur edilmiş, 

məşuqəsi isə az sonra ölmüş, Ralf ata isə sevgisini gizlətmək yolu ilə və qəflətən 

çox varlandığına görə kardinal rütbəsinə yüksəlmiş, lakin sevdiyi Meggini ağır 

əzablara məhkum etmişdi. Bu üç cütlüyün hər biri ömürlərini viran qoyan fəlakətlə 

üzləşmiş, nəinki sevdiklərini, sevgilərini, həm də özlərini də itirdikləri qənaətinə 

gəlmişdilər.  

Digər iki əhvalatdan fərqli olaraq, Abelyarla Eloizanın sevgisi real 

həyatda mövcud olmaqla, Ovidinin dalğalar barədəki təbirindən istifadə etsək, bu 

sevginin asimana yüksələn şiddətini əks etdirən məktubları qalmışdır. Məktublar 

çox səmimi olmaqla yanaşı, dərd yükü ilə, onun yaratdığı əzabların ağrısı ilə, 

sevgililərin xatirələrindən boylanan coşqun, solmayan, zəifləməyən qızğın 

hisslərinə ağı deməkləri ilə doludur. Bu məktublar o dövrəki yeganə ədəbi dil olan 

latın dilində yazılmışdır, sonralar fransız və ingilis dillərinə tərcümə edilmişdir. 

Onları orijinal mətndən çıxarıb, öz sözləri, ifadələri, hisslərinin bilavasitə təsviri 

olmadan əks etdirmək, nəql etmək çox çətin, bəlkə də, öhdəsindən gəlinməsi 

mümkün olmayan bir vəzifə olduğundan, bu məktublar məqalə müəllifi tərəfindən 

ingiliscədən tərcümə olunmaqla, xüsusən dini məsələlər üzrə müəyyən ixtisarla 

verilir. Bu sevgi macərasının baş verməsi barədə isə xırda həcmli qeyd əlavə 

olunur.  

 

 

Abelyar və Eloizanın sevgi əhvalatı 

 

Az qala min il bundan əvvəl baş vermiş bu sevgi, onun şirinini, həmçinin 

həyatın dözülməz acısını dadmış iki şəxs – Abelyar və Eloiza öz hisslərinin 

simfoniyası sayılacaq məktubları ilə onlara nəcib ruhlar aləmində abidə qoymuşlar. 

Axı adamlar bir çox hallarda cari həyatda məhəbbətin roluna az əhəmiyyət 

verməklə, başqa işlər barədə düşünməyə üstünlük verirlər. Çünki məhəbbət öz 

gücünü düşünülməmiş bir qaydada, həm də möhkəm şəkildə bəyan edir. Onun 

qəflətən baş verməsi isə bu hissin başqaları tərəfindən başa düşülməməsinə, hətta 

təhrif edilməsinə səbəb olur. Lakin ali hisslərin canlı təzahürü kimi Abelyar və 

Eloiza barədə düşünməyə, onların odisseyasına, ilk dəfə məlum olan vaxtdan 

etibarən daim ehtiyac duyulur. Bu ilahiyyatçı alim Eloizaya məhəbbətini 

avtobioqrafik “Mənim bədbəxtliklərimin tarixi”ndə təsvir etmişdi. Abelyarın 

tezislərindən və elmi işlərindən əsasən yalnız xatirələr qalır. Onun Eloiza ilə 

məhəbbəti isə əsrlərin arxasından indiyədək gur işıq salmaqda davam edir. 

Eloizanın yüksək fədakarlıqdan xəbər verən məhəbbəti qədim yunan şairəsi 

Sapfonun çəhrayı çələngi ilə, həm də bütün sevgililərin ehtiramı ilə taclanmışdır. 

Lesbos adasından olan Sapfo – bizim eradan əvvəl VII-VI əsrlərdə yazıb yaratmış, 

qızlara təlqin etdiyi ülvi hisslərə görə məşhurlaşmışdı. Kübar qızların dərnəyinə 

başçılıq etməklə o, onları musiqiyə, mahnı və rəqs yaradıcılığına öyrədirdi. Onun 
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lirikasının mərkəzində məhəbbət, rəfiqələrə necə yanaşmaq və qız gözəlliyi 

mövzuları dururdu. Heç də təsadüfi deyildir ki, məhəbbətin gur alovlandırdığı 

sətirlərinə görə Eloiza ikinci Sapfo hesab olunur. Şairə təsirli sevgi şeirlərinin, 

nikah poeziyası olan epitalamiyaların müəllifi kimi şöhrət tapmışdı. Ona görə də 

Platon onu muza – eşq ilahəsi hesab edərək, elm və sənət hamiləri olan muzaların 

məlum sayını doqquzdan ona qaldırmışdı. 

 Bəs Abelyar kimdir? Pyer (ingiliscə Piter) Abelyar öz dövrünün ən 

məşhur və ziddiyyətli müəllimi olmaqla, məntiq və mənəviyyat filosofu və 

ilahiyyətçisi idi. O, həmçinin istedadlı orijinal şair , qadınlar üçün məşhur 

monastırın banisi idi. Fransa kilsə şurasının qərarı ilə o, yeretikliyinə (dinsizliyinə) 

görə iki dəfə məhkum edilmişdi. Onun karyerasının konturları özünün məşhur 

“Historia calamitation” – “Mənim bədbəxtliliklərimin tarixi” adlı məşhur əsərindən 

yaxşı məlumdur. O, 1079-cu ildə Luara çayının cənubundakı Le Palledə anadan 

olmuşdu. O. Fransada fəlsəfəni, xüsusən məntiqi öyrənmək naminə özünün varislik 

hüquqlarını və perspektivini qurban verdi, Parisdə yaxşı təhsil aldı. Sonra onun 

müəllimlik və alimlik fəaliyyəti başlandı. Abelyar məntiqə dair öz yazılarında dilin 

müstəqil fəlsəfəsini ustalıqla təsvir etmişdi.  

 Parisdə o, öz təlimini açıq şəkildə öyrədirdi, həm də özəl tələbəsi, Paris 

kafedral kilsəsinin keşişi Fulbertin qız qohumu olan Eloizaya vuruldu. Abelyarla 

Eloizanın sevgisindən onların oğlu oldu. Əmisi Fulbertin qəzəbindən yayınmaq 

üçün Eloiza Parisdən kənardakı qadln monastırına girdi. Abelyar isə Fulbertin 

təhriki ilə xədim edilməyindən əzab çəkirdi. Başına gələn biabırçılığa görə o, Paris 

yaxınlığındakı Sen-Deni kral abbatlığındakı monastır həyatına daxil oldu və 

Eloizanı da könülsüzlüynə baxmayaraq rahibə etdi. 

 O, “Thelogia”-“İlahiyyat” kitabının birinci versiyasını yazdı, bu kitab 

rəsmi qaydada 1121-ci ildə Suasson şurası tərəfindən yeretik kimi məhkum edildi. 

Abelyarın Allahın sirrliliyi və Üçlük (Trinity)- (Allah-ata, Allah-oğul və Müqəddəs 

Ruh kimi üç şəxsiyyətin timsalında mövcud olmaqla, Allahın öz mahiyyətə 

etibarilə vahid olması barədə xristianlığın mühüm doqmatlarından biri – məqalə 

müəllifi) barədə dialektik analizi səhv kimi qiymətləndirildi və o, ev dustağı oldu. 

Abelyar Fransa kralı qarşısındakı məhkəməyə götürülməkdən yayınmaq üçün 

abbatlıqdan qaçdı. O, asket həyatı keçirmək istəyirdi. Tələbələri isə onu tapıb, 

onlara fəlsəfəni öyrətməyi davam etdirmək məqsədilə ona təzyiq göstərdilər. 

 Bir qədər sonra Eloiza Paraklet adlanan yeni təşkil edilmiş qadın 

monastırının başçısına çevrildi. Abeljar isə himnlər kitablarını və 1130-cu illərdə 

Eloiza ilə birlikdə öz məhəbbət məktublarının kolleksiyasını tərtib etdi. 

 Abelyar Parisin kənarındakı Mon- Sen-Jenevyevada dərs dediyi 

tələbələrdən bir çoxu sonralar böyük şərəfə nail oldu. 1140-cı ildə Sendəki şura 

onu məhkum etdi və bu qərar Roma papası tərəfindən təsdiq edidi. Ona görə də 

Burqundiyadakı Klini böyük monastırına çəkildi və dərs verməkdən uzaqlaşdı. Bu 

vaxt o, xəstə və qoca idi, adi rahib həyatı yaşayırdı. Onun 1144-cü ildə öldüyü 

güman edilir, cəsədi Parakletə göndərildi, indi isə o, Parisdəki Per-Laşez 
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qəbristanlığında Eloizanın yanında uyuyur. Abelyarın ölümündən sonra tərtib 

edilən epitafiyada müasirlərindən bir çoxu onu bütün dövrlərin ən böyük 

mütəkkirlərindən və müəllimlərindən biri kimi təlqin edir.  

 Britanika (Britannica) ensiklopediyasında onun haqqında belə, həm də 

bundan bir qədər geniş məlumat verilir. Kembric ensiklopediyasında və Merriam 

Uebster avtobioqrafik lüğətində isə ona həsr olunmuş məqalələrdəki materiallar 

məhdud olmaqla, onların dəqiqliyinə zəmanət vermək də bir qədər çətindir.  

Abelyarla Eloizanın sevgisinə gəldikdə, onlar görüşən vaxtlarda dünya 

hələ yeni məhəbbəti öyrənirdi. Bu isə sonralar Renessans ruhu adlanan bir 

cərəyana diqqət verilməsinin başlanğıcı sayıla bilərdi. Onların sevgisi daş divarlar 

arasındakı qızılgüllərlə bəzənmiş bağda, kilsə evlərində baş qaldırdı. Abelyar 

gələcək Notr-Damın yerindəki qədim kilsədə xidmət edərkən, Eloizanı özünün bir 

tale hədiyyəsi, qismətinin şirin payı kimi tapdı. O, əsl istedad sahibi və ambitsiyalı 

bir adam olmaqla, əyalətdəki kübar ata evindən Parisə gəlmişdi. Burada təhsil 

aldıqdan sonra bir alim kimi o, sürətlə irəli gedirdi və şəhərin fəlsəfə məktəbinin 

tanınmış liderinə çevrildi. İlahiyyat təlimi ilə məşğul olmaqla yanaşı, apardığı 

mübahisələrdə onun nüfuzu əlavə parlaqlığa nail oldu.  

Belə bir şəraitdə o, gözəl karyeraya malik idi. Onun həqiqi və böyük 

hesab edilən bacarığına təriflər deyilirdi, həyatı da ehtiramla əhatə olunmuşdu. 

Eloiza adlı gözəl bir qız da fəlsəfəni öyrənmək məqsədilə onun ətrafına yığışan 

tələbələrin sırasına daxil oldu. Qızın əmisi keşiş Fulbert, Notr-Damın yaxınlığında 

yaşadığından, belə tanınmış ilahiyyat aliminə yaşamaq üçün öz evində yer verdi. 

Abelyar buna qədər qızı görmüşdü və onu fəth etmək naminə bağlanan müqaviləyə 

razılıq verdi. Axı qız da əmisinin himayəsində yaşayırdı.  

Müəllimlə tələbəsi çox saydakı sakit saatlarını bağda, Sena çayı sularının 

ayaqlarını yuduğu Site adasında keçirir, qədim fəlsəfəni və onların oyanmaqda 

olan hisslərinə lay-lay deyən çay kimi sürətlə axan zamanı öyrənməyə həsr 

edirdilər. Onların arasındakı zahiri sakitlik o vaxta qədər davam etdi ki, bir neçə ay 

sonra onlar dərin məhəbbətin dərin elmindən yaxşı hali olanlara çevrildilər. Bu 

vaxt Abelyarın 37, Eloizanın isə 19 yaşı var idi. Eloiza ona tanış olmayan bu yeni 

münasibətə bütünlüklə cavab verdi, Abelyar isə öz ambitsiyasını tamamilə unudub, 

ona evlənmək fikrinə düşdü. Bu isə onun kilsədə irəliləməsi imkanlarına xətər 

toxundurdu. Eloiza onun bu rəsmi qərarını rəsmi şəkildə də rədd etdi.  

Onların sevgisi bir müddətdən sonra Fulbertə məlum oldu, bu vaxt onun 

kədəri və hiddəti nəzarətdən bütünlüklə çıxmışdı. Bu adam evində saxladığı qızı 

ələ keçirmək istədiyindən, Abelyarla Eloizanın sevgisi onun eybəcər eqoistik 

məqsədinə ağır zərbə vurmuşdu. Onların kənd yerinə qaçmaq təhlükəsi yaranmışdı, 

Eloiza bu sevginin bəhrəsi kimi uşaq doğdu. Abelyar ona evlənməyi hələ də təkid 

edirdi və axırda qız bunun vacib xarakter daşıdığını anlayıb, məşuqunun təklifi ilə 

razılaşması oldu. Lakin həm də bir şərt irəli sürdü ki, bu hadisə gizli qalmalıdır. 

Onlar belə rəsmi ittifaqa ona görə girişmişdilər ki, qızın əmisini sakitləşdirsinlər. 

Çünki o, bu məsələyə bir mükafat cavabı kimi onlarla barışacağını vəd etmişdi. Bu 
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hadisə nəhayət baş verdikdə, Abelyar rəsmi qaydada evləndiklərini açıq şəkildə 

elan etdi. Nikahın bilinməsini istəməyən məşuqəsinin könlünü bu hərəkəti ilə 

zədələdiyindən, Eloiza sərt qaydada bu həqiqəti dandı.  

Onların hər ikisi Fulbertin vəd etdiyi mükafatı həyata keçirəcəyinə 

inanmışdı. Lakin Eloizanın əmisi bu vaxt dərin narahatlıq keçirməklə, Abelyardan 

qisas almaq istəyirdi. Ona görə də onu cəzalandırmağı, həm də alçaltmağı qət etdi. 

Fulbertin adamları gecə Abelyar yatan vaxt onun otağına soxulub, onu xədim 

etdilər. Bu, iyrənc bir qisas olmaqla, onların taleyinə bu vaxtadək laqeydlik 

göstərən sivilizasiyanı da dəhşətə gətirdi. Biabır olmuş və alçaldılmış bu eşq 

qurbanı çıxış yolu kimi gizlənmək qərarına gəldi ki, bəlkə, rahat yaşaya bilsin. 

Belə səfil həyat naminə də o, kilsəni tərk etdi. Bir müddətdən sonra monastır 

andını içib, rahib oldu. Onun məhəbbətinə vəfasız çıxmaq istəməyən Eloiza da 

məşuqunun təklifi əsasında rahibəyə çevrildi. O, itaət altında yaşamağa razılaşdı və 

Parakletdəki qadın monastırına daxil oldu. Bu vaxt bədbəxt qızın 22 yaşı var idi.  

Abelyarın ağlı hələ də güclü idi, onun təəccübünə rəğmən, cəmiyyət hələ 

də onu axtarırdı, ustalıq nümunəsi sayılan məntiqinə qulaq asmaq istəyirdi. Lakin 

yenidən təsir gücünə yiyələnməsi onun daha qəzəbli qaydada təqib edilməsinə 

səbəb oldu və həyatının sonrakı illəri mühakimələrlə və çoxtərəfli ağrının nəticəsi 

kimi kədərlərlə dolu idi. Sevgililərin bir-birindən ayrılmalarından 16 il keçdikdən 

sonra Eloizanın əlinə Abelyarın dostuna yazdığı və qızın bir təskinlik əlaməti kimi 

qəbul etdiyi məktub düşdü. O, bundan təsirlənib məşuquna ehtiras və şikayət 

saplarından hörülmüş bir cavab yazdı. Bu məktuba bərabər olan digər bir 

nümunəni hətta dünya ədəbiyyatında da tapmaq çətindir. Məşuqunun soyuq və 

formal cavabına qız suallarla dolu və utandırıcı xarakter daşıyan, lakin həm də 

təmkinli, itaət etməyi bildirən üçüncü məktubunu yazdı. Bu üç məktub 

məhəbbətdən əlavə, ümidsizlik içərisində ruhi təslimçiliyi axtaran bir könüldən 

xəbər verirdi. Məktubların təqribən 1128-ci ildə yazıldıqları güman edilir, ilk dəfə 

isə onlar az qala altı əsr sonra, 1696-cı ildə Parisdə nəşr olunmuşdu.  

Abelyar öz məhəbbəti naminə hələ də düşmənləri ilə inadkarlıqla 

mübahisə aparırdı. Son mərhələdə Romaya səfər etdi, orada öz təlimlərinə 

yeretinlik (dinsizlik) damğası vuran hökmdən şikayət etdi. Onun “Üçlük” ( 

“Trinity” ) barədəki təlimi kilsə tərəfindən məhkum edilmişdi. Lakin şikayəti də 

heç bir fayda vermədi, artıq o, yorulmuşdu. Xəstə Abelyar Burqundiyadakı 

monastırda öldü.  

Eloiza onun meyitini özünün başçı olduğu Parakletdəki qadın 

monastırında dəfn edilməsini xahiş etdi. Axı Abelyar Parakletin əsasını qoyan idi 

və onun cəsədi də öz son sığınacağını orada tapdı. 20 il sonra elə sevgilisinin 

öldüyü bir yaşda Eloiza da həyatdan getdi və məşuqunun yanında da dəfn edildi.  

Belə deyirlər ki, nə vaxtsa o cür şirin anlara daldığı məşuqəsi olan bu 

qızı, Abelyar uyuduğu dar sərdabədə öz yanında dəfn olunmağa gələndə 

salamlamaq üçün öz tabe olan əllərini yenidən yuxarı qaldırmışdı. Əlbəttə, 

məhəbbət heç də əlləri öz zəfərini qoruyub saxlamaq üçün vacib vasitə hesab 
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etmir, çünki bu hissə xidmət edənlər onun qaydalarına və prinsiplərinə heç də tabe 

olmurlar. Bəhrəsiz, qeyri-münbit torpaqdakı şirin su kimi o, insanların həyatının 

içərisinə yayılır, hətta onun müəyyən olunmamış formulu adamları daha dolğun 

azadlıq üçün ilhama gətirir.  

XIX əsrin birinci onilliyində Napoleonun imperatriçəsi Jozefina 

Abelyarla Eloizanın məktublarını oxuduqda riqqətə gəldi, onların tənhalıqda 

uyuması ilə razılaşmayıb, cəsədlərinin gətirilib Parisin məşhur Per-Laşez 

qəbiristanlığında dəfn edilməsini istədi. Lakin bu arzu onun özünün ölümündən üç 

il sonra, 1817-ci ildə həyata keçdi. Həmin qəbiristanlığa gələnlər bu məhəbbət 

divanələrinə hörmət əlaməti olaraq, onların sərdabəsini ziyarət edir, bu ölməz 

rəmzə təzim qılırlar. Per-Laşez bu xoşbəxtlikləri miqyasında bədbəxt olanlara 

uyumaq üçün yer verməklə yanaşı, həm də onların qövsü-qüzehi andıran 

şöhrətlərinə də şərik oldu.  

Onların məhəbbətinin simvolları kimi yazdıqları məktublar isə dünyanı 

dolaşmaqda davam edir. bu sevgi ifadələrinin sevinci və hüznü ilə tanış olanlar 

onların qəbirlərini ziyarət edənlərdən heç də geri qalmırlar, bəlkə də, bu hisslər 

sərgisinə heyranlıqla tamaşa etdikdən sonra məhəbbət dünyasını daha yaxından 

tədqiq etmiş olurlar. Çünki bu tanışlıq, bu sehrli dünya ilə ünsiyyət məhəbbət 

qurbanlarının taleyinə biganə qalmaq istəməyən adamlara çox şey verir. 

Bu məktublarda ifadə olunan döyünən ürəklərin nəbzində öz 

öyrəndiklərini unudub, məşuq rolunda daha böyük şöhrət tapan Pyer Abelyarın 

buna görə böyük haqq ödədiyi məlum olur. Sakit bir həyatı yaşadığı halda, böyük 

elm adamı sayılan bir adamın dərslərindən yalnız öyrənməyi arzulayan Eloiza da 

qızğın bir məhəbbətlə qarşılaşır. Lakin bu sevgi Abelyara olduğu kimi, ona da 

bədbəxtlik zəhərinin qədəhini içdirdi və uzun illər ərzində onu qəm dünyasında 

yaşamağa məcbur etdi. 

 Eloizanın Abelyara birinci nəktubu 

Bu məktubu Eloiza öz Ağasına, atasına, ərinə, qardaşına onun 

nökəri,arvadı, bacısı kimi bütünlüklə özünün ehtiram bəslədiyi və sevdiyi Abelyara 

öz itaətini ifadə etmək üçün yazır. 

Sənin dostuna təskinlik üçün yazdığın məktub ondan bir neçə gün sonra 

mənim əlimə düşdü. Yazılanı bilmək üçün və əlimdəki həmin məktub bir 

məhəbbət nişanəsi olduğundan məndə ona maraq oyandı. Çatdığım azadlığa haqq 

qazandırmaq naminə səndən gələn hər şey üzərində mütləq imtiyaza malik 

olmağıma görə qürur hissi duydum. Əsla yaxşı tərbiyə qaydalarını pozmaq yolu ilə 

hərəkət etməyi deyil, sadəcə Abelyardan gələn xəbərləri eşitmək istədim. Lakin 

mənim marağım necə də baha başa gəldi! Mən məktubun bizim bədbəxtliyimizlə 

əlaqədar olan təfsilatlarla və melanxoliya (depressiya, tibbdə kədərli, məyus əhval-

ruhiyyə - tərcüməçi) ilə dolu olduğunu gördükdə təəccübləndim! Mən öz adıma 

yüz dəfələrlə rast gəldim. Mən onları heç vaxt qorxu hiss etmədən görmədim, axı 

bu adı daim bir sıra ağır bədbəxtliklər müşayiət etmişdir. Mən həmçinin səni də 

bərabər qaydada bədbəxt gördüm. Bu kədərli, lakin əziz olan xatirələr mənim 
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ürəyimi elə güclü döyünməyə məcbur etdi ki, mən düşündüm ki, onlar sənin öz 

dostuna, az da olsa ruhi rahatlıq vermək üçündür, lakin belə qeyri-adilik həm də 

bizim əzablarımızın və inqilabımızın timsalı mənasını verir.  

Mən bütün olanları təzədən qiymətləndirməyə başladım və özümün səfil 

olmağıma qədəm qoymağımı kədər yükünün təzyiqi ilə başa düşdüm. Zaman 

məsafəsinin uzunluğu mənim yaralarımı bağlamağa borclu olduğu halda, ancaq 

sənin öz əlinlə yazdıqlarını təsadüfən görməyim, onların hamısının qərtməyini 

qoparmaqla, təzədən qanaması üçün kifayət idi. Hətta sənin yazdıqlarında ifadə 

olunan özünü müdafiə naminə əzab çəkməyin də mənim xatirəmə heç də ləkə sala 

bilməz. Qəddar əmim və təhqir olunmuş sevgilim daim ağrı çəkən nəzərim 

qarşısında dayanmalıdır. Mən sənin bilik verdiyin düşmənlərini və şöhrətinlə 

əlaqədar sənə qarşı yönəlmiş paxıllığı unutmayacağam. Mən heç vaxt sənin haqq 

yolu ilə qazandığın nüfuzunun xırda hissələrə parçalandığını unutmayacağam. 

Sənin İlahinin haqqında traktatın ( “İlahiyyat” kitabı və “Üçlük” barədə Abelyarın 

təlimini nəzərdə tutur – tərcüməçi) yandırılmağa məhkum edilmədimi? Səni daim 

həbs cəzası ilə qorxutmadılarmı? Düşmənlərinin sənin nəzərdə tutduqlarından tam 

fərqli olan öz rəylərini sənin üstünə yıxmalarına qarşı sən də müdafiə olunmağında 

əbəs yerə inadkarlıq göstərirsən. Əbəs yerə sən onların rəylərini məhkum edirsən; 

onların hamısı sənin haqq qazanmağın üçün heç bir effekt vermədi, onlar sənin 

yeretik (dinsiz) olmağın barədə qərara gəldilər. Satqın rahibələr, sən onlara şərəf 

göstərib, qardaş adlandırdığın halda, sənə qarşı necə bir tufan qaldırdılar. Bizim 

bədbəxtliklərimizin bu tarixi, həqiqətən olanlarla o qədər əlaqədardır ki, ürəyimin 

qan axıtmasına səbəb olur. Mən göz yaşlarımı saxlaya bilmirəm, onlar sənin 

məktubunun üzərinə tökülüb, yarısını pozmuşdur. Sənin bu məktubunu qısa 

müddətə də olsa, özümdə saxlamaqdan məmnunluq duyacağam, lakin o, çox 

tezliklə məndən geri alınacaqdır.  

Etiraf etməliyəm ki, sənin məktubunu oxuyandan əvvəl ağlım xeyli 

yüngülləşmişdi. Yəqin ki, sevgililərin bədbəxtlikləri onlara gözlər vasitəsilə 

çatdırılır. Sənin məktubunu oxuyanda mən hiss edirəm ki, bütün olanlar təzələnir, 

mən kədərlərimi uzun müddət ifadə etmədiyimə görə özümü məzəmmət edirəm. 

Bu vaxt isə bizim düşmənlərimizin qəzəbi belə quduzcasına od saçır. Onlar sənin 

ləyaqətinə daim hücum edəcəklərini, hətta sən qəbirdə sığınacaq tapana qədər səni 

təqib edəcəklərini bəyan edirlər və güman ki, o vaxt hətta sənin külünə də rahat 

uyumağa imkan verməyəcəklər. Qoy mən sənin bədbəxtliklərin barədə daim 

düşünüm, qoy dərc edib bütün dünyaya onları agah edim, əgər bu mümkündürsə, 

sənin qiymətini bilməyən dövrün özünü də biabır edim (Eloizanın bu sözləri böyük 

Roma filosofu Tsitseronun Milonun müdafiəsinə həsr olunmuş nitqindəki məşhur 

«O tempera, o mores» – «Ar olsun bizim dövrümüzə və onun qaydalarına» 

sözlərini yada salır – tərcüməçi).  

Təəssüf ki, mənim yaddaşım ötüb-keçən bədbəxtliklərin xatirələri ilə 

doludur. Mənim Abelyarımı nə vaxtsa göz yaşları axıtmadan xatırlaya 

bilməcəyəmmi? Onun əziz adını nə vaxtsa ah çəkmədən söyləyə bilməyəcəyəmmi? 

Yalvarıram sənə, məni necə bədbəxt şəraitə gətirib çıxardığına nəzər yetir. Əgər 
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bu, sənsizlikdirsə, deməli, kədərli, əzab verən, heç bir rahatlıq imkanı olmayan bir 

şəraitdir. Onda sən qəddar olma, məni inkar etmə, səndən xahiş edirəm, yalnız sən 

bu azacıq yüngüllüyü mənə verə bilərsən. Qoy sədaqətlilik hesabına mən sənə aid 

olan hər şeydən hali olum. Mən hər şeyi, hətta uğurlu olmayanı belə biləcəyəm. 

Yəqin ki, səninlə birlikdə çəkdiyim ahlar məni az əzab çəkməyə sövq edəcəkdir. 

Çünki deyirlər ki, bütün dərdlər yarı bölünəndə xeyli yüngülləşir.  

Mənə de ki, hansı bir vasitə ilə sən mənim göz yaşlarıma aman 

verəcəksən. Qadının göz yaşları melanxoliya anında dayanır və aman bilməyən 

tövbəyə həsr olunur. Xoşbəxtlik nadir hallarda xeyirxah adamların ünvanını seçir. 

Tale o qədər kordur ki, kütlə içərisində təkcə bir müdrik və igid adam vardırsa, o, 

heç də gözləməməlidir ki, tale onu başqalarından ayıracaqdır. Vaxtı ötürmədən 

mənə yaz və heç də möcüzə gözləmə, o çox nadir hallarda baş verir və biz özümüz 

isə xoşbəxtliyin qayıdıb gəlməsini gözləmək xatirinə bədbəxtliklərə daha çox adət 

etmişik. Mən səndən bir məktub alan kimi biləcəyəm ki, sən hələ də məni 

xatırlayırsan. Seneka (Qədim Roma filosofu – tərcüməçi) nəzərdə tuturdu ki, bu 

növ həzz üçün çox hissiyyatlı olmaq lazımdır. O, stoik olmasına baxmayaraq, bu 

növ həzzlərə həssas idi, dostu Lutsilidən hər bir məktubu alanda o, təxəyyül edirdi 

ki, onunla söhbət etdikləri vaxtdakı sevinci yenə də hiss edir.  

Otağımda sənin şəklin vardır. Mən heç vaxt dayanıb ona baxmadan 

yanından keçmirəm. Və elə bil ki, sən hələ də mənimsən, gözlərimi ona nadir 

hallarda dikirəm. Məgər bu dilsiz şəkil məktubların ilhamlandıra biləcəyi həzzi 

verə bilərmi? Məktublar könülə malikdir, onlar danışa bilirlər, onlar ürəyin nəql 

etdiklərini ifadə etmək gücünə, ehtiraslarımızın bütün alovuna malikdir. Biz bir-

birimizə yaza bilərik, belə günahsız həzz bizdən yan keçə bilməz. Qoy, yeganə bir 

xoşbəxtlik hansısa laqeydlik hesabına bizi tərk etməsin və bu, yeganə şeydir ki, 

onun vasitəsi ilə düşmənlərimizin qəzəbi heç vaxt bizə görə sevinə bilməz. Sənin 

mənim ərim olduğunu oxuyacaq, sənsə mənim sənin arvadın olmağımın əlamətini 

görəcəksən. Bütün bədbəxtliklərimizin əksinə, sən öz məktubundan həzz ala 

bilərsən. Məktublar ilk dəfə mənim kimi bədbəxtlərin təskinliyi üçün icad 

edilmişdir. Səni görmək və sənə malik olmaq həzzlərini itirsəm də, müəyyən 

ölçülərdə bu itkinin əvəzini sənin yazılarında tapmaqla məmnun olacağam, onlarda 

sənin ən müqəddəs fikirlərini oxuyacağam. Mən məktubları həmişə özümdə 

saxlayacaq, hər an onları öpəcəyəm. Mən beynimin diktələrindən daha çox 

ürəyimin diktələrini oxuyuram. Mənim indiyədək sevmədiyini desən, mən yaşaya 

bilmərəm. Dostunla melanxolik yazışmağında mənim bütün kədərlərimi oyatdın, 

həm də bu məktub sənin dəyişməyən sevginin bəzi nişanələrini göstərdi.  

Sən hər şeyi həmin dostundan daha çox bizə borclu olduğuna görə 

etmisən, axı sənin dostluğun nə vaxtsa belə yaxın olmuşdumu? Biz özümüzü (həm 

də rahibələri nəzərdə tutur-tərcüməçi) sənin bacıların, sənin uşaqların adlandırırıq 

və güman edirik ki, bu əziz olan bir münasibətin əlaməti olduğunu ifadə edir. Əgər 

biz nankor olmağı bacarsaydıq, bizə məlum olanları sənə, bu kilsəyə, bu 

mehrablara, bu divarlara danışa bilməzdik. Sən bu binanın bünövrəsini yeganə 

qoyansan, bu, bütünlüklə sənin işindir (Paraklet monastırının əsasını qoyduğuna 
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işarə edir - tərcüməçi). Sən burada yaşamasan da, əvvəllər quldurları, qatilləri ilə 

tanınan bu yerə belə şöhrət və müqəddəslik verməzdin. Bizim xidmət etdiyimiz 

Allah burada yerləşdirdiyi ziyansız rahibələrdən başqa heç nəyi görmür. Bu cavan 

üzümlük ancaq sənə borcludur, sən onu becərməyə və yaxşılaşdırmağa tam qayğı 

göstərirsən. Bu, sənin həyatının ən vacib işlərindən biri olmağa borcludur. Bizim 

müqəddəslikdən təcrid olunmağımıza baxmayaraq, andlarımız və həyat tərzimiz 

bizi bütün şirnikləmələrdən, azmalardan qoruyur. Bizdəki ləyaqət təbiətə və qadına 

bəxş edilmiş bir şeydir. Allahın üzümlüyünü salmaq heç də kiçik zəhmətin işi 

deyildir. Allahın mərhəməti, həmin kilsə üçün adamların daimi duaları hər ikisinin 

işini bəhrəli etməlidir.  

Sən bu dünyanın yaxşı şeyləri ilə dolu olanlarla və yerin piyi ilə 

qidalananlarla danışanda İncilin kəhrəbalarını donuzun qabağına səpələdin (“Yeni 

Vəsiyyət”dəki pritçaynı yada salır – tərcüməçi) və sən günahsız qoyunlara 

laqeydlik göstərdin.  

Sən mənə yazanda, məhz öz arvadına yazacaqsan, nikah belə 

məktublaşmanı qanuni etmişdir və sən ən kiçik hay-küyə də yol vermədən məni 

məmnun edəcəksən. Mən öz əmimdən qorxmuram. Burada sənin də qorxmağın 

üçün heç nə yoxdur. Sən məni görə bilərsən, mənim çəkdiyim ahları eşidə bilərsən 

və heç bir təhlükə hiss etmədən bütün dərdlərimin şahidi ola bilərsən. Beləliklə, 

sən yalnız göz yaşları və sözlərlə mənim ağrımı yüngülləşdirə bilərsən. Mənim 

bəzi bədbəxtliklərimə sən səbəb olmusansa, mənim bütün rahatlığım üçün də bir 

alət olmalısan. 

Sən xatırlamaya bilməzsən ki, (çünki sevgililər yaddan çıxara bilməzlər) 

sənin mülahizəni dinlədiyim bütün günlərdə mən həzz fazasını yaşamışam. Sən 

olmayanda mən özümü hamıdan gizlətdim ki, sənə məktub yazım. Məktubun sənin 

əlinə düşməsi o qədər də asan məsələ deyildir.  

Mən özümə nifrət edirəm ki, səni sevə bilmişdim. Mən özümü daim 

həbsxana şəraitində əzdim, bu, səni sakit və yüngül bir şəraitdə yaşada bilər. Qüsur 

heç vaxt heç nəyi bu qaydada ilhamlandırmır, bu, bədəni əsir etmək üçün olduqca 

çoxdur. Mənim qəddar əmim heç də sevdiyim bir adam deyildir. Lakin o, heç bir 

səbəb olmadan da təqsirkar idi. Mən səni həmişə olduğundan artıq sevirəm. Ona 

olan mənim qisasım da məhz belədir. Ömrümün sonuna qədər səni sevəcəyəm. 

Əgər keçmişdə sənə heyranlığım elə saf deyildisə, indiki dövrdə mənim ağlım və 

bədənim səni sevir. Digər hansısa bir xoşbəxtliyə nisbətən, sənin ürəyinə sahib 

olmaqdan daha çox həzz duyurdum və səndə həm də bir ləyaqətli adamı 

qiymətləndirirdim.  

Müstəsna qaydada bunu istəməsəm də, sizə ərə getməyimə razılıq 

verdim, baxmayaraq ki, bilirdim ki, kiminsə arvadı olmaq adı dünyada şərəfli, 

dində isə müqəddəs sayılır. Ancaq sənin məşuqən olmaq adı daha böyük lətafətə 

malikdir, çünki məşuqə daha sərbəstdir. Mən kiminsə arvadı olmaq adına nifrət 

edirəm, ona görə də məşuqə sifətində daha xoşbəxt yaşa bilərəm. Mən Abelyarla 

onun məşuqəsi kimi yaşamağı dünyanın digər bir imperatriçəsindən daha yüksək 
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səviyyə hesab edirəm. Mən Yer üzünün Kralının qanuni arvadı olmaqdansa, sənə 

itaət göstərməyimlə daha xoşbəxt idim. Var-dövlət və dəbdəbə isə heç də 

məhəbbətin lətafəti deyildir. 

Məhəbbət deyil, ancaq var-dövlətə sahib olmaq arzusu qadını əfəllərin 

ağuşuna atır. Heyranlıq deyil, yalnız ambitsiya belə nikahları meydana gətirir. Mən 

inanıram ki, onlar həqiqətən də bu yolu seçməklə müəyyən şərəf və fayda əldə 

edirlər, lakin heç vaxt düşünə bilmərəm ki, bu yol vurğunluq ittifaqının həzzlərinə 

malik olmaq yoludur, uzun müddət ayrı şəkildə mövcud olmuş ürəklərin axırda 

birləşməsi vaxtı onların zərif və heyranedici sevincləri hiss etmələridir. Belə nikah 

şəhidləri daim böyük talelərə malik olmağı istədikləri halda, onu itirdiklərini 

düşünərək vərəmləyirlər, solurlar. Arvad görür ki, ər onun malik olduğundan daha 

varlıdır və ər isə arvadın ondan daha yaxşı paya sahib olduğu qənaətinə gəlir. 

Məhz muzdluya xas olan andları onların peşmançılığına səbəb olur və bu 

peşmançılıq da nifrət yaradır. Tezliklə onlar ayrılırlar və ya bunu arzu etməyə 

başlayırlar. Qızıl üçün narahat istək və işgəncə verən ehtiras məhəbbətin özündən 

deyil, saxta məhəbbət yolu ilə digər fayda əldə etmək məqsədini güddüyünə görə 

onları cəzalandırır. 

Mən inandırılmışam ki, bir-birlərini sevən iki fərdin ittifaqı əsl 

azadlıqdır, onlar gizli meyilləri ilə birləşmişlər və biri digərinin ləyaqətlərindən 

məmnundur. Onların ürəkləri doludur və başqa bir ehtiras üçün burada yer yoxdur: 

onlar sevinc həzzinə görə daim sakit yaşayırlar.  

Bir vaxt var idi ki, biz bir-birimizin ləyaqətlərinə inanan cütlük idik. 

Mən sənin ağlına əmin olmaya bilərdimmi? Hansı ölkə, hansı şəhər sənin onun 

sakini olmağını arzulamazdı? 

Sənin bizim cinsin məhəbbət düşkünlüyünü çox cəlb edən nüfuzun, 

sənin havan, sənin davranış qaydan, ağlının itiliyini ifadə edən gözlərindəki işıq, 

sənin çox asan və bəlağətli dediklərin, bütün məsələlərə razı qalmağı təmin edən 

cavabı verən danışığın, qısaca deyilsə, hər şey sənin xeyrinədir. Bu məsələdə sən 

digər alimlərdən fərqlənirsən, onlar bütün biliklərinə, hazırcavablılıqlarına 

baxmayaraq, qadını fəth edə bilən danışıq aparmaq qabiliyyətinə malik deyillər. 

Qadın isə daha az beyin payına malikdir (Bu sözləri Eloizanın özünə aid etmək 

böyük ədalətsizlik olardı – tərcüməçi). 

Mənə həsr etdiyin kiçik nəğmə, hər şeyin ən kiçik eskizi min gözəlliyə 

malik olmaqla, dünyada sevgililər qalana qədər uzun müddət yaşamağa qadir 

olacaqdır (Məgər Eloizanın öz məktubunda ifadə etdiyi hisslər də uzun əsrlər boyu 

yaşamağa qadir deyilmi? – tərcüməçi). Bu nəğmələr mənə ünvanlansa da, digər 

qadınların da şərəfinə oxunacaqdır. Onların seçimi və təbii ifadələri sənin 

məhəbbətindən danışmaqla, digərlərinə də öz ehtiraslarını bəyan etməyə kömək 

edəcəkdir. 

Çox sayda qadın sənin mənə bəslədiyin hisslərin özləri üçün olmasına 

iddia etdilər və öz gözəlliklərini qiymətləndirməkdə bu, onlara köməklik göstərdi. 

Mən çoxlarının sənin ehtirasın üçün ah çəkdiklərini görmüşəm. Digərləri isə 
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ümidsizlikdən və paxıllıqdan məni qınayırlar ki, sənin ağlının bəxş etdiklərindən 

başqa, mənim heç bir məlahətim yoxdur və ya sənin sevgilin olmaqdan başqa 

onlardan da heç bir üstünlüyüm yoxdur. Mən düşünürəm ki, öz ləyaqətlərinə görə 

sənə borclu olmaqla yanaşı, xüsusən xoşbəxtəm ki, sənin kimi sevgilim vardır və 

həzz alan bir adama vurulduğuma görə bundan gizli qaydada həzz alırdım, bu vaxt 

o, məni öz məşuqəsi kimi ilahə səviyyəsinə qaldırırdı. Mənə ünvanladığın bütün 

tərifləri sevinclə oxudum və necə az şeyə layiq olduğumu ifadə etmədən, sənin 

yazdığın kimi bircə ona inanıram ki, sənə həzz verdiyimə daha çox əmin 

olmalıydım.  

Həmin xoşbəxt vaxt haradadır? Mən öz sevgilimə ağı deyirəm və mənim 

bütün sevincim keçmişin ağrılı xatirəsindən başqa bir şey deyildir. Mən onu 

sevirdim; mənim məhəbbətim onun cinayəti və cəzalandırılması üçün bir səbəb 

oldu. Gözəlliyim ilk dəfə onu heyran etdi. Bir-birimizdən həzz almaqla biz 

sakitliyin və xoşbəxtliyin ən parlaq günlərindən keçdik. Əgər o, cinayət idisə, 

həmin cinayətə mən hələ də vurulmuşam. İradəmin əleyhinə olandan savayı, 

mənim heç bir peşmançılığım yoxdur, ona görə də mən indi günahsız olmalıyam. 

Onlar öz kor qəzəbləri ilə gecə yatan vaxtı sənə zorakılıq şəklində olan bir sürpriz 

verdilər. Onda sənin Eloizan harada idi? Mən öz sevgilimi müdafiə etsəydim, necə 

şad olardım. Öz həyatımın bahasına da olsa, səni zorakılqdan qoruyardım. 

Məhəbbət məni burada titrədir və hətta sözlərdən də mülayim şəkildə məhrum edir. 

Sən bilirsən ki, sənin biabır olmağından başqa heç nə məni həyəcanlandıra bilməz. 

Bədbəxt Eloiza! Bundan uzaqlaşmaq arzusu sənə xoş ola bilərdi. Sənə təklif edilən 

əli uzaqlaşdıra biləndə, sən buxur yandırdın, o vaxtdan sənin ürəyin boşaldı və tabe 

oldu. Ancaq sən özünü həsr etdiyin və qurban verdiyin vaxtdan tərk olundun və 

yaddan çıxdın. Ürəyin də fatehin ehtiramını qazanmaq üçün belə tezliklə təslim 

olmuşdu. (Abelyara müraciətlə-tərcüməçi) Ancaq mən indiyədək sənin tərəfindən 

sevilmək istəyimi gizli surətdə qoruyub saxlayıram. Sən isə məktubunda 

bütünlüklə mənim olduğuna etiraz edirsən. Mən özümü sənə təklif etdim, sən 

mənim ürəyimə, mən isə səninkinə malik oldum; heç nəyi geri istəmə. Haqq 

qaydasında sənə məxsus olan ehtirasımı daşımağa da borclusan.  

Sən həm də, nəhayət, məni sevməyini dayandırmağa borclusan. Məni 

niyə tərk edəndə aldatmadın? Sən ən azı ölən ehtiras barədə zəif bir işarə 

versəydin, mən bu aldadılmadan xoşlanardım. Səni görməyi ciddi qaydada 

arzulayıram, lakin bu, qeyri-mümkündür. Mənim bütün arzularım ürəyin diktə 

etdiyi belə məktublardır, onları da əl kifayət qədər sürətlə yaza bilməz. Mən özümü 

necə də aldadırdım ki, sən bütünlüklə mənimkisən və çalışırdım ki, həmişə sənin 

qanunlarının altında yaşayım. Yalnız ölüm mənə bunları tərk etdirməyə qadirdir və 

onda mənim külüm burada rahatlıq tapacaq və sənə sonuncu itaətimi və həsr 

olunmağımı göstərmək üçün sənin külünün gəlməsini gözləyəcəyəm.  

Mən indi buradayam və burada da qalacağam. Bura bədbəxt 

məhəbbətimin və qəddar qohumumun məni məhkum etdiyi yerdir. Allaha 

nişanlanmış adamların arasında (Rahibələr özlərinin İisusa nişanlandıqlarını iddia 

edirlər – tərcüməçi) mən isə kişiyə nişanlandım. Mən insan arzusunun quluyam. 
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Dini icmanın başında mən təkcə Abelyara vuruldum. Mən necə də monstram! Ey 

Allah! Məni maarilfləndir, mən etiraf edirəm ki, günahkaram, lakin öz günahlarıma 

görə ağlamaqdan uzağam, yalnız öz sevgilim üçün ağlayıram.  

Xeyirxah Allah! Bütün bunlar nədir? Mən səhvlərimə görə özümü 

danlayıram, səni isə öz səhvlərinə və niyyətinə görə ittiham edirəm. Mən köhnə 

ehtirasın qəlbinə hakim kəsildiyinin gücünü daha möhkəm hiss edirəm. Mən 

hisslərimə məğlub oldum. Məhəbbət mənim ağlımı narahat etdi və iradəmi pozdu 

(Sonra Abelyara müraciət qaydasında yazır – tərcüməçi). Mən qərara gəlmişəm ki, 

səni daha sevməyim, məni sənə bağlayan zəncirləri qırıb dağıtmağa çalışanda mən 

özümü aldatdım və bütün cəhdlərim sənə daha sıx bağlanmağıma xidmət etdi. 

Yazığın gəlmək xatirinə bədbəxtə kömək et ki, öz arzularından imtina etsin – 

özündən və bu mümkünsə, hətta səndən imtina etsin! 

Əgər sən sevgili bir atasansa, məşuqənə kömək et, uşağa təskinlik ver. 

Əgər sən mənim xahişimi yerinə yetirsən, mən dindarlığımı davam etdirəcəyəm.  

Mən burada məktubu yekunlaşdırmağı düşünürdüm, lakin bu vaxt sənin 

əleyhinə şikayətlənirəm ki, ürəyimi boşaldım və sənə bütün paxıllıqları və 

məzəmmətləri danışım.  

Mən Göylərə yalvarıram ki, sən mənim üstümdə belə hakimiyyətə malik 

olmayasan, hətta burada da mən səni dünyada heç vaxt sevmədiyin kimi sevirəm. 

Mənim 22 yaşım var idi, burada başqa kişilər də mövcud idi. Mən isə sevgilim 

Abelyardan məhrum oldum və indi mən özümü qadın monastırında diri-diri 

basdırıram. Mən ötüb keçən gözəlliyimin bu qalıqlarını, bu dul qalmış gecələri və 

darıxdırıcı günləri sənə görə qurban verirəm. Onlara sahib ola bilmədiyin vaxtdan 

Göylərə təklif etmək üçün onları sənin üstündən götürürəm, heyif ki, belə olur! 

Lakin bu, mənim ürəyimin, mənim günlərimin, mənim həyatımın ikinci dərəcəli 

qurban verilməsidir.  

Mən qətiyyətsiz olsam da, indiyədək səni sevirəm, lakin artıq heç nəyə 

ümid bəsləmirəm. Mən sevgilimi itirsəm də, məhəbbətimi indiyədək qoruyub 

saxlayıram. Mənim ürəyim həbsimdən heç də daşa dönməmişdir. 

Hə, Abelyar, mən burada daşıdığım zəncirlərə and içirəm, onların 

çəkisini azalt, onları mənim üçün dözülməli olan et.  

Qoy biz şərqilərimizi və himnləri oxumağı tərk edək. Qoy biz 

ürəklərimizi Allaha doğru qaldıraq, lakin onun mərhəməti üçün biz həm də heç bir 

vasitəyə malik deyilik.  

Allah özünün yaratdığı böyük adamların ürəyi üzərində xüsusi hüquqa 

malikdir. Mərhəmət anı gəlib çatana qədər mənim barəmdə düşün, – məni unutma, 

– məhəbbətimi, sədaqətimi və daimiliyimi xatırla. Məni öz məşuqən kimi sev; öz 

uşağın, öz bacın, öz arvadın kimi əzizlə! Yaddan çıxarma ki, mən hələ də səni 

sevirəm və həm də mübarizə aparıram. Mən dəhşətli hisslər içərisində titrəyirəm və 

ürəyim indi dediyimə qarşı üsyan qaldırır. Mən yazdığım kağızı göz yaşları ilə 
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isladıram, uzun məktubumu səni arzulamaqla, əgər sən də bunu arzu edirsənsə, 

bitirirəm. Həmişəlik xudahafiz! 

 

 

II məktub. Abelyardan Elonzaya 

 

Mən təsəvvür edə bilsəydim ki, sənə yazılmamış məktub sənin əlinə 

düşəcək, onda mən daha da ehtiyatlı olardım ki, səndə bizim keçmiş 

bədbəxtliklərimizin xatirəsini yenidən oyatmayım. Mən özümün təhqir 

olunmaqlarım seriyasını dostuma yazmağı rəva gördüm ki, başına gələn itki ona 

daha az təsir göstərsin. Əgər mən sənin özünə yazsaydım, axıtdığın göz yaşlarını 

qurutmaq niyyətini güdərdim. Mən öz dərdimi səninki ilə qarışdırmağı və ürəyimi 

sənin qarşında açmağı nəzərdə tutardım. Qısası, bütün öz narahatlıqlarımı və 

könlümün sirrini sənin gözlərin qarşısında açardım, axı onları dünyanın qalan 

hissəsindən gizlətmişdim. İndi sən məni öz qərarlarımın əleyhinə, birbaşa onlara 

əks olanları açmağa məcbur edirsən.  

Bizim üzərimizə düşən əzablar düşüncəsində bu həqiqətdir və bunu 

müşahidə etdikdə, bizim vəziyyətimizdə heç bir dəyişiklik gözlənilmir. Bizi 

şirnikləndirməklə çiçək açan həmin günlərimiz indi keçmişdə qalmışdır. Ancaq 

ağlımızdan onların xatirəsini ağrılı cəhdlərlə, bütün əlamətləri ilə pozmaqdan 

başqa, heç nə özünü xatırlatmır. Mən fəlsəfədə və dində mənə olan təhqirə dərman 

tapmağı arzulayıram. Məhəbbətdən özümü müdafiə etmək üçün sığınacaq 

axtardım. Mən özümə söz verdim ki, səni unudacağam və hələ də bu barədə səni 

sevmədən düşünə bilmirəm. Faydasız cəhdlərdən sonrakı vaxtdan özümü 

inandırdım ki, bu fövqəl təsir edən narahatlıq yalnız özümü azad etmək üçün 

mübarizə aparmaqdan ötəridir. Bu, kifayət qədər olan müdriklik hamıdan onu 

gizlətmək üçün idi, ancaq sən məni utandırdın və özümün də necə zəif olduğumu 

bildim.  

Mən bir düşmən kimi səndən qaçmaq niyyəti ilə xeyli məsafədə səndən 

uzaqlaşdım. Ancaq hələ də ağlımda səni dayanmadan axtarıram. Mən sənin 

obrazını öz xatirəmdə səsləyirəm. Müxtəlif növ təşvişlərlə mən özümə xəyanət 

etdim, həm də özümə zidd çıxdım. Mən sənə nifrət edirəm! Mən səni sevirəm! 

Biabırçılıq hər tərəfdən mənə təzyiq edir. Bu an qorxuram ki, sənin 

duşundüyündən də daha laqeyd görünəcəyəm və həm də öz narahatlığımı açıb 

göstərməklə biabır olmuşam. Sən görürsən ki, mən necə bir qarmaqarışıq 

vəziyyətdəyəm, özümü necə məzəmmət edir və necə əzab çəkirəm. O vaxtdan ki, 

mən məhəbbət barədə heç nəyə ümid etmirəm, din mənə əmr edir ki, ləyaqətin 

arxasınca gedim. Lakin məhəbbət mənim təxəyyülüm və özümə münasibətim 

üzərində keçmiş həzzləri ilə öz ağalığını saxlayır. Xatirə indi məşuqəmin yerini 

tutur. Hətta səhralarda da, harada ki, göydən üzərimizə şeh düşmür, ancaq biz artıq 

sevməməyə borclu olduğumuzu sevirik.  
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Sən məni öz ağan adlandırdın. Bu həqiqətdir ki, sən mənim qayğıma 

etibar etdin. Mən görürəm ki, səni elmlərə öyrətməkdə əbəs yerə ciddi idim, bu, 

sənə günahsızlığın, mənə isə azadlığım hesabına başa gəldi. Səni sevən əmin 

düşmənimə çevrildi və qisasını mənim üstümə tökdü. Mən ehtirasımı məmnun 

etməklə indi gücümü, həmçinin səni sevməyimi itirmişəm, ancaq, yəqin ki, bəzi 

təskinliyə malik olacağam. Mən necə də səfiləm! Mən səni düşünəndə, hətta göz 

yaşları axıdanda, özümü daha çox təqsirkar hesab edirəm. Sənə malik olanda isə 

mən tam azad idim. Mən fasiləsiz olaraq sənin haqqında düşünürəm. Ey Allah! 

Əgər mən mehrab qarşısında uzansam, səndən xahiş edəcəyəm ki, mənə yazığın 

gəlsin. Lakin Göylər indiyədək məndə yaşayan ehtirasa qarşı amansızdır. Odun 

üstünü küllər yalnız aldadıcı qaydada örtdü və qeyri-adi mərhəmətdən savayı, heç 

nə onu söndürə bilməz. Biz aldadılmış adamlarıq, ancaq heç nə Allahdan gizli 

qalmır.  

Mən ümid edirdim ki, biz ayrıldıqdan sonra sən öz hissiyyatını dəyişə 

biləcəksən. Aradan yoxa çıxmaq məhəbbətin sərdabəsidir. Mən öyünürəm ki, səni 

bir daha görməyəndə də, sən ağlımı narahat etməyəndə də xatirəmdə 

dincələcəksən.  

Mən səni sevməmişdən əvvəl hər şeyi etdim, lakin onların hamısı əbəs 

oldu. Sənə müxalif olan hər şey uğursuz oldu. Mən sevməyən adamların 

xoşbəxtliyinə qibtə edirəm. Onlar necə də sakit və ruhlarına görə necə də 

yüngüldürlər. Baxmayaraq ki, mən artıq məhəbbət tərəfindən aldadılmıram, ancaq 

sağalmamışam, bu qədər çox şəraitlərdə ehtiraslarla bacarmıram, bu yer, şəxsən 

özüm və biabırçılığım məni məhv etməyə yönəlmişdir. Digərləri ilə müqayisədə 

bizə fəlsəfə böyük fayda verə bilər.  

Məhəbbət necə də bir əziyyətdir. Bizim üçün necə böyük bir xoşbəxtlik 

olardı ki, bizim alçaldılmamız və göz yaşlarımız tövbəmizə əminlik versin. 

Könüldən həzz sevgisi qeyri-adi cəhdlərdən savayı heç nə ilə silinmir. Mən 

bilmirəm ki, bu necə baş verdi ki, sevən adam üçün daim ağlamaq bir həzzə 

çevrilir. Allahın məhəbbəti başlanğıcında öz yaratdıqları məxluqların məhəbbətini 

heç də bütünlüklə yoxa çıxarmır.  

Faydasız şərəf, əziyyət verən var-dövlət heç vaxt məni 

şirnikləndirməmişdir. Lakin həmin lətafətləri, o gözəlliyi, o havanı ki, mən bu 

məsafədə hiss edirəm, onlar mənim məğlubiyyətimə səbəb olur. Sənin baxışların 

mənim təqsirimin başlanğıcı idi, sənin gözlərin, sənin mülahizələrin ürəyimi 

parçalayırdı. Bizi müdafiə etməyə çalışan ambitsiyanın və şərəfin əksinə, məhəbbət 

tezliklə ağa oldu. Allah buna görə məni cəzalandırdı, məni tərk etdi. Sən artıq 

dünyanınkı deyilsən, sən ondan imtina etdin. Sən mənim dindarlığımı körpəlik 

vəziyyətində məhv edəcəksənmi? Mən öz andlarımdan imtina etməliyəmmi? Mən 

onları Allahın qarşısında and içmişəm. Mənim məhəbbətim məni əhatə edənlərin 

xoşbəxt laqeydliyi qarşısında gur yanır və ürəyim sənə və özümə məxsus kədərlər 

ilə tikə-tikə olana bənzəyir. Mən bu zəifliyimi sənə etiraf etməyə borclu deyiləm. 

Mən hiss edirəm ki, səhv etmişəm. Əgər mən öz zəifliyimi məhəbbət şərqilərində 

və şeirlərdə dərc etdirsəm, bu binanın qaranlıq zirzəmiləri möminliyin üzə çıxması 
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xüsusiyyətini ən azı gizlətməyəcəkdirmi? Mən meyl və borc arasında daim gedən 

mübarizəni hiss edirəm.  

Mən səfil günahkaram, hakimim qarşısında uzanıram. Üzümü yerə 

dayamışam, göz yaşlarım torpağa qatışıb.  

Gəl, əgər sən bunu yararlı sayırsansa, müqəddəs adətinlə özünü 

Allahımla mənim aramı sox və bizi ayıran sədd ol.  

Mən səni özünün bütün andlarından və öhdəliklərindən azad edirəm.  

Öz ləyaqətini adamlara və mələklərə layiq olan tamaşaya döndər.  

Günahkarların qədəhi şirinliyi vəsf etməklə dolub daşır və biz onun 

dadını bilməyə meyl edirik. Həm də bunu ilk dəfə sənə verdiyimə görə məni 

qorxaqlıqda qınama.  

Kilsə bizim bədbəxtliyimizə qısqancdır.  

Göylər Eloizanı unutmağı, onu bir daha görməməyi Abelyardan tələb 

edir. sən məni, hətta bir ideya kimi də unut.  

Məhəbbət, əminlikdən çox etibarsızlığa malikdir.  

Mən necə rahat ola bilərəm ki, sənin dinmədiyini görürəm, mənim təhqir 

olunmağımdan sonra artıq sən dünyada hansısa bir məmnunluq gözləməkdə davam 

etməyəcəksən və sən bir daha ona qayıtmayacaqsan.  

Lakin mən hələ də şübhələnməkdəyəm. Mən təxəyyül edirdim ki, 

qadınlar andların zərurətinin məcburiyyəti olmadan öz möhkəm qərarlarını 

verməyə qadir deyillər. Din və möminlik sənin daş qəfəsinin və divarlarının 

ətrafında möhkəm mühafizə qurmuşdur. Mən hər gün titrəyirəm ki, özünü qurban 

verməyə səni inandırdım. Mən bunu xatırlamağa cəsarət etmədən, əvvəllər heç 

vaxt görmədiyim səndəki gözəlliyin parlaqlığına heyran olmuşdum, vurulmuşdum. 

Mən səni öz təqsirimə görə rahibə olmağını cinayətkar bir rüşvətlə yoluna qoydum, 

bu da, əslində, səni dəfn etməyi satın almaqdır. Monastırı açıq etiraf etmək rüşvət 

verməyə bənzəyir və mənim niyyətlərim səndən, onların bütün şübhələri və 

iyrəncliyi ilə birlikdə gizlədildi. Mən hər yerdə sənin arxanca getməyi qərara 

aldım. Mənim kölgəm daim sənin addımlarını izləyəcəkdir.  

Ancaq Göylərə minnətdaram ki, sən andlar içməyi qərara aldın. Mən 

səni mehrabın yanınadək müşayiət etdim və sən müqəddəs süfrəni tutmaq üçün 

əlini uzadanda sənin həmin məhvedici sözlərini aydınca eşitdim. Sən mənim 

təxəyyülümdə işıq və dəyişilən bir məxluq idin.  

Mən sənin gözlərini, hər hərəkətini, sənin havanı müşahidə etdim. Hər 

şeydən titrədim. Sən adamın öz mənafeyi naminə olan bir davranışını satqınlıq, 

xəyanət və qətl adlandıra bilərsən. Məhəbbət nifrət etməyə elə oxşardır ki, ən ciddi 

mənfur münasibəti və qəzəbi də doğurur. 

Mənim məhəbbətimə nəhayətsiz layiq olduğunu gördükdə güman etdim 

ki, səni artıq sevə bilmərəm. Mən sənə özümün vurğunluq əlamətlərimi 

göstərməklə, səni tərk etməyin vaxtı çatdığını düşündüm. Mənim qısqanclığım 
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sönən kimi görünür. Təkcə Allahın bizə rəqib olduğu bir vaxtda biz heç nədən 

qorxmamalıyıq. Mən, hətta ona dua ilə müraciət etməyə cəsarət etdim ki, səni 

mənim gözlərimdən uzaqlaşdırsın. Allah mənim xahişimi və duamı rədd etdi və 

məhəbbətimin yaşaması hesabına əzab çəkmək yolu ilə mənim cəzamı davam 

etdirdi. Beləliklə, mən sənin andlarına bənzər təqsiri daşıyıram və həyatımın bütün 

günlərində işgəncəyə məruz qalmalıyam.  

Hər ikimiz məhəbbət təqsirinin qurbanları kimi görünməklə, bu 

məhəbbət bizim əsl adətlərimizdə isə təhqir kimi görünür və bizim bir-birimizə 

vurğunluğumuz pozğunluqdur, bunlar məni dəhşətə gətirir və titrəməyə məcbur 

edir.  

O vaxta qədər ki, mərhəmət tərəfindən bizə işıq salınır, biz deyə bilərik 

ki, məhəbbət zəhərdir və sərxoşluqdur.  

Allah öz varlığı ilə adamlara onların bədbəxtliklərini yumşaltmaq üçün 

ənam verə bilər. Mən sənə yazdım, sən isə mənə heç bir cavab vermədin, onda 

sənin ürəyin bağlı imiş, lakin sənin ərinin bu bağının qapısı indi açılmışdır. O, 

(Allahı nəzərdə tutur – tərcüməçi) oradan çəkilmişdir ki, səni tək qoysun. Səndən 

uzaqlaşmaqla O, səni mühakimə etmişdir. Onu geri çağır və çalış yenidən Onu əldə 

edəsən. Biz Allahın köməyinə malik olmalıyıq, bununla biz öz zəncirlərimizi qıra 

bilərik. Biz özümüzü azad etmək üçün çox dərin məhəbbətdəyik. Biz həmişəlik 

gənc olmamağımıza görə təskinlik tapmalıyıq. Bizdən sonra kimlər ki, belə hərəkət 

edəcəkdir, onlar özlərini az təqsirkar hesab edəcəklər. Biz tövbəsi gecikən 

cinayətkarlarıqdır, qoy bunu səmimi etiraf edək. Gəl, biz etdiyimiz şər işləri nə 

qədər mümkünsə, düzəldək və qoy cinayətlərimizə şahid olan Fransa bizim 

tövbəmizdən heyrətlənsin. Qoy biz ürəklərimizdən gələn bu qurbanı verməklə 

xəcalətdən qızaraq və ağlayaq. Əgər bu zəif başlanğıclarda, ey Allah, bizim 

ürəklərimiz bütünlüklə Səninki deyilsə, qoy onlar ən azı nə etmək lazım olduğunu 

hiss etsinlər.  

Eloiza, özünü dərin kök salmış ehtirasın biabırçı qalıqlarından azad et. 

Yadda saxla ki, Allahdan başqa hansısa digər biri barədə ən az düşüncə belə, 

zinakarlıqdır. Mən xaç altında deyil, məhəbbət altında itaətdə idim. Mənə yazığın 

gəlsin və özünü də azad et. Allahdan qorx, bununla öz zəifliklərindən azad dola 

bilərsən. Onu sev, bununla sən ləyaqətlərində irəliləyə bilərsən.  

Dini cəmiyyətin başında qul olma və digər kraliçalar üzərində idarəetmə 

hüququna malik olanda birinci növbədə özünü idarə etməyi öyrən. Ən azı, sən öz 

hisslərinin üsyanına görə utan. Dünyada əbəs yerə keçirdiyin həyatının bütün 

anlarına və həzzə görə tövbə et, onları məndən də tələb et.  

Mən həqiqətən sənin müəllimin idim, lakin bu, təkcə günahı öyrətmək 

idi. Sən məni atan adlandırırsan. Əvvəllər bu titula mənim hansısa bir iddiam var 

idi. Nəyinsə qarşısını aldığıma görə buna layiq idim. Mən sənin qardaşın idim, 

lakin bu günaha bənzərlik idi və bu ehtiramı mənə gətirdi. Mən sənin ərin 

adlanıram, lakin bu, ictimai mərəkədən sonra oldu. Əgər sən məktubunda məni 

şərəfləndirir və öz ehtirasını tərifləyirsənsə, onları qarala, at kənara və yerlərinə 
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qatil, əclaf və düşmən sözlərini qoy, çünki o, sənin şərəfinə qarşı qəsd düzəltdi, 

sənin sakitliyini pozdu və sənin günahsızlığına xəyanət etdi. Qeyri-adi mərhəmət 

aktı ilə sən xilas ola bilərsən.  

Məhəbbət sözündən fərqli olaraq, dünya sözünü tələffüz etmək min dəfə 

asandır. Mən məhəbbət adlanan bu aldadıcı, dinsiz sözə nifrət edirəm. Mən o 

barədə daha düşünmürəm, lakin mənim sərgərdan ürəyim hələ də əbədi olaraq səni 

axtarır və səni itirməyimin ağrısı ilə doludur. Sənin ürəyini ələ keçirmək üçün son 

dünyəvi cəhdlərimi xatırla. Mənim nəzərdə tutduqlarımı və səninlə olmağımı 

əzizləyirdim.  

Elə adamlar vardır ki, onları Allah əzab verməklə xilas edir. Qoy, sənin 

dualarının bəhrəsi mənim xilasım olsun. Qoy, mən sənin göz yaşlarına və sənin 

müqəddəslik nümunənə borclu olum. Allah, mənim ürəyim Sənin yaratdığının 

məhəbbəti ilə doludur. Sənin əlin, bu lazım olanda, Səndən başqa, məndən bütün 

məhəbbətləri boşalda bilər. Eloizanı sevmək, əslində, onu tərk etməkdir. Mən bu 

qərara gəlmişəm, bu məktub mənim son səhvim olacaqdır. Əlvida. Əgər mən 

burada ölsəm, göstəriş verəcəyəm ki, mənim cəsədim Parakletdəki evə (Eloizanın 

olduğu yeri nəzərdə tutur – tərcüməçi) aparılsın. Sən məni bu vəziyyətdə 

görəcəksən, səndən heç də göz yaşları tələb etmirəm, çünki bu, artıq gec olacaqdır. 

Yaxşı olar ki, mənim üçün indi ağlayasan və məni yandıran odu söndürəsən. 

Mənim ölümüm sənə bəlağətlə deyəcəkdir ki, sən bir kişini sevəndə, həqiqətən, 

igid olmusan. Mən ümid edirəm ki, sənin iradən bu öləri həyatı başa çatdıranda 

qərara gələcəkdir ki, mənim yanımda dəfn olunasan. Sənin soyuq küllərin o vaxt 

heç nədən qorxmayacaqdır və mənim sərdabəm isə daha zəngin, həm də məşhur 

olacaqdır.  

 

 

 

III məktub. Eloizadan Abelyara 

 

Səndən aldığım məktubu səbirsizliklə oxudum; bütün bədbəxtliklərimə 

baxmayaraq, mən nəsə bir rahatlıq arqumentləri tapmağa heç də ümid etmirdim. 

Lakin sevgililər özlərinə işgəncə verəndə necə də səmimi olurlar. Niyə sən 

Eloizanın adını Abelyarınkından qabaqda qoyursan? Bu, yeganə bir addır ki, – ata 

və ər adı – səbirsiz gözlərim yalnız onu axtarır.  

Bunları xoşbəxtliyimi viranəyə döndərən qəddar taledən əvvəl sən mənə 

ünvanlamışdınmı? Mən görürəm ki, sənin ürəyin məni tərk etmişdir. Sən məni tərk 

etmək qəddarlığına maliksənmi? Bundan qorxu mənim ürəyimə xəncər soxur. 

Qəddar Abelyar! Sən mənim göz yaşlarımı dayandırmağa borclusan, ancaq əksinə, 

sən onları sel kimi axmağa məcbur edirsən.  

Sənin ölümündən sonra mənim sənin külünə qayğı göstərməyimi və ona 

axırıncı borcumu verməyimi arzu edirsən. Heyif! Sən bunu mənə necə yaza bildin? 
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Mənim qəflətən ölməyimdən qorxu sənin əlindən qələmi salmayacaqmı? Mən 

güman edirəm ki, bütün bu işgəncələri mənə vermək istədiyini sən hiss 

etmirsənmi? Göylər mənə nə qədər sərt olsa da, o qədər laqeyd olmayacaqdır ki, 

mənə səndən bir an da olsun artıq yaşamağa icazə versin. Abelyarsız yaşamaq 

dözülməyən bir cəza olardı və mənim onunla birləşməyim mənasında ölüm ən 

müstəsna xoşbəxtlik olardı. Əgər Göylər mənim davam edən harayımı eşitsə, sənin 

ömrün xeyli uzanacaq və sən məni dəfn edəcəksən.  

Ona görə də narahatlıq doğuran şeylər barədə bir daha mənə yazma. 

Çünki biz artıq kifayət dərəcədə səfil insanlarıq, bizim kədərlərimizin az da olsa 

çoxalmasına ehtiyacımız yoxdur. Bizim buradakı həyatımız əriməkdə olan, yavaş-

yavaş gedən ölümdür, sən onu tələsdirəcəksənmi? Biz gələcək qorxu üçün də yeni 

səbəblər axtarmalıyıqmı? Seneka, öz hissləri ilə şərin gəlməsindən məsafə 

saxlamaq üçün səbəbdən necə qaçmaq və ölümdən əvvəl ağrını qəbul etmək üçün 

həyatın bütün sevinclərini necə itirməyin yollarını göstərirdi.  

Sənə görə mən yaşamağı qərara almışam. Əgər sən məni tərk etmək 

istəyirsənsə, son ayrılmağımız barədə düşünəndə səfil günlərə ehtiyac 

duymayacağam. Mən bütün ölümcül zərbələri hiss edirəm.  

Sən mənə özümü bütünlüklə Allaha həsr etməyimi arzulayırsan, mən 

bunu necə edə bilərəm ki, sən gecə və gündüz daim ağlıma sahib olan təhlükələrlə 

məni qorxudursan. Səni itirdikdən sonra mən nəyə ümid edə bilərəm? Mən çətinlik 

çəkmədən həyatın bütün məlahətlərindən imtina etdim, təkcə məhəbbətimi və 

sənin sağ-salamat olmağını eşitməyimi saxladım.  

Mən özümü öyməyə cəsarət etmirəm ki, səni nə vaxtsa görmək ümidi ilə 

yaşayım. Bu, mənim bədbəxtliklərimdən ən böyüyüdür. Əgər sən məni öldürməyi 

arzu etmirsənsə, mənim yaralarım artıq digər başqa növlər üçün heç bir yer 

qoymamışdır.  

Əziz Abelyar, mənim ümidsizliyimə yazığın gəlsin. Görən, belə səfil 

olan başqa biri varmı? Sən məni digər qadınlardan yuxarı qaldırdın, onlar sənin 

məhəbbətinə görə mənə paxıllıq edirdilər. Mən öz xoşbəxtliyimin zirvəsində 

şadlananda, yalnız daha dəhşətli qaydada yıxılmalıydım, heç bir şey mənim 

həzzlərimlə müqayisə edilə bilməzdi və indi də mənim bədbəxtliyimə bərabər olan 

heç nə yoxdur. Mənim taleyim daim təhlükəli vəziyyətdə idi. O, məni ən böyük 

xoş münasibətlə yükləmişdi və həmin vaxt məni ən böyük qüssənin içərisinə atdı. 

Mənə ayrıca əzab verdi, mənim sevinc xatirələrimi tale, axını dayanmayan göz 

yaşları bulağında itirdi. Malik olduğun sevgi mənim ən sevincli hədiyyəm idi. 

Qısası, onun qəzəbi bütünlüklə uğur qazandı və mən indiki kədərlərimin, mənə 

valeh olmağının şirinliyinə mütənasib olan bir acı olduğunu hiss etdim.  

Biz özümüzə, təqsirkar bir məhəbbətin sevincinə verəndə heç nə bizim 

həzzlərimizə mane olmurdu, lakin tezliklə bizim ehtirasımıza yenidən qəsd edildi 

və o nikahdakı sığınacağa götürüldü. Və sənin cəzan necə də bir barbarlıq idi. Gör, 

qəddar əmimin bizim üzərimizdə necə bir hüququ var imiş? Biz hətta mehrab 

qarşısında bir-birimizə qovuşduq ki, bu, bizi düşmənlərimizin hiddətindən 
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qorusun. Əvəzində bizi ayırdılar. Sən mühazirələr oxumaqla məşğul olanda, mən 

sənə qulaq asıb, monastıra getdim. Burada da bütün günümü sənin barəndə 

fikirləşməkdə keçirdim. Bu birgə cəza bizi haqlayanda və sən barbar adamın bütöv 

qisasının obyektinə çevriləndə daha az təqsirkar idin. Mən bədbəxtəm, səni məhv 

etdim və sənin bütün bədbəxtliklərinin səbəbi oldum. Bizim cins tərəfindən hissi 

oyadılan böyük adam üçün bu necə təhlükəlidir! Bizim bütün lətafətlərimizin 

əksinə, o, elə bil ki, körpəliyindən həssas ürəyindən yaralanmağa borclu imiş.  

Mən uzun müddət bəzi şeylərə yaxın idim və belə qənaətə gəldim ki, 

ölüm gözəllikdən daha az təhlükəlidir. Bu, azadlığın gəmi qəzasıdır, məhvedici 

tələdir, ondan azad olmaq da qeyri-mümkündür. Bu, ilk kişini göylərin onu 

yerləşdirdiyi şərəfli mövqedən başı aşağı yuvarlayan qadın idi. Bu qadın onun 

xoşbəxtliyində iştirak etmək üçün yarandığı halda, onun məhvinin yeganə səbəbi 

oldu. Samsonun (Bibliyadakı həmin yəhudi qəhrəmanı filistimli qadın Dəliləyə 

sevgisinə görə məhv olunmuşdu – tərcüməçi) şərəfi, onun ürəyi əgər Dəlilənin 

məlahətləri ilə sınağa çəkilməsəydi, necə də parlaq idi. Qadın onu filistimlilərin 

silahlarına qarşı silahsız etməklə, düşmənlərinə satdı. Qadının tərk-silah etdiyi bu 

adam orduların qalibi idi, lakin düşmənlərinin məkr körfəzcikləri onun könülünə 

soxuldu. Qadınlarla yaxınlıqdan şadlanmağı bacaran Solomon ( İsrailin b.e.ə. X 

əsrdəki məşhur çarı, Yerusəlimdə dini ibadət üçün olan tarixi məbəd Solomon 

məbədi adını daşıyırdı –tərcüməçi) Allahı sevindirməyi tərk etdi. O, özünün 

tikdirdiyi mehrablar qarşısında səcdə qılmağını atdı, bütlərə ətirli buxur yandırdı. 

Eyni şeytan ruhu Eloizanı da Abelyarı məhv etmək üçün alətə çevirdi. 

Ancaq mən sənin bədbəxtliklərinin heç də könüllü olaraq səbəbi olmadım. Mən 

səni satmadım. Lakin mənim dəyişilməyən qalmağım və məhəbbətim səni məhv 

etdi. Əgər mən səni daim sevməklə cinayət işlətmişəmsə, mən buna görə tövbə edə 

bilmərəm. Mən sənin sevginə tezliklə əmin olduqda qorxumu azaltdım. Öz 

nəhayətsiz ehtiramıma səni inandırmaqdan başqa, mənim heç bir niyyətim yox idi. 

Özümü bütünlüklə məhəbbətimə qurban verdim. Əgər məni dayandırmağa qadir 

olan hansısa bir xəbərdarlıq olsaydı, bu, heç şübhəsiz, mənim məhəbbətim olardı.  

Mənim hələ də sevinclə yada saldığım həmin həzzlərin xatirəsini göz 

yaşlarım yuya bilsəydi, necə də xoşbəxt olardım. Ən azı, səni məhkum etməyə 

cəhd etsəm də, mən Allahın acığını soyuda bilmərəm.  

Cinayəti söndürmək üçün cəzanı çəkmək kifayət deyildir. Biz 

gördüyümüz çox sayda adam öz səhvlərini etiraf etmişdir. Sonra isə yeni həzzlər 

onları öz təsiri altına almışdır. Ürəyin tövbə etməsi dilin etiraflarını müşayiət 

etməyə borcludur, ancaq bu, çox nadir hallarda baş verir. Səni sevməklə çoxlu 

həzzlər aldımsa, hiss edirəm ki, mən özümün əksinə tövbə edə bilmərəm. Sakit 

gecələrimdə mənim ürəyim ən böyük qayğıları dayandıran bir yuxuya dalmalı 

olduğu halda, mən öz ürəyimin illüziyalarından uzaqlaşa bilmirəm. Mən xəyal 

edirəm ki, hələ də əziz Abelyarımlayam. Mən onu görür, onunla danışır, onun 

cavablarını dinləyirəm. Mən sənin düşmənlərinə qarşı çıxıram, yazıq gələn şəkildə 

ağlayıram və bəzi anlarda, göz yaşları içərisində də oyanıram. Hətta müqəddəs 

yerlərdə, mehrab qarşısında da bizim məhəbbətimizi daşıyıram, şirnikləndirici 
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həzzlərə malik olduğumuza ağı deyirəm, onları itirdiklərimə görə ah çəkirəm. Mən 

ilk dəfə sənin öz ehtirasını bəyan etdiyin və ölənə qədər məni sevəcəyinə and 

içdiyin vaxtı və yeri xatırlayıram (çünki sevgililər heç nəyi unutmurlar). Sənin 

sözlərin, andların mənim ürəyimdə dərin şəkildə nəqş edilmişdir. Sənin adın hətta 

mənim dodaqlarımdadır. Sənin bədəninin cəzası könlünün məhvedici yaralarını 

sağaldır. Düşmən qisas aldı, müdrik həkim sənin həyatını xilas etmək üçün xeyli 

ağrı tətbiq etdi. Mən min dəfə səndən də yazıq vəziyyətdəyəm, çünki mübarizə 

aparmaq üçün min ehtirasa malikəm. Özümü müdafiə etməkdə isə böyük 

çətinliklərim var.  

Mənim ehtiraslarım üsyandadır. Mən başqalarına başçılıq edirəm, lakin 

özümü idarə edə bilmirəm. Adamlar məni tərifə layiq qaydada mühakimə edirlər, 

lakin Allahın qarşısında təqsirim vardır. Onun hər şeyi görən gözlərindən heç nə 

gizli qalmır və onun gözləri hər şeyi yarıb keçməklə görür, ürəyin bütün 

sirrlərindən agah olur. Mənim ürəyim insan məhəbbəti ilə doludur, rahibələri isə 

öyrədirəm ki, yalnız Allahı sevsinlər.  

İki şeyi ayırmağa cəhd etmək əbəsdir, mömin olmayanlar təqsirkar 

olmalıdır və kim ki, ləyaqətə yaxınlaşmağa gecikirsə, onlar həmin ləyaqətdən 

təcrid olunurlar. Mənim düşüncəmin qarışıqlığında Allahı provokasiya etməkdən 

daha çox o adamı təhqir etməkdən qorxuram və Ona (Allaha – tərcüməçi) xoş 

olmaqdan daha çox sənə xoş olmaq istəyirəm. Mənə xoş gələn hər şeydən özümə 

xətər toxundururam. Mən özümü diri-diri basdırıram. Özümü göz yaşları ilə, 

kədərlərlə qidalandırıram. Mənim saxta möminliyim başqaları kimi, səni də uzun 

müddət aldatdı. Sən özünü inandırırdın ki, mən bütünlüklə öz borcuma həsr 

olunmuşam, ancaq mənim məhəbbətdən başqa bir işim yox idi.  

Ürəyimizdəki gizli surətdə qalxan məğrurluq bizi kor edir və yarımçıq 

sağalmış yaralarımızı bizdən gizlədir. Şirniklənmə ümid verməklə bizi aldadır və 

eyni zamanda bizi məhv edir. 

İnsan ürəyi bir labirintdir, onu kəşf etmək çox çətindir. Sənin mənim 

barəmdə etdiyin təriflər mənə daha təhlükəlidir, çünki məhz onları mənə bəxş edən 

bir şəxsi mən sevirəm. Sənə bir oxucu kimi həzz verməyi daha çox arzulayıram, 

həm də mənə aid etdiyin ləyaqətə inanmaq istəyirəm. De ki, bizim ləyaqətimiz 

zəifliyimizə əsaslanır və onlar yalnız daha böyük çətinliklərlə mübarizə aparan 

adamları taclandırır. 

Lakin mən qələbə hədiyyəsi olan tacı axtarmıram, mən ancaq təhlükədən 

uzaqlaşmaqla məmnun olacağam. Bu döyüşdə qalib gəlməkdənsə, asan yolu 

tutmaq daha asandır. Burada şərəfin bir neçə dərəcəsi vardır və mən ən yüksəyinə 

nail olmaq iddiasında deyiləm. Mən onları böyük cəsarət sahibləri üçün güzəştə 

gedirəm, onlar çox vaxt qalibiyyətli olurlar. Mən qorxuya üstün gələ bilən qələbəni 

axtarmıram. Gəmi qəzasından qaçmaq və nəhayət, limana çatmaq mənim üçün 

kifayət qaydada olan bir xoşbəxtlikdir. Göylər mənə əmr edir ki, sənə olan 

məhvedici məhəbbətdən imtina edim, lakin eh! Mənim ürəyim heç vaxt onunla 

razılaşmağa qadir olmayacaqdır. Xudahafiz. 
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IV məktub. Elonzadan Abelyara 

 

Əziz Abelyar! Yəqin ki, gözləyirdin ki, laqeydliyinə görə səni ittiham 

edəcəyəm. Sən mənim son məktubuma cavab vermədin və Göylər indi mənim 

olduğum şəraitdə dərdimi yüngülləşdirməyəcəkdir, çünki sən özün də xəyanət 

etdiyim ehtirasa görə mənə çox laqeydlik göstərirsən. Nəhayət, Abelyar, sən 

Eloizanı həmişəlik itirmisən. Bütün andlara baxmayaraq, səndən başqa heç nəyin 

və həm də səndən başqa kiminsə məni əyləndirməsi barədə hətta düşünə bilmirəm. 

Mən səndən bu fikirlərinə görə uzaqlaşdım ki, səni yaddan çıxarım. Sənin sevgilin 

barədəki heyranedici ideyana bir dəfə vuruldum, ancaq mənim xoşbəxtliyim baş 

tutmayacaqdır. 

Abelyarın əziz obrazı! Sən artıq mənim arxamca gedə bilməyəcəksən, 

artıq mən səni xatırlamıram. Ey heyranedici həzzlər; Eloiza sizdən uzaqlaşmışdır, 

siz isə mənim işgəncə verənim oldunuz. Sən heç vaxt təsəvvür etmirdin ki, Eloiza 

dəyişilən ola bilər. O, sənə belə güclü meyl edən vaxtdan, əvvəlcədən bu qərara 

gəldi ki, sən ondan sonra hansı bir Zamanın gələcəyini bilmirsən. Lakin aldanma, 

mən sənə öz saxtalığımızı açıram, baxmayaraq özümü inandırıram ki, məni 

məzəmmət etmək əvəzinə, sən sevinc yaşları axıdacaqsan. Sən biləcəksən ki, təkcə 

sənin Allahın Eloizanı səndən aldı. Təsəvvür edə bilərdinmi ki, hansısa bir adamın 

səni mənim ürəyimdən çıxarması mümkündür? Sən düşünə bilərdinmi ki, xeyirxah 

və oxumuş Abelyarı Allahdan başqa kimsə qurban getməli olan bir təqsirkara 

çevirə bilər? Allah belə böyük işə nail olmaq və ona son qoymaqdan ötəri öz 

imkanından istifadə etdi. Sən son məktubunu mənə göndərəndən bir neçə gün 

sonra mən qorxulu şəkildə xəstələndim. Həkimlər mənim öləcəyimi güman 

edirdilər. Mən özüm də qəti şəkildə ölümümü gözləyirdim. Bu vaxt mənim 

əvvəllər daim günahsız görünən ehtirasım gözümdə cinayət kimi göründü. Xatirəm 

həyatımın bütün son hərəkətlərini sədaqətlə mənə nümayiş etdirdi və sənə etiraf 

edirəm ki, mənim hiss etdiyim ağrı yalnız sənə olan məhəbbətim üçün idi. 

İndiyədək mənim uzaqdan gördüyüm ölüm bu vaxt mənə bir günahkara gələn kimi 

özünü göstərdi. Mən Allahın qəzəbindən ölümcül qorxmağa başladım. Abelyar, 

qısası, ağlımın əzab çəkdiyi bütün peşmançılığı təsəvvür et və o vaxt sən mənim 

dəyişilməyimə təəccüblənməyəcəksən.  

Mən bu divarlar arasında bağlanandan sonra, bizim bədbəxtliklərimizə 

ağlamaqdan başqa heç nə etmirəm. Bu monastır mənim qışqırığıma səs verir və elə 

bil ki, bir bədbəxt adam əbədi qul olmağa məhkum edilmişdir, mən günlərimi 

kədərlə keçirirəm. Allahın mənim üçün mərhəmətli qaydada nəzərdə tutduğunu 

icra etmək əvəzinə, mən ona olan andlarımı pozuram. Mən bu müqəddəs 

sığınacağa dəhşətli həbsxana kimi baxıram və Allahın boyunduruğunu iradəmdən 

kənar qaydada daşıyıram. Tövbə həyatı ilə özümü təmizə çıxarmaq əvəzinə, mən 

öz məhkumluğumu möhkəmləndirirəm. Bu, necə də məhvedicidir. Lakin Abelyar, 
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mən gözümü kor edən sarğını cırıb atmışam və əgər mən öz hissiyyatıma 

əsaslanmağa cəsarət etsəm, bu vaxt özümü sənin hörmətinə layiq edəcəyəm. Sən 

mənim artıq sevgili Abelyarım deyilsən. Bizim bədbəxtliklərimiz sənə qüsurun 

dəhşətini göstərdi və görünür ki, sən zərurətə hazırlıqla tabe olmusan. Sən mənim 

son məktublarımda hiddətimi gördün, bu, heç şübhəsiz, mənim Abelyarıma 

ehtiram bəsləməkdən məni məhrum edir. Sən qabaqcadan görə bilməzdin ki, 

Eloiza elə bir hökmranlıq edən ehtirasa qalib gələcəkdir. Lakin Abelyar, sən səhv 

edirsən, mərhəmətin dəstəklədiyi mənim zəifliyim heç də qəti qələbə çalmağıma 

mane ola bilmədi. Onda mənə hörmətini bərpa etmə, öz möminliyin sənə bunu 

zəmanət verəcəkdir.  

Mən məhəbbətim üzərində zəfər çalmadımmı? Xoşbəxt olmayan Eloiza! 

Nə qədər ki, sən nəfəs alırsan, o, sənə bəyan edir ki, sən Abelyarı sevməlisən. 

Talesiz bədbəxt, ağla, çünki sən heç vaxt belə təsadüfə malik olmayacaqsan. Mən 

qəm-qüssədən ölməyə borcluyam. Mərhəmət mənə çatanda vəd etmişdim ki, ona 

sədaqətli olum, lakin indi mən bir daha andı pozmuşam, hətta mərhəmətin özü də 

Abelyara görə qurban getməkdir. Bundan sonra mən necə ümid edim ki, Allah 

mənə öz mərhəmət xəzinəsini açacaqdır. Çünki mən onun bağışlamasından 

yorulmuşam. Mən ilk dəfə Abelyarı görəndən onu incitməyə başladım. Xoşbəxt 

olmayan hüsn-rəğbət bizim ikimizin arasında təqsirkar məhəbbət qurdu və Allah 

bizi ayırmaq üçün özünün düşməni səviyyəsinə qaldırdı. Mən bizim ürəyimizə işıq 

salan bədbəxtliyə ağı deyirəm. Mən öz ehtirasımın sönməsini təmin etməyə 

borcluyam. Böyük Allah! Mən məhəbbətin zəncirlərindən nə vaxtsa azad ola 

bilərəmmi? Ancaq güman ki, mən ağılsız qaydada qorxuram. Abelyar, mən səni 

bütün andlarından azad edirəm. Sevgili və ər titullarını unut və yalnız ata titulunu 

saxla. Mən səndən heç nə tələb etmirəm, ancaq ruhi məsləhət və bəzi cəza 

umuram. Ancaq müqəddəsliyin yolu tikanlıdır, əgər sənin ardınca dolaşsam, bu 

qəbul edilən olduğunu göstərəcəkdir. Daim sənin arxanca getdiyimi görəcəksən. 

Sən indi cinayətsiz danışmayan ola bilməzsən. Sən mənim səfilliyimdə məni inkar 

edirsən, yoxsa mən səni qınamaq üçün hansısa bir şey etməliyəmmi? Lakin indi 

sən heç nədən qorxmamalısan.  

Ürək bütün dünyəvi şadlanmaların arasında şiddətli ağrı hiss edir. Mən 

nifrətamiz divarlarla əhatə olunmuşam. Saatlar illər qədər uzun görünür. Mən min 

dəfələrlə peşman oluram ki, özümü burada dəfn etmişəm. Tənhalıq məlahət verici 

kimi görünür və yerin dincliyi mənim ürəyimə daxil olur. Sakitliyim mənim 

əzizimin hesabına başa gəlmişdir. Çünki mən onu məhəbbətimin qiymətində satın 

almışam. Lakin əgər mən səni ürəyimdən qoparıb atsam, qısqanc olma. Allah daim 

ona malik olmalıdır ki, sənin əvəzinə ürəyimə ağalıq etsin. Mənim ağlımda yer 

tutmağına görə məmnun ol, onu sən heç vaxt itirməyəcəksən. Mən sənin barəndə 

düşünəndə daim gizli həzz alacağam.  

Elə bu an səndən məktub aldım. Sən məni, yeni xəbərləri yazmağı 

gecikdirdiyimə görə məzəmmət edirsən. Mənim xəstəliyim bunu üzrlü etməlidir. 

Sən fikirləşirsən ki, bu yaxınlarda öləcəksən. Sən necə də laqeyd, qəddar adamsan 

ki, mənə elə şeyi deyirsən ki, o, hökmən məni kədərləndirir. Mən sənə ötən dəfəki 
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məktubumda yazmışdım ki, əgər sən ölsən, mən necə bədbəxt olacağam. Sən 

özünə qayğı göstərməlisən. Sən arzulayırsan ki, biz dualarımızda səni yaddan 

çıxarmayaq. Sən bizim atamızsan, biz isə sənin uşaqların. Sən yol göstərənsən, 

göstəriş ver, biz əməl edək. Sənin ağıllı göstərişlərini biz sədaqətlə icra edəcəyik. 

Sən mənə bir şey demişdin, o, məni çaşdırdı – sən eşitmisənmi ki, bizim 

Bacılardan (Monastırdakı rahibələri nəzərdə tutur – tərcüməçi) bəziləri pis 

nümunədir və onlar ümumən kifayət qədər ciddi deyillər. Bu səbəbə görə, 

monastırlar çox vaxt onlara pis nüfuz qazandıran adamlarla doludur. Lakin mən 

sənə yalvarıram ki, hərdənbir belə şeyləri eşidəndə, mənə onlardan xilas olmağın 

əsl dərmanını göstər. Mən onu alanda, lazımi qayğı göstərməyə borclu olacaqsan. 

Mən Parisin yaxınlığındakı monastırlarda baş verən macəraları xatırlayıram.  

Sən yazırsan ki, belə cana doyduran həyata son qoymaq üçün ölmək 

istəyirsən. Bu mümkündürmü ki, sənin kimi bir dahi adam öz bədbəxtliklərindən 

yuxarı qalxa bilmir. Əgər sənin tələbələrin hali olsa ki, sən öz ehtiraslarının gizli 

quluna və həmin zəifliklərin qurbanına çevrilmisən, bu vaxt sənin idarəçiliyin 

həmin adamları qoruya bilərmi? Sən gözlərini mənə dik və məhz sənin tələbinlə 

mənim özümü qapatdığım barədəki bir qərarla öyün. Biz ayrılanda mən gənc idim 

və (əgər mən sənin daim mənə dediklərinə inanmağa cəsarət edirdimsə) istənilən 

adamın sevgisinə layiq idim. Əgər mən Abelyarın hissiyyat həzzindən başqa heç 

nəyi sevmirdimsə, digər kişilər onu itirməyimə görə mənə rahat şərait yarada 

bilərdilərmi? Mən sənin göz yaşlarını öpüşlərimlə qurudurdum, çünki sən az 

qüdrətli idin, mən isə özümü az qoruyub saxlayana çevirdim. Mənim sənə qarşı 

artan dərəcədə laqeydliyimi görsəydin, sən bir ümidsizlik səbəbinə malik olardın. 

Lakin sən bədbəxtlik hiss edəndən sonra heç vaxt mənim məhəbbətimin ən böyük 

rəmzlərini belə qəbul etmədin.  

Qoy, mən sənin məktublarında, əziz Abelyar, bir daha Taledən belə 

gileylənməyini görməyim. 

Necə bir biabırçılıqdır ki, hansısa bir adam öz başına gələ biləni qəbul 

edə bilməsin. Özünü mənim nümunəmdə idarə et, axı mən güclü ehtiraslarla 

doğulmuşam. Əgər sən taledən şikayət edirsənsə, onun zərbələri o qədər çox 

deyildir ki, onları hiss edəsən. Sən düşmənlərinə göstərməyə çalışırsan ki, onlar 

sənə zərbə vurmaq üçün səni necə çox ittiham edirlər.  

Mənim əziz ərim (bu tituldan axırıncı dəfə istifadə edirəm) mən səni bir 

daha görməyəcəyəmmi? Ölümündən əvvəl səni qucaqlamaq həzzinə heç vaxt 

malik olmayacağammı? Qısası, heç bir qadın Abelyarın şəxsinə təhlükəsiz bir 

nəzər sala bilməz. Ona görə də, Eloiza, Abelyarı görməyi bir daha xahiş etmə. 

Əgər onun barəsindəki xatirə bu qədər çox narahatlıq yaradırsa, onun canlı iştirakı 

nələr etməyəcəkdir?  

Bəzi vaxtlarda sən mənə gizli narahatlıqlar əhvalatlarını danışırdın və 

məndə kədəri hiss etmək bacarığını yaradırdın. Ey sevincli xəyallar və təklif 

olunan imtiyazlar, siz necə tez qeybə çəkildiniz! 
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Mən oyanır, Abelyarı görmək üçün gözlərimi açıram, qollarımı uzadıram 

ki, onu qucaqlayım, ancaq o, burada yoxdur. Mən qışqırıram, lakin o, məni eşitmir. 

Abelyar, bəs sən Eloizanı yuxuda görürsənmi? O, sənə necə yaxınlaşır? Bağışla 

məni, Abelyar, səhv edən məşuqəni bağışla. Sən, Abelyar öz kursunu bitirməklə 

xoşbəxt olacaqsan, sənin arzuların və ambitsiyaların öz xilası üçün heç bir 

maneəyə malik olmayacaqdır. Lakin Eloiza ağlamalıdır, o, bütün göz yaşlarının 

hətta özünün də xilası üçün faydalı olmasına əmin olmadığından həmişə 

şikayətlənməlidir.  

Mən inanmağa başlayıram ki, sənə yazanda olduqca çox ləzzət alıram. 

Mən bu məktubu yandırmağa borcluyam. Bu, onu göstərir ki, mən hələ də sənə 

dərin ehtiras hiss edirəm, baxmayaraq ki, başlanğıcda sən məni əks olana 

inandırmağa cəhd edirdin. Mən mərhəmət və ehtiras dalğalarını hiss edirəm və 

dönürəm ki, hər ikisinə tabe olum. Abelyar, məni gətirib çıxardığın şəraitdə mənə 

yazığın gəlsin, mənim son günlərimi müəyyən ölçüdə sakitləşdirməyə çalış, necə 

ki, mənim ilkin dövrdəki həyatım asan olmamaqla yanaşı, həm də narahat idi.  

 

 

V məktub. Abelyardan Eloizaya 

 

Eloiza, daha mənə məktub yazma. Biz dünyadan ayrılmışıq ki, özümüzü 

mənən təmizləyək, təmizə çıxaraq. Xristian mənəviyyatına birbaşa zidd olan 

hərəkət etməklə biz İisus Xrist üçün iyrənc adama çevrilmişik. Gəl, bir daha 

özümüzü keçmiş həzzlərimizlə aldatmayaq, biz ancaq öz həyatımızı narahat etdik 

və tənhalığın şirinliyini pozduq. Qoy biz öz səbirliliyimizdən yaxşı istifadə edək və 

cəzamızın ciddiliyi arasında artıq öz cinayətlərimizi xatırlamayaq. Allah bizim 

subyektimiz olduğu halda, heç vaxt özümüzü elə böyük yüksəkliyə qaldıra 

bilmərik. Qoy biz onun yaratdıqlarından və ya özümüzdən asılı olmayaraq, Allahın 

şərəfi naminə hərəkət edək, bizim digər arzularımıza və ya digərlərinin rəyinə heç 

bir əhəmiyyət verməyək. Mən səni dua etməyə, meditasiyaya, zəhmətlə məşğul 

olmağa və dinməz dayanmaq barədə içdiyin andları yerinə yetirməyə 

istiqamətləndirəcəyəm. Və mən özüm də dua edəcək və dinməz qalacağam.  

Eloiza, sənin ürəyin hələ də söndürə bilmədiyin məhvedici alovla yanır 

və mənimki də narahatlıq və qaydasızlıq ilə doludur. Mən axırıncı dəfə sənə öz 

ürəyimi açdım, həmçinin sənin kədərinə hissiyyatlı olaraq qalıram və uzun müddət 

onlara şərik olacağam. Sənin məktubların məni çox kədərləndirdi. Mən ah çəkir və 

ağlayıram. Bədbəxt Eloiza, bu, Abelyar üçün səfil şəraitdir. Mən bizim 

bədbəxtliklərimizi Qəzavü-qədərin günahlarımızı cəzalandırmaq üçün gizli 

layihəsi hesab edirəm və Fulbertə yalnız ilahi intiqamın aləti kimi baxıram.  

Ancaq Eloiza, sən məni titrəməyə sövq etdin, məktubların mənə bəyan 

edir ki, sən insan sevgisinə qul olmusan və həm də, əgər sən ona qalib gələ 

bilməsən, sən xilas ola bilməyəcəksən. Sonda sən bu məhkəmədə mənim hansı rolu 
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oynamağımı nəzərdə tutursan? Qoy biz öz qərarlarımızda daha möhkəm olaq. Qoy 

biz özümüzü bütöv ürəyimizlə Allaha həsr edək. 

Mən bilirəm ki, başlanğıcda hər şey çətindir, lakin böyük hərəkəti 

cəsarətlə başlamaq şərəfdir. Biz bu hesabdan bütün maneələri igidliklə keçməliyik. 

Heç kəs Allahın boyunduruğunu layiqincə daşımağa heç də uzun müddət davam 

gətirə bilməz. Sənin canını sarıyan həmin biabırçı zəncirləri qırmağa cəhd et, 

özünü təzə zəncirlə bağla ki, mərhəmətin köməyi ilə sən xoşbəxt ola bilərsən. Əgər 

sənin birinci cəhdlərin zəifliyini göstərsə, ümidsizliyə qapılma, buna görə sən 

qorxaq ola bilərsən. Dəhşətli düşmənə qalib gəlmək, həm də qəzəb alovunu 

söndürmək üçün mübarizə apar.  

Sən öz arzularına qarşı döyüşməlisən ki, pozulan təbiətinin ağırlığının 

təzyiqi altına düşməyəsən. Həyatımız azmağın təsirinə məruz qalanda biz bir 

böyük müqəddəs adamın «İnsan həyatı uzun şəkildəki azmaqdır» – dediyini etdik. 

Heç vaxt yatmayan şeytan bizi təəccübləndirmək üçün daim ətrafımızda, özü də 

bəzi mühafizə olunmayan tərəfimizdə dolaşır və könlümüzü məhv etmək üçün ona 

daxil olur. Şirniklənməyə məruz qaldıqda biz qorxuruq, bu vaxt digər başqası bizə 

hücum çəkir. Biz əbəs qaydada özümüzü tərifləyirik ki, uçmaqla şirniklənməyə 

qalib gələcəyik. Əgər biz səbirli və itaətkar olmadan birləşsək, biz özümüzə heç bir 

səbəb olmadan əzab verəcəyik.  

Eloiza, dəyişilən olma və Allaha inanc gətir, yoxsa sən yeni 

şirniklənmələrə düşə bilərsən. Onlar gələndə, lap başlanma anında onları boğ – 

qoyma sənin ürəyində kök salsın. Qədim insan deyirdi: «Xəstəliyə qarşı dərmanları 

qəbul elə». Azmağın özü də dərəcələrə malikdir, onlar əvvəlcə sadəcə 

düşüncələrdir və heç də təhlükə kimi meydana çıxmır. Təxəyyül onları heç bir 

qorxu olmadan qəbul edir, həzz yüksəlir. Onda biz dayanır və axırda ona tabe 

oluruq.  

Eloiza, indi sənin müqəddəs olanların addımları ilə addımlamağın barədə 

mənim sözlərimlə razılaşırsanmı? Sözlərim peşmançılıq üçün sənə xoş gəldimi? 

Mən öz dualarımda sənə zəmanət verməyi heç vaxt dayandırmayacağam və 

Allahdan xahiş edəcəyəm ki, sənin bir müqəddəs kimi ölməyin barədəki istəyinə 

köməklik göstərsin. Sən dünya ilə xudahafizləşmisən və sənin ora 

götürülməyindən ötəri hansı şey layiq olacaqdır? Gözlərini daim Ona tərəf qaldır, 

sənin qalan günlərin Ona həsr olunacaqdır. Saray peyğəmbəri demişdir: «Allah, 

məni öz zərurətlərimdən qoru». Bədbəxt olanlardan çoxu nə vəziyyətdə olduğunu 

bilmir. Öz səfilliklərini bilənlər daha artıq bədbəxtdirlər və həm də onlar öz 

dövrünün pozğunluğuna nifrət edə bilmirlər. Özlərini Yerə aid olan meyllərə 

bağlayanlar necə də səfehdirlər! Onlar bir gün aldadılmayan olacaqlar. Belə saxta 

şeyləri sevməyə görə onlar özlərini çox gec məzəmmət etdiklərindən hali 

olacaqlar. Əsl mömin adamlar belə səhv etmirlər, onlar belə hiss həzzlərindən 

azaddırlar və öz arzularını Göylərə ünvanlayırlar.  

Eloiza, sən ləngimədən hərəkət et, sənin öz xilasın üçün işləməkdən ötəri 

kifayət qədər vaxtın vardır. Xristi sev və Onun naminə özündən zəhlən getsin. O, 
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sənin ürəyinə malik olacaqdır, sənin ahlarının və göz yaşlarının yeganə səbəbi 

olacaqdır. Ondan başqa, heç nədə rahatlıq axtarma. Əgər sən özünü məndən azad 

edə bilməsən, mənimlə birgə yıxılacaqsan. Ancaq sən məni tərk et və Ondan yapış. 

Əgər sən Allahı məcbur etsən ki, səni tərk etsin, hökmən narahatlığa düşəcəksən. 

Lakin ona sədaqətli olsan, sən sevinc tapacaqsan. Maqdalina ağlayırdı ki, İisus onu 

tərk etmişdir, ancaq Marta dedi: «Bax, Allah səni çağırır». Öz borcunu yerinə 

yetirmək üçün çalışqan ol, mərhəmətin çağırışına sədaqətlə tabe ol və İisus səninlə 

olacaqdır.  

Allah bizim xilasımızı ürəkdən istəyir. Köhnə Vəsiyyətdə O, qanun 

cədvəllərini yazmışdır, bununla o, bizdən tələb edir ki, Onun iradəsindən sonra biz 

öz axtarışımızda yolumuzu azmayaq. Bizim zəifliyimizi və bacarıqsızlığımızı 

bildiyindən, o, öz iradəsini yerinə yetirməkdə bizə mərhəmət göstərir.  

Peyğəmbər demişdir: «Öz müqəddəslərinin ölümü Allahın nəzərində çox 

qiymətlidir». Onu açmaq çətindir ki, niyə onların ölümü günahkarlarınkından belə 

qəbul edilən olacaqdır. Peyğəmbər bu barədə üç şərt söyləmişdir: birincisi, onlar 

Allahın iradəsinə sığınmışlar; ikincisi, onların yaxşı işlərinin davam etməsidir və 

axırıncı, onlar Şeytan üzərində zəfər çalmışlar.  

Özünü Allahın iradəsinə itaətə adət etmiş müqəddəs adam müqavimət 

göstərmədən ölümə tabe olur. O, Hakimin onu mükafatlandırmasını sevinclə 

gözləyir. O, bu səfil öləri həyatla xudahafizləşməkdən qorxmur, çünki ölməz bir 

xoşbəxtliyə başlayacaqdır.  

Müqəddəslər həmişə günahkarlarla müqayisədə belə üstünlüyə malikdir 

və öz Yaradanları ilə (Tanrı ilə – tərcüməçi) könüllərinin birləşməsi onlar üçün 

iltifatdır.  

Eloiza, mən ümid edirəm ki, sən keçmiş həyatının qaydasızlıqlarına görə 

peşiman olduqdan sonra «möminlərin ölümü ilə öləcəksən». Eşit, Xilaskar nə 

demişdir: «Mənim uşağım, özündən imtina et, öz Xaçını götür və mənim arxamca 

gəl». Eloiza, sən şübhə edirsənmi? Sənin belə zəif olan könlün sevinmirmi? Onun 

mərhəmətindən xoşun gəlmədiyinə görə, O, səni məzəmmət edəcəkdir. Sənə 

əzabları nümayiş etdirəcəkdir.  

Eloiza, günahkarlar üçün cəza hazırlanmışdır. Mən həmin qorxulu 

əzabların təsvirini sənə bildirməyə cəsarət etmirəm, həmin əzablar təsvir olunan 

hərəkətlərin nəticəsi olur. Onlar özlərini mənim təxəyyülümə təqdim edəndə mən 

dəhşətə gəlirəm. Yer üzərində gördüklərimiz od ancaq onların yandırdıqları odun 

kölgəsidir. Mənim Allahım, biz Səni incitməyə cəsarət edərikmi?  

Eloiza, məni tərk et, həm də həmişəlik öz ürəyindən də – bu, sənə verə 

biləcəyim ən yaxşı məsləhətdir. Nəhayət, sənin həyatın Xristə xoş gələn olsa, ölüm 

sənin üçün arzulanan bir şey olacaqdır. Sənin ruhun bədənini sevinclə tərk 

edəcəkdir və onun uçuşu birbaşa göylərə istiqamət götürəcəkdir. Onda sən öz 

Xilaskarının qarşısına əminlik qaydasında çıxacaqsan.  
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Eloiza, əlvida, bu, sənin əziz Abelyarının sonuncu məsləhətidir. Axırıncı 

dəfə qoy İncilin idarəetməsinə əməl etməyə səni inandırım. Göylər sənə bir vaxt 

mənim məhəbbətimlə hissiyyatlı olan bir ürək bəxş etmişdi, indi isə o mənim 

ciddi-cəhdimlə istiqamətlənməyə tabe olacaqdır. Səni sevən Abelyarın ideyası, ola 

bilər ki, daim sənin ağlında olacaqdır, indi onu, səhvindən peşiman olan bir 

Abelyarın təsviri ilə dəyiş və sən öz xilasın üçün çoxlu göz yasları axıda bilərsən, 

necə ki, sən bunu bizim bədbəxtliklərimiz üçün etmişdin.  

 

 

 

Keşiş atanın xəyanəti oğlunu məhvə aparır 

 

İngilis yazıçısı Etel Lilian Voyniçin XIX əsrin sonlarında yazdığı 

«Ovod» romanı qısa müddətdə məşhurlaşmış, rus yazıçısı F.M.Dostoyevskinin 

xristian dinini təbliğ edən əsərlərinə kəskin bir cavab kimi meydana çıxmışdı. 

Dostoyevski insanların xoşbəxtliyini xristian dininin zəfərində görürdü, Voyniç isə 

xristian kilsəsinin xalqa deyil, hakimiyyət dairələrinə qulluq göstərməkdə, zülmə 

qarşı mübarizə qüvvələrini sarsıtmağa cəhd etməkdə ittiham edirdi. Əsərin 

qəhrəmanı Artur – Ovod italyanların Avstriya ağalığına qarşı mübarizəsinə 

qoşulmaqla yanaşı, kilsəni, din xadimlərini addımbaşı ifşa edir. Axı o, özü də 

keşişlərin xəyanətindən ağır əzablar çəkmişdi. Keşiş olan bioloji atasının və onun 

silahdaşının xəyanəti nəticəsində həbs olunmuş, sıralarında mübarizə apardığı gizli 

təşkilata ağır zərbə dəymiş, buna öz səhvinin səbəb olduğunu anladıqda, özünü 

intihar edən kimi qələmə verərək, gizli surətdə İtaliyadan Cənubi Amerikaya 

qaçmışdı. Burada o, Dante cəhənnəminin doqquz dövrəsindən keçmiş, günlərlə ac 

qalmış, şəkər qamışı plantasiyalarında qul kimi işləmişdi.  

Romanın «Ovod» adını müəllif böyük yunan filosofu Sokratın 

tarixçəsindən götürmüşdü. Afina hakimiyyətinin üzvləri onların qüsurlarına qarşı 

çıxış etdiyinə görə onun ölüm cəzasına məhkum olmasına nail olmuşdular. 

Məhkəmədə müdafiə qaydasında çıxış edən Sokrat özünü Ovoda – mozalana 

bənzətmişdi. Mozalan tənbəl, yavaş tərpənən atı öz sancmaları ilə cana doydurur, 

onu sürətlə hərəkət etməyə məcbur edir. Sokrat da afinalılarla belə davranırdı. 

Romanın qəhrəmanı da yunan filosofu kimi öz əqidəsinə sədaqəti ilə fərqlənir. 

İngilis Artur Berton ovod-mozalan kimi italyanların yadellilərin ağalığına dözən 

əksər hissəsini Avstriya işğalçıları ilə mübarizəyə səsləyir.  

Artur çox gənc yaşlarından inqilabi qrupa qoşulur və oradakı iştirakını 

universitetdəki sevimli müəllimi kimi Montanelliyə danışır. Keşiş öz doğma oğlu 

olan Arturu təhlükədən uzaqlaşdırmaq məqsədilə kilsədə tövbə etməsini məsləhət 

görür və Artur onun kolleqasına öz qısqanclığı barədə etirafını söylədikdə, 

təşkilatın rəhbəri Covanni Bollanın adını çəkir. Axı onların hər ikisi mübarizə 

qrupunun üzvü olan gözəl Cemmaya vurulmuşdu. Çox keçməmiş həm Artur, həm 
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də Bolla həbs edilir. Həbsdən azad olan Artura keşişlə söhbətdə təşkilatı satdığı və 

ona görə də həbs olunduqları aydın olur. Həm də bu vaxt o, Montanellinin oğlu 

olduğunu öyrənir. (Britonların V-VI əsrlərdə yarıməfsanıvi kralı olmuş Arturun adı 

da yəqin ki, uşağa bu biabırçılığı ört-basdır etmək üçün qoyulubmuş –məqalə 

müəllifi). Ögey qardaşı ona ölən anasının keşişlə birgə imzaladığı ərinə ünvanlanan 

etiraf məktubunu göstərir. Artur üstünə yağan bədbəxtliklərdən qaçmaq üçün 

şlyapasını kanala atmaqla özünə qəsd etməsi səhnəsini yaradır və gəmi ilə Cənubi 

Amerikaya yollanır. 13 il sonra İtaliyaya qayıdıb, Rivares adı altında yenə 

mübarizəyə qoşulur, Avstriya işğalçılarına, katolik kilsəsinə, birbaşa yepiskop 

Montanelliyə qarşı sərt məzmunlu pamfletlər yazır. İnqilabçı dəstə yeni qəsd 

hazırlayır və onun icrasını Artur öz üzərinə götürür. Əməliyyat vaxtı isə həbs 

olunur. Bioloji atası, Montanelli həbsxanada onun yanına gəlir, hər şeyi etiraf 

etməsini məsləhət görür, onun xilas yolunu bunda görür. Lakin Artur atası 

qarşısında sərt bir şərt qoyur. Keşiş öz Allahından üz döndərsə, ona oğul olacağına 

razılıq verəcəyini deyir. Yepiskop ona nə qədər yalvarsa da, Artur öz tələbindən 

dönmür. O, hərbi-səhra məhkəməsində mühakimə edilir və məhkəmənin hökmü ilə 

güllələnir. Bu, həm də oğluna xəyanət edib, sonra isə dinə sədaqətinə görə ondan 

imtina edən Montanellinin mənəvi və fiziki sonluğuna çevrilir.  

Montanelli oğlunun qətlinə görə dəli olur, kilsəyə gələn dindarları adam 

yeyənlər, meyitlə qidalanan quzğunlar adlandırır, onlara görə oğlunu qurban 

verdiyindən şikayətlənir. O, dini rəmzi döşəməyə çırpıb sındırır. Bir neçə gün 

sonra Lorentso Montanelli ürək partlamasından öldü.  

Artur ilk dəfə keşişlər tərəfindən aldadılmaqla, öz mübarizə yoldaşlarına 

xəyanətə yol vermişdi. Bu xəyanətin də bünövrəsini guya nəcib məqsəd naminə 

birbaşa öz atası qoymuşdu. Ata ikinci dəfə yenə ona öz mübarizəsindən əl çəkmək 

barədə yalvarırdı. Dinin aliliyinin öz xadimlərini kölə vəziyyətinə salması belə 

qeyri-humanist, hər cür əxlaqdan kənar münasibətlərə və faciəvi hadisələrə gətirib 

çıxarır. Bunun insanlığa zidd olduğunu duyanlar az sayda olsalar da, onlar hətta 

Allaha qarşı da üsyana qalxmağa hazır olduqlarını bildirirlər. Axı çoxları 

Bibliyadakı İov deyil ki, Allahın ona hər cür xəstəliklər və bədbəxtliklər 

göndərdiyini bilə-bilə, ona sədaqət göstərməkdə davam etsin ki, nə vaxtsa Allah 

onun sədaqətini, hər cür bəlalara etiraz etmədən dözdüyünü qiymətləndirəcək, 

çəkdiyi əzablara görə mərhəmət göstərməklə onu lazım olduğundan artıq dərəcədə 

mükafatlandıracaqdır. İnsanı taqətdən salan sınaq ağır olduğundan və onun 

mükafatı böyük qiymətə başa gəldiyindən, belə mərhəmət nəticə etibarilə hətta öz 

əhəmiyyətini, əslində mahiyyətini də itirir.  

İnsanlar çox vaxt digərinə bəslədikləri ülvi hisslərini heç nəyə, hətta 

hansısa bir müqəddəsliyə də qurban vermək istəmir, axı o, özünün məhz insana xas 

olan təbiətinin qeyri-adi sevinc bəxş edən təntənəsinə, zəfərinə nail olmuş, fəth 

etdiyi bu zirvəni axirət dünyasında vəd edilən hansısa Yelisey çölünə, cənnətə 

dəyişmək istəmir. Real həyatda qədəm qoyduğu və cənnət meyvəsi hesab etdiyi 

bəxt hədiyyəsi ilə o, xudahafizləşməlidir ki, həyatdan köçdükdən sonra hansısa bir 

təxəyyül olunan cənnətdə, müqəddəsliyin mərhəməti və köməyi ilə məskunlaşa 
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bilsin. Axı heç kəs əlindəki arıquşunu göydəki durnaya dəyişmək istəmir, axı 

ənginliklərdə pərvazlanan durnaya sahib olmaq olduqca müşkül məsələdir, əslində, 

xəyaldan başqa bir şey deyildir. Kim Yer üzərində, şəxsi həyatında qazandığı 

xoşbəxtliyi hansısa ehtimala qurban verməklə, o dünyadakı güman edilən və dini 

rəvayətlərdən başqa, real olaraq heç nəyə əsaslanmayan cənnətlə dəyişməyə 

razılaşar. Axı burada tələb olunan qurban elə bir nəcib məqsədə, mənəvi 

fədakarlığa görə deyil, yalnız dinin irəli sürdüyü, obrazının da mövcud olmadığı 

vədlərə əsaslanır. Bu vədlərin həyata keçməsi imkanları və vasitələri aydın 

olmamaqla, hindlilərin ənənəsindəki adamın gələcək taleyində rol oynayacaq 

karma kimi qeyri-müəyyənlik rəmzindən başqa bir şey deyildir. Dinin bir sıra 

tələblərinə kor-koranə tabe olmaq ağıl, şüur köləliyinə yaxınlaşmağa bənzəyir. 

Axirət dünyasına ifrat inam bəsləməklə, real həyatın real fərəhli cəhətlərini 

kiçiltmək daha çox ağılın qüsurluluğundan və ya deformasiyaya uğramasından 

xəbər verir.  

  

 

Qaratikan quşunun intiharı 

 

Avstraliya yazıçısı Kollin Makkalounun «Qaratikan quşu» əsəri həm 

oxucuların, həm də Hollivudun çəkdiyi uğurlu kinofilm hesabına tamaşaçıların 

böyük marağına səbəb olmuşdu. Roman keşiş Ralf ata ilə gənc qız Megginin 

sönməz məhəbbətindən bəhs edir və bu cütlüyün taleyinə dinin ağır zərbə 

vurduğunu göstərir.  

11 yaşlı Meggi adlı qızcığazın valideynləri uşaqları ilə birlikdə XX əsrin 

əvvəllərində Yeni Zelandiyadan Avstraliyaya, onun ziyadə isti guşəsi olan 

Droqhedaya gəlirlər. Buradakı varlı qadın Meri Karson qardaşı Peddini öz yanında 

yaşamağa və öz təsərrüfatında uşaqları ilə birlikdə işləməyə dəvət etmişdi. Dəniz 

səyahətindən sonra ailə qatarla həmin əyalətə gəldi və Meggi burada ilk dəfə onları 

vağzalda qarşılayan keşişi gördü. Qızcığazin özü də ilk baxışdan Ralf atanın çox 

xoşuna gəlmişdi.  

65 yaşlı varlı qadın olan Meri Karson cavan, qəddi-qamətli keşişə 

vurulmuşdu, onu ələ keçirmək istəyirdi. Həm də yaxşı bilirdi ki, başqaları kimi, 

Ralf da onun özünə deyil, puluna ehtiram bəsləyir. Qadın Ralfa, onu 

şirnikləndirmək üçün minik atları və avtomobil bağışlamışdı. Keşiş bu cəhənnəm 

timsalı olan, tozu, milçəyi və qızmar istisi ilə şöhrət tapmış Droqhedaya yepiskopu 

təhqir etdiyinə görə gəlib düşmüşdü. Qadın inanırdı ki, o, gələcəkdə kardinal 

olacaqdır. Ralf isə belə möcüzənin baş verəcəyinə inanmırdı. Keşiş həm də öz 

davranışı ilə regionda yaxşı nüfuz qazanmışdı.  

Malikanə sahibi olan qadın öz şəhvət istəyinə nail olmaq üçün hər şeyə 

əl atırdı, bəzən keşişə hiddətlənib acı sözlər də işlədirdi. Bir dəfə ona demişdi ki, 
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səni məcbur edəcəyəm ki, ən pozğun fahişə kimi özünü satasan, bunu isə yalnız 

zaman göstərəcəkdir.  

Bir neçə ildən sonra Meggi artıq qadına çevrilmək metamorfozalarına 

uğrayırdı. İlk aybaşısı olanda bərk qorxmuşdu, güman edirdi ki, bu, xərçəng 

xəstəliyinin əlamətidir. Ralf onu başa saldı ki, səndə heç bir xəstəlik yoxdur, bu 

qanaxma bütün qadınlara xasdır, ayda bir dəfə bir neçə gün ərzində baş verir. 

Qızlarda bu, 12-13 yaşlarında başlayır, bu vaxt Megginin isə artıq 15 yaşı var idi. 

Hər ay qanın axması qızın həddi-buluğa çatması, uşaq doğmağa qabil olmasının 

başlanması əlamətidir. Gərək anası Meggiyə bunu başa salaydı. 

Bu yeniyetmə qız üçün Ralf ata sevimli bir büt, Göy qübbəsindəki yeni 

bir Günəş idi. Onlar birgə at çapanda dostluq şüası buraxırdılar, bu isə özlüyündə 

intim yaxınlığa bərabər idi. Çünki qız keşişi sevirdi, yaşı otuzdan yuxarı olan bu 

kişi açılmamış qızılgülə bənzəyirdi, yazıq qız axı ondan başqa heç bir kişini 

görməmişdi.  

Artıq 72 yaşında olan Meri evində rəqs gecəsi təşkil etmişdi. Burada 

iştirak edən Meggi keşişə olduqca gözəl göründü. Qadın isə ömrünün bu son 

gecəsində Ralfa dedi ki, əgər mən cavan olsaydım, səni hökmən ələ keçirərdim. 

Həyatımın otuz ilini pəncərədən kənara ata bilsəydim, əgər şeytan ruhumu satın 

almaq istəsəydi, mən o dəqiqəcə onu satardım və səfeh Faust kimi olmazdım. 

Keşişə müraciətlə dedi ki, səni məhv etməyə sevinərdim. Keşiş isə bildirdi ki, mən 

başqa qadınlar barədə deyil, yalnız Meggi barədə düşünürəm. Qadın patetik 

qaydada bildirdi ki, mən səni sevmişəm. Axı səfeh bədənim içərisində mən hələ 

gəncəm. Qoca yaş qısqanc Allahın mənə ünvanladığı ən böyük intiqamdır. Qadın 

qərara aldı ki, Meggi ilə Ralfın birləşməsinə imkan verməyəcəkdir, açıqca dedi ki, 

o qıza, sən onu sevdiyinə görə nifrət edirəm. Bu vaxt keşişə bir məktub verdi və 

onun öz meyitini görməyənə qədər məktubu açmayacağı barədə and içdirdi. 

Səhərisi günü isə Meri Karsonun ölüm xəbəri yayıldı.  

Məktubda qadının mülkiyyətinin keşişə çatması barədə vəsiyyəti var idi. 

Evində isə qardaşının ailəsinin yaşamasına icazə verirdi. Ralf ataya bütövlükdə 30 

milyon funtluq mülkiyyət qalırdı. Bu pulun hesabına o, kardinal ola bilərdi.  

Bu vaxt 17 yaşı olan Meggi cəhalətin və mənəviyyatın qarışığı, sintezi 

kimi idi. Keşiş onu sevdiyini dedi, həm də əlavə etdi ki, bu, heç də kişi kimi 

sevmək deyildir. Keşiş vəsaitindən Meggiyə və anasına, hər birinə ildə 2 min funt 

məbləğində olmaqla pul ayırdı. Meridən miras qalan «Roll-Roys» da onların 

sərəncamında idi.  

Sonralar Megginin ailəsində faciə baş verdi. Eyni gündə yanğında atası 

Peddi öldü və onun meyitini tapan oğlu Styuartı isə vəhşi qaban parçaladı. Onların 

yanına gələn Ralf ata Meggini qucaqlayıb öpdü. Bu vaxt o, ağrını da, kilsəni də 

unutmuşdu. Allah da unudulmuşdu.Bir qədər sonra onları tərk edərkən anasından 

xahiş etdi ki, qızını ərə getməyə həvəsləndirsin, Meggiyə isə yalvardı ki, onu 

unutsun.  
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Artıq Ralf yepiskop idi. Meggi bu vaxt Meridən miras qalmış iri 

sürüdəki qoyunları qırxmaqla məşğul olub, muzdla işləyən Lyuka ərə gedəndə 

onun 23 yaşı var idi. Daha çox pul qazanmaq naminə şəkər qamışı biçmək üçün 

Lyuk cavan arvadı ilə birlikdə başqa əyalətə yollandı. Lakin əri ona diqqət 

göstərmirdi. Yepiskop Ralfı isə bir müddətdən sonra Romaya, papa yanına işə 

dəvət etdilər. O, artıq kardinala çevrilmişdi.  

Lyuk pul qazanmaq dəlisi idi, Meggi hamilə olanda onu ərdən və şikəst 

arvaddan ibarət olan bir ailəyə qulluqçu düzəltdi. Onların nikahı saxta əsaslar 

üzərində qurulmuşdu. Burada məhəbbətdən heç bir əsər-əlamət yox idi. Lyuk onun 

pulunu ələ keçirmək istəyirdi. Meggi isə Ralfı yenidən əldə etmək üçün ondan 

uzaq qaçmağı qət etmişdi. Belə cansıxıcı şəraitdə qız tez-tez Ralfa nifrət bəsləyirdi.  

Meggi körpə qızı doğulanda Ralf onun yaşadığı evə gəldi. Burada ev 

sahibəsi Annaya dedi ki, Meggi mənə mənəviyyatı görməyə kömək edən bir 

güzgüdür. Onun dilindən daim Meggini sevdiyini eşitdikdə, həmin qadın bunun 

hər ikisi üçün faciəli olacağını dedi.  

Meggi Lyukdan doğduğu körpə qəzə sevmirdi. O, hələ də protestant 

keşişlərin evləndikləri halda, katolik keşişlərin evlənə bilmədiklərindən dəhşətə 

gəlirdi, axı bu zalım qayda Ralfı onun əlindən almışdı.  

Xeyirxah ev sahibləri olan ər-arvad doğuşdan sonra Megginin çox zəif 

olduğunu nəzərə alıb, onu Metlok adasındakı kurorta yola saldılar. Bu ada 

Droqhedadan və yaşadığı yerdən tam fərqli idi. Laqunadakı mərcan rifi sakit suya 

əlavə gözəllik verirdi. Yenidən Meggiyə baş çəkməyə gələn Ralf ata, onun harada 

olduğunu öyrənib, adaya yollandı. Onlar görüşdükdə Ralf qızın məhzun gözlərində 

işıq gölməçəsini gördü. O, artıq fiziki cəhətdən də qızı istəyirdi. Ona görə də onu 

qucaqladıqda, ağlının iradəsi bütünlüklə bədəninin iradəsində söndü. Və o, ilk dəfə 

özünün kişi olduğunu, heç vaxt Allah olmadığını dərk etdi. Bu, şəhvət idi. Qızın 

qolları və əlləri canlı kəndir kimi ona sarılıb işgəncə verirdi. Uzun illər atəşi 

sönməyən məhəbbətdən sonra qızı özününkü etmişdi. Meggi ağla sığmayan 

dərəcədə xoşbəxt idi. Onların intim yaxınlığı bədən poeması idi, nəhayətsiz 

həzzdən xəbər verirdi. O, məhəbbətin alovunda yanan kimi görünürdü, lakin 

bundan şikayətlənmirdi, axı uzun illər bu anları arzulamışdı. O, Ralfla yaxınlıqdan 

qeyri-adi ləzzət alırdı. Onun bədən daşqını üzərindəki səbir limiti arxada qalmışdı. 

Ralfın da ağrısında bir ədalətlilik var idi. Onlar bədən yorğunluğunu deyil, könül 

yorğunluğunu hiss edirdilər.  

Müharibədən sonra məğlubiyyəti, təslim olmağı, sülhü anlamaq olduqca 

şirindir. O, Meggiyə yaxşı döyüş vermişdi. Keşiş qürurunun saxta olduğunu isə 

həyat özü göstərmişdi, Lutsifer kimi (Lutsifer – yıxılan mələk, şeytan – məqalə 

müəllifi) o, Allahın tək olduğunu göstərmiş və Lutsifer kimi də yıxılmışdı.  

Ralfa elə gəlirdi ki, bu vaxta qədər o, dünyanı görməmiş, anlamamışdı. 

Bu qızın özü də, ümumiyyətlə, adi adam deyildi, ona xeyli yaxşı təsir göstərmişdi. 

Bir neçə gündən sonra Ralf adanı tərk etdi, bundan sonra o, Romada, bəlkə də, 
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Megginin bütün qalan ömrü qədər yaşayacaqdı. Ona görə də gedəndə onun 

gözlərindən kədər yağırdı.  

Dünyada ikicə yer var idi ki, Allah qarşısında Ralf Meggiyə məxsus idi – 

bu, kurort adası və Droqheda idi. Lakin Megginin başqa imkanları da meydana 

gəlmişdi. Ona Ralfla yaxınlıqdan hamilə olduğu məlum olduqda, Lyukun yanına 

getdi ki, son dəfə onunla yatsın ki, uşağın ərindən olmadığına şübhə yaranmasın. 

O, düşündüyünə də nail oldu və Droqhedaya qayıtdı. Orada o, oğlan uşağı doğdu 

və adını Den qoydu. Uşaq hər şeydə Ralfa oxşayırdı.  

Romada isə vəziyyət ürəkaçan deyildi. İl Duçenin qara köynəkliləri 

küçələrdə ağalıq edirdi. Qarşıda çətin dövrün olacağını Ralfı əhatə edən din 

xadimləri hiss edirdilər. Hitler 1939-cu ilin sentyabrında Polşaya müdaxilə etdi. 

Bir qədər sonra İkinci Dünya müharibəsi başlandı. Avstraliyalılar da bu 

müharibədə Müttəfiqlər tərəfdə iştirak edirdilər. Megginin iki qardaşı Afrikanın 

şimalındakı İkinci Alameyn döyüşündə almanlara qarşı vuruşmuş, sonra salamat 

vəziyyətdə Droqhedaya qayıtmışdılar. Nəhayət, 1945-ci ilin sentyabrında altı 

aqoniya ilindən sonra İkinci Dünya müharibəsi başa çatdı, on milyonlarla adam 

həlak oldu, tarixdə görünməmiş nəhəng sayda ailələr bədbəxt taleyə nəsib oldu.  

Megginin dünyasının isə öz parametrləri var idi. O bilirdi ki, Ralf 

Allahdan heç vaxt imtina etməyəcəkdir. Den onun oğlu olduğundan Meggi Ralfın 

bir hissəsini özündə saxlamağı qət etmişdi. O, oğlunu, bəlkə özündən də çox 

istəyirdi. Qardaş və bacı artıq Sidneydəki məktəbdə oxuyurdular. 

Ralf katolik kilsəsinin mərkəzi iyerarxiyasına daxil olmaqla, papa 

siyasətini həyata keçirirdi, az sayda mühüm adamlardan birinə çevrilmişdi. O, 

müharibə nəticəsində qaçqın düşmüş minlərlə adamın əcnəbi ölkələrdə sığınacaq 

tapmasına köməklik göstərmiş, Avstraliyaya immiqrasiya proqramının həyata 

keçirilməsində çox iş görmüşdü. O, qısa müddətə Avstraliyaya gələndə 

Droqhedaya, Meggigilə baş çəkdi. Onu qarşılayan Den və bacısı ilk dəfə kardinalla 

əyani tanış oldular.  

Meggi ilə görüşəndə isə, onlar qucaqlaşdılar. Ralf Denin Lyukun oğlu 

olduğunu güman edirdi. Meggi də onda hansısa bir şübhə oyanmasına imkan 

vermirdi. Ancaq oğlan kardinalın çox xoşuna gəlmişdi. Megginin artıq 41 yaşı var 

idi və Ralfla onun tanışlığından 30 il keçirdi.  

Meggi Ralfa dedi ki, Droqhedada sən mənimkisən. Söhbətlərinin birində 

isə qaratikan quşu barədə Kelt əfsanəsini sevdiyini söylədi. Bu quş ürəkdən 

oxuyub, öldü. Həyatda da hər kəs özünün kiçik şərqisini oxuyur, bununla da 

başqalarını inandırmağa çalışır ki, onun oxuduğu, dünyada heç vaxt eşidilməmiş 

bir nəğmədir. Biz öz qaratikanımızı yaradırıq və heç vaxt ona görə ödəyəcəyimiz 

haqqın qiymətini hesablamağı dayandırmırıq. Bütün edə bildiklərimizin hamısı, 

əslində, ağrı əzabıdır və özümüzə deyirik ki, bu ağrı ona layiq idi. Meggi Ralfa 

dedi ki, bu ağrının nə olduğunu Allahdan soruş, axı ağrı üzərində də hakimiyyəti 

olan odur. O, bütöv dünyanı yaratmışdır, ona görə də O, həmçinin ağrı paylayır. 

Ralf da öz inamında şübhələrə yol verirdi, öz sevinc mənbəyini az qala sitayişlə 
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bərabər olan hesab edirdi. O, Meggi ilə eşqə dalanda, onu Messa (Katolik 

kilsəsəndə Allaha başlıca ibadət-məqalə müəllifi) tək bir müqəddəslilik sehrliliyi 

kimi qəbul edirdi.  

Den isə kardinal Ralfdan uzaqlaşmırdı, o, Droqhedanı tərk edəndən 

sonra bir gün anasına dedi ki, keşişdən başqa, heç nə olmaq istəmir. O, oğlunun 

keşiş olmasını heç cür istəmirdi. Oğlu isə fikrindən dönmədi və dini kollecə daxil 

oldu. Anası yumşalıb, onu kardinal de Brikassarın yanına göndərəcəyini vəd etdi.  

Əri öldükdən sonra onlarda yaşayan Annaya Meggi öz oğlunu itirdiyini 

dedi, axı oğlu keşiş olmağı qət etmişdi. Sonra əlavə etdi ki, mən Ralfı Allahdan 

oğurlamışdım, indi bunun haqqını oğlumla ödəyirəm. Axı o, Ralfa Den barədə 

nəsə deməmişdi. Ralf da öz növbəsində Denin onun oğlu olduğunu anlamamışdı. 

Meggi isə oğlunu artıq onun yanına göndərirdi. Anna ona dedi ki, sən Allahların 

necə qısqanc olduqlarından halisənmi? Onlar sənə hələ çox şey edə bilərlər. Meggi 

isə cavab verdi ki, onlar mənə bundan artıq daha nə edə bilərlər? 

Ralf Romada Deni əziz Megginin oğlu olduğuna görə özünün əzizi 

hesab edirdi, ancaq heç ağlına da gəlmirdi ki, bu, onun öz oğludur. Meggi Ralfa 

məktubunda oğlu üçün məsuliyyəti onun üzərinə qoyduğunu yazırdı və əlavə 

etmişdi ki, mən oğurladığımı geri qaytarıram, bu, məndən tələb olunurdu. Qoy 

gözün onun üstündə olsun, o, birinci növbədə mənə məxsusdur, indi onu sənə 

verirəm.  

Den olduqca mömin gənc idi. Kardinal Ralfa bildirdi ki, Allahın naminə 

ölümlə üzləşməyə, həbs olunmağa, ac qalmağa da razıdır. O, Allahı çox sevməklə 

daim ona xidmət edəcəkdir.  

Avropanı ilk dəfə görən Den İtaliyanı gəzdikdən sonra Yunanıstana 

keçdi, orada Fermopil keçidində bizim eradan əvvəl 480-ci ildə nəhəng Persiya 

ordusu ilə vuruşda həlak olmuş 300 spartalının şərəfinə qoyulmuş abidəni ziyarət 

etdi. Spartalılara çar Leonid başçılıq etmişdi. Sonra o, Krit adasına gəldi. Bir gün 

o, Aralıq dənizində çimirdi. Tufan qabağı dənizdə axın xeyli güclənmişdi. Lakin o, 

yaxşı üzgüçü olduğundan, heç bir təşviş hissi keçirmirdi.  

O, dənizdə çimən iki alman qadına ehtiyatlı olmağı qışqırıb desə də, az 

sonra qadınların batdığını gördü. O, üzüb qadınlara yaxınlaşdı, onları xilas edə 

bilsə də, özü yorulduğundan dənizdə batdı. O, heç də ölmək istəmirdi, ancaq 

dəfələrlə Sahibə müraciət edərək, bildirmişdi ki, ağrı səninkidir, mən onu qəbul 

etməliyəm, Sənin iradənlə mən mübarizə apara bilmərəm. Öləndə qışqırdı: Mənim 

Allahım, artıq mən səninəm! Mən Səni sevirəm! 

Kritlilər meyitə baxıb, artıq xoşlarına gəlmiş bu oğlanın ölümünə 

heyifsilənirdilər. Aktrisa olan bacısı Londondan Droqhedaya zəng vurub, bəd 

xəbəri anasına çatdırdı. Meggi bu xəbəri eşitdikdə elə bil ki, dərin uçuruma 

düşmüşdü, axı Den onun üçün hər şey idi. Allahları gərək şirnikləndirməyəsən, 

onlar bunu sevirlər. O, axırda başa düşdü ki, haqqı ödəməli imiş. Tərslikdən, bu 

vaxt Yunanıstanda inqilab baş vermişdi, bu ölkə ilə əlaqə saxlamaq da çətin idi. 
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Meggi şikayətlənməyə başladı ki, acgöz Allah, yaxşı olanları yığıb aparırsan, qalan 

bizlərlə isə dünyanı çürüməyə qoyursan.  

Meggi Romaya, Vatikana gəlib, Ralfla görüşdü. Axırıncı dəfə onlar 13 il 

əvvəl görüşmüşdülər. Kardinal Ralf onu güclə tanıdı. Meggi ona Denin öldüyünü 

dedi. Ralf özünü itirmişdi, təkrar edirdi ki, o, ölə bilməz. Sonra Göyə müraciət 

etdi: Ey əziz Allah! Meggi bu sözləri eşidəndə qeyzlə dedi: «Ralf, sənin əziz 

Allahın barədə narahat olma! Mən sənə kömək barədə xahişə gəlmişəm, sənin 

dərdinə şərik olmağa yox!» Bildirdi ki, sənin dərdin mənə təsir etmək gücündə 

deyil, oğlum Kritdə dəfn olunmuşdur, ancaq onun cəsədini Droqhedara götürüb, 

orada dəfn etmək lazımdır. Ralf bu qərarın düzgün olduğunu bildirdi, axı o, özü də 

öləndə Droqhedada dəfn olunmağını istəyirdi. 

Meggi Ralfın onunla birlikdə Yunanıstana getməli olduğunu bildirdi, 

onun köməyilə oğlunu geri ala bilərdi. Ralf onun oğlunu öz doğma oğlu kimi 

sevdiyini dedi və əlavə etdi ki, çox mühüm konqress keçirildiyinə görə o, bu vaxt 

Romanı tərk edə bilməz.  

Meggi cavabında dedi ki, Den həm də sənin oğlun idi, Metlok adasında 

mən hamilə olmuşdum. Den sənin idi, Lyukunku deyildi. Denin ölüsünə and 

içirəm ki, o, sənin oğlun idi. Ralf bu sözləri eşitdikdə, ağlamağa başladı. Meggi 

ona dedi: uzun illər idi ki, sənin oğluna malik idim, sən isə bunu bilmirdin, anam 

isə elə uşaq doğulan vaxt bunu bilmişdi. Denin təkcə saçı səninkindən fərqli idi, 

qalan hər şey səninki idi. Axı mən məktubumda yazmışdım: «Mən oğurladığımı 

geri qaytarıram.” Sonra əlavə etdi ki,sənin Allaha and içdiyini biz oğurlamışdıq və 

hər ikimiz haqqı ödəməli idik.  

«Mən səni sevmişdim. Ralf, ancaq sən heç vaxt mənim olmamışdın. Den 

mənim səndən alacağım hər şeyin bir hissəsi idi. Mən onu sənə bir silah kimi 

verdim ki, özündən olduğunu biləsən. Artıq o, heç birimizə məxsus deyildir, 

Allaha məxsusdur». Bu sözlər Megginin ağır kədərini və itirilmiş dünyasını ifadə 

edirdi.  

Kardinal de Brikassar Meggi və onun qızı ilə Denin meyitini Kritdən 

Droqhedaya apardı. Bədbəxt Ralf Meggiyə olan məhəbbətinin taclandırdığı həmin 

şərəf barədə heç vaxt bir şey bilməmişdi. 

Kitaba Kelt əfsanəsindən götürülmüş bir epiqraf seçilmişdir: «Bu 

ömründə bir dəfə oxuyan quş barədə əfsanədir. Bu quş öz ömründə yalnız bir dəfə 

oxuyur, Yer üzərində başqa heç bir canlı belə şirin oxumur. Hansısa bir an gələndə 

o yuvasını tərk edib, qaratikan kolunu axtarır, onu tapana qədər heç bir rahatlıq 

bilmir. Sonra yabanı budaqlar arasında oxuyub, özünü uzun, şiş uclu tikanın üstünə 

atır. Və öləndə o, öz aqoniyasından da yuxarı qalxır ki, nəğməsi ilə torağayın və 

bülbülün şən şərqilərini də ötüb keçsin. Bir fövqəl səviyyəli şərqi, qiymət 

qazanmağın mövcudluğu. Və bütün dünya sakit dayanır ki, onu dinləsin. Allah da 

öz Göyündə buna gülümsəyir. Ən yaxşı olan bir şey yalnız böyük ağrı hesabına 

əldə edilir. 

… Və ya əfsanə belə deyir».  
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Əsər də əfsanədən gələn belə sözlərlə bitir: “Quş döşündəki tikanla 

dəyişilməz bir qanunla hərəkət edir. O bilir ki, heç nə hiss etməyəcəkdir və oxuya-

oxuya da ölür. Bir müddətdən sonra tikan döşdə elə yerə girir ki, quş ölüm gələndə 

bundan hali olmur. O, sadəcə həyatı tərk edənə qədər axırıncı notu da vurmaqla 

oxuyur. Lakin biz tikanı öz döşümüzə sıxanda, bunu hökmən bilirik. Biz başa 

düşməklə yanaşı, indiyədək bunu edirik.”  

(Əsəri məqalə müəllifi orijinaldan ixtisarla tərcümə etməklə, əsasən, eşq 

macərasının iki qəhrəmanının həyatına həsr olunmuş epizodlara diqqət yetirilmiş, 

romanın yaratdığı dolğun təəssüratı qəsa bir şəkildə qələmə almağa çalışmışdır.)  

 

 

İnsanlar sərt dini qaydalarla barışmaq istəmirlər 

 

Dinin yaranması insanlara cəmiyyəti müəyyən ideologiya ətrafında 

birləşdirmək məqsədi güddüyündən, əsasən nəcib bəşəri dəyərləri təbliğ 

etdiyindən, onun nüfuz dairəsi getdikcə genişlənir, inam gətirənlərin din uğrunda 

fədakarcasına mübarizəsi, dinə sitayiş edənlərin sayının çoxalmasına səbəb olur. 

Qədim Romada xristian icmalarına qarşı sərt təbdirlər görülür, xristianlar 

qəddarcasına təqib edilirdi. Lakin bu xristianlığın yayılmasının qarşısını ala 

bilmirdi. IV əsrin əvvəllərində Roma imperatoru Konstantin nəhəng Roma 

imperiyasının – imperiya Britaniyadan Afrikanın şimalınadək uzanırdı, Avropanın 

yarısını və Kiçik Asiyanı əhatə edirdi, vahid ideya altında birləşdirmək üçün 

xristian dinini seçdi və əsrin sonunda bu, dövlət dini elan olundu. İslamın 

yaradıcısı Məhəmməd peyğəmbər də doğma şəhərinin əhalisini və bədəviləri 

birləşdirmək məqsədini güdməklə yeni dini təbliğ etməyə başladı və az müddət 

keçdikdən sonra islam geniş yayılmaqla xristianlıqdan sonra ikinci böyük dünya 

dininə çevrildi.  

Dini qaydalar, cəmiyyəti nizamlama prinsipləri sərt xarakter daşımaqla 

sotsiumun idarə olunmasında, heç şübhəsiz, müsbət rol oynadı. Lakin həm də bu 

idarəçiliyin mənfi tərəfləri, sərt, bəzən amansız qaydalarının tətbiqi özünü büruzə 

verməyə başladıqda dinə qarşı narazılıq, din xadimləri tərəfindən sui-istifadə 

halları isə ciddi etiraza səbəb olmaqla, ona qarşı mübarizə dalğası yaratdı. Papanın 

başçılıq etdiyi katolik kilsəsinin Romada Müqəddəs Pyotr kilsəsinin tikintisinin 

xərclərini ödəmək məqsədilə indulgensiyanın tətbiqi həddləri aşıb, din 

xadimlərinin varlanma mənbəyinə çevrildikdə, XVI əsrin əvvəllərində alman 

islahatçı ruhanisi Martin Lyuterin başladığı mübarizə dinin parçalanmasına, 

protestantizmin meydana gəlməsinə səbəb oldu. İngiltərədə isə kral VIII Henri 

vurulduğu Anna Boleynə evlənmək üçün arvadı Yekaterina Araqonlunu 

boşamasına Roma papası icazə vermədikdə, katolitsizmlə əlaqəni kəsdi və öz 

başçılığı altında olan anqlikan kilsəsi yaratdı. Protestantizm Avropada yayılmağa 

başladı. Xristian dini üç məzhəbə katolik, protestant və pravoslav (ortodoks) 
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kilsələrinə parçalanmaqla, bir-birinə qarşı barışmaz mövqedə dayandılar. İslam 

dini də parçalanmaya məruz qaldı – sünnilər və şiələr meydana gəldi.  

Dinin məhəbbət, eşq əhvalatlarına tez-tez və zəruri bir səbəb olmadan 

müdaxiləsi onun nüfuzunu möhkəmləndirmək əvəzinə əks effekt verməyə başladı. 

Xristianlıqda sevgililərin müxtəlif bəhanələr altında cəzalandırılması, bir-

birlərindən ayrı salınması, din xadimlərinin kilsə qaydalarını – tselibatı pozaraq, 

qadınlarla yaxınlıq etməsinə qarşı həyata keçirilən tədbirlərdən qorxu, həmçinin 

belə yaxınlıqdan meydana gələn uşaqların taleyi dinin nüfuzuna xələl gətirən 

amillərə çevrildi. Bir qayda olaraq, sevgililər bir-birindən ayrılırdılar. Keşişlər öz 

məhəbbətlərini gizli saxlamağa məcbur olmaqla, əslində, onlarda şəxsiyyətin 

ikiləşməsi baş verirdi. Çünki kilsəyə guya sədaqətlə xidmət etdiklərini nümayiş 

etdirməklə yanaşı, sevgi macəralarında iştirak etməkdən də imtina etmirdilər.  

Abelyar, Montanelli və de Brikassar kilsə xadimləri olsalar da, sevmiş və 

sevilmişdilər, onlar dinin qadağasını pozaraq, eşq həzzini dadmış və bu 

yaxınlıqdan isə axırıncılar dünyaya bastardlar – nikahdan kənar uşaqlar 

gətirmişdilər. Makkiavellinin Florensiya tarixi haqqındakı əsərindəki hökmdar 

Lorentso Mediçinin özünün bastard olması barədəki ittihamlara verdiyi – əgər mən 

bastardamsa, burada mənim heç bir günahım yoxdur, günahkar yalnız xəyanətə yol 

vermiş valideynlərim ola bilər, – cavab ən azı, həmin uşaqların taleyinə ədalətli 

qaydada yanaşmaq lüzumunu yada salır. Bəs keşişlərin təqsiri nədə idi, onların 

pozduğu qadağa nəyə əsaslanırdı, hansı bəşəri prinsipdən doğmuşdu? Axı Bibliya 

peyğəmbərləri də məhəbbətə biganə qalmamışdılar. Bibliyanın «Şərqilər şərqisi» 

kitabı çar Solomonla kəndli qızı Sulamitin sevgisinə həsr olunmaqla yanaşı, 

məhəbbəti tərənnüm edən ən qədim yazılı ədəbi nümunələrdən biridir. “İncil”in 

özündə də qeyd edilir ki, “Beləliklə, bu üç şey qalır: inanc, ümid və məhəbbət, 

onlardan ən böyüyü məhəbbətdir.” 

Diqqətlə baxdıqda görürük ki, din öz xidmətçilərini kütlədən ayırıb, 

onlara xüsusi saflıq haləsi vermək, ancaq Allaha sədaqət, həsr olunmaq məqsədi 

altında təbiətin qanununa belə bir zidd qadağa tətbiq etmişdi. İudaizm dini saysız-

hesabsız, sayı yüzlərlə ölçülən qadağaları ilə dinin nüfuzunu yüksəltmək, onun 

tələblərinə danışıqsız əməl olunması üçün onların hər birinə müəyyən səbəblər də 

irəli sürmüşdü. Xristian dini isə tselibatı tətbiq edərkən əslində təbiətin insana bəxş 

etdiyi bir xüsusiyyəti inkar etməklə, bu məhdudiyyətin təbiətin çağırışı qarşısında 

hökmən pozulacağı ehtimalını nəzərə almamışdı. Ona görə də tselibat müxtəlif, 

bəzən isə hətta ən eybəcər yollarla pozulur, keşişlər şəhvətlərin ödəmək üçün öz 

andlarını pozmağı məqbul hesab edirlər.  

Tselibat – nikahsızlıq təbiətin qanunlarına ziddir, axı kişi və qadının 

yaxınlığından uşaq doğulur, beləliklə, bir seqmentdə nəslin artması dayandırılır. 

Digər tərəfdən dövlətin kiçik hüceyrəsi olan ailənin yaranmasının qarşısı alınır. 

Əgər bu qayda geniş yayılsaydı, doğumun azalması, təbii artımın aşağı düşməsi 

hesabına bəşəriyyət üçün arzuolunmaz problem yaranardı. Sirakuza tiranı 

Dionisinin (b.e.ə. V-IV əsr) bu barədəki ifadəsi ibrətamizdir. Saray əyanları qorxa-

qorxa ona anasının ərə getmək istədiyini bildirdikdə, hökmdar belə cavab vermişdi: 
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«Mən dövlətin qanunlarını dəyişə bilirəm, təbiətin qanunlarını dəyişməyə isə 

gücüm çatmaz». 

Misal çəkilən hər üç din xadimi kilsənin gözündə təqsirkar olsalar da, 

bəşəri, insan təbiəti nöqteyi-nəzərindən yalnız ürəklərinin hökmü ilə qadınlara 

vurulmuş, eşq hissini kilsənin münasibətindən, din qaydalarından üstün tutaraq, bir 

insan kimi bu hökmü icra etməli olmuşdular. Onlar dinə görə böyük qəbahət 

işlətdiklərini başa düşürdülər, Allahın cəzasından qorxurdular, lakin məhəbbətin 

hakim kəsildiyi ürək onları idarə etdiyindən, ağılın diqtəsini rədd edərək, bu anda 

məhz ürəyə məxsus olan iradə ilə hərəkət etmişdilər. Məhəbbət anı sevinc, bağlılıq 

və arzu aysberqinin zirvəsidir. Onlar buna can atmışdılar, məqsədlərinin həyata 

keçməsini özlərinin müqayisəyə gəlməyən zəfəri kimi qəbul etmişdilər. Hər üçü 

həm də sevdiyi qadınlardan qarşılıqlı münasibəti qəbul etmişdi, məhəbbət daşqını 

isə kilsə bəndlərini bütünlüklə uçurub dağıtmışdı.  

Məgər sevginin qurbanı olan bədbəxt qadınlar keşişlərə vurulduqlarına 

görə Yer üzündə cəhənnəm əzabı çəkilməli idilərmi? Axı onlar hansısa eqoistik 

məqsəd, fayda götürmək xatirinə deyil, həmin kişiləri öz aləmlərində səmimiyyət, 

alicənablıq simvolları, hətta etalonları kimi qəbul edərək, onlara vurulmuşdular. 

Burada hansısa mənfəət güdən haqq-hesab yox idi. Onlar da öz hisslərini şiddətlə 

alovlanmağa sövq edən cavab aldıqları üçün, vurulduqları bu kişilərdə hansısa 

saxtakarlığı ya görməmiş, ya da görmək istəməmişdilər. Axı məhəbbət əks 

tərəfdəki qüsurları bir qayda olaraq sezmir və ya onlara qarşı bilərəkdən biganəlik 

göstərir.  

Məhəbbət daim poezianın başlıca mövzusu olaraq qalmışdı, onun 

tərənnümü çox sayda üslublar yaratmışdı. Dantenin və Petrarkanın lirikasında 

platonik məhəbbət vəsf edilir, onlar vurulduqları Beatriça və Lauranı ilahə 

səviyyəsinə qaldırırlar. Trudaburlar isə rıtsar sevgisini, həyatın gözəlliyini 

tərənnüm edirdilər. Ümumiyyətlə, şairlər məhəbbət haqqında yazmağa min illərlə 

ölçülən zaman sərf etmişlər. Psixoloqlar və bütün növlərdən olan müəlliflər isə bu 

müəmmalarla dolu hiss haqqında çox yazmışlar.  

Məhəbbətin ilk mərhələsində ən başlıcası ehtiras meylinin yaranmasıdır. 

Xırda qığılcım iri tonqalın yanmasına səbəb olur. Eloiza, Qledis və Meggi heç də 

ateist deyildilər, dinə bağlı idilər, lakin onlar məhəbbəti daha böyük qüvvə hesab 

edərək, ona baş əymiş, dinə itaətlərini pozmağa cəsarət etmişdilər. Onlar məlum 

yasaqdan hali olduqları halda, keşişlərə vurulmuşdular. Bu qadınlar öz sevgilərinin 

zirvəsinə çatdıqları anı həyatlarındakı ən xoşbəxt gün hesab edirdilər. Və axıra 

qədər öz hisslərinə sadiq qalmaları ilə də fərqləndilər. Həmin sevgi dünyaya uşaq 

gətirsə də, bu, onları xoşbəxt edə bilmədi, birgə keçirdikləri anın şirin xatirələri 

istisna olmaqla, onlar sonralar, ümumiyyətlə, bədbəxtlik dənizində üzməkdən 

başqa, heç bir fərəh hiss etmədilər. Bu övladlar da xoşbəxtlik şirinliyini dadmağa 

nəsib olmadılar. Abelyarla Eloizanın oğlunu onlardan ayırdılar və onun sonrakı 

taleyi barədə heç nə məlum deyildir. Montanelli arvadı ilə yaxınlıq etdiyi ingilis 

Berton tərəfindən Çinə yollanmağa məcbur edildi. Məşuqəsi xəyanətini ərinə etiraf 

etdi və bir qədər sonra öldü. Onların dünyaya gətirdiyi Artur öz doğma atasının 
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xəyanətindən əzab çəkdi və nəhayət, güllələndi. Meggi ilə Ralf atanın oğlu Den əsl 

atasının kim olduğunu bilmədiyi halda, onun nümunəsi əsasında keşiş olmaq istədi 

və gənc yaşlarında iki qadını ölümün pəncəsindən xilas etdikdə öldü.  

Bu sevgi macəralarının iştirakçıları olan qadınlar öz eşqlərinə görə ağır 

surətdə cəzalandılar. Eloiza Abelyardan ayrılmağa və rahibəyə çevrilməyə məcbur 

oldu. Arturun anası oğlu hələ kiçik olanda həyatdan getdi. Meggi isə öz dünyası 

hesab etdiyi gənc və nəcib insan olan oğlunu itirməli oldu. Yevripidin «Məhəbbət 

– ağır yükdür» sözləri bu misallarda tamamilə öz əksini tapır. 

Eloiza və Meggi başlarına gələn fəlakət üçün dini, xristian kilsəsini, 

müqəddəs varlığı ittiham etməyə başladılar. Allahın onlara qarşı ədalətsizliyinə 

dözməyib, ona itaət etməmək qərarına gəldilər. Eloiza öz səhvlərini etiraf etməklə 

yanaşı, birbaşa Allahı da onun səhvlərinə və niyyətinə görə ittiham etməkdən də 

çəkinmədi. Abelyarın onu Allaha, İisusa itaətə səsləməsinə baxmayaraq, Eloiza 

özünə qarşı edilən qəddarlıqla barışmadığını bildirdi.  

Montanelli ingilis ərli qadından olan oğlu Arturu çox sevirdi, Ralfdan 

fərqli olaraq, belə oğlu olması ona əvvəldən məlum idi və onu təhlükədən qorumaq 

istəyirdi. Lakin bu istək tam diametral əks nəticə verdi. Artur atası olan sevimli 

müəlliminə – çünki onun özünün atası olduğunu hələ bilmirdi, – gizli mübarizə 

təşkilatında olduğunu demişdi. Montanellinin təklifi ilə o, kilsədə tövbə edərkən, 

ehtiyatsızlıq edib təşkilatın rəhbərinin adını çəkmişdi. Az keçməmiş Artur Berton 

və Covanni Bolla həbs edildilər. Həbsdən buraxılan Artur öz günahını anladı və 

həm də əsl atasının Montanelli olduğu ona məlum oldu. Artur xəcalətdən özünü 

intihar etməsi səhnəsi düzəltdi və Cənubi Amerikaya qaçdı. Min cür əzablarla 

üzləşdikdən sonra o, yenidən İtaliyaya qayıtdı və mübarizəyə qoşuldu. O, atasına 

və onun arxalandığı kilsəyə nifrət etməyə başladı. Son anda o, atası qarşısında ya 

dini, ya da doğma oğlunu seçmək tələbini qoydu. Keşiş oğlunun ölüm variantını 

seçdi. Artur güllələndi. Bir neçə gün sonra dəli olan Montanelli də həyatdan getdi. 

Məhəbbətlərinə görə bədbəxtliyə düçar olmuş divanələrin taleyinə, 

qədimdə və indi yaşamalarından asılı olmayaraq, həqiqətən də adamın yazığı 

gəlməyə bilmir. Axı onlar öz saf hissləri ilə kimə pisllik etmişlər və ya öz 

hərəkətləri ilə cəmiyyətə hansə xətər toxundurmuşlar? Din niyə sevənlərin 

xoşbəxtliyini də öz zəfəri kimi qəbul etmək əvəzinə, sevginin özünü az qala 

cinayət qiyafəsinə geyindirir və bu bədbəxtlərə əzab vermək, zülm etmək yolunu 

tutur? Axı xristian dini onun banilərinin əsərlərində məhəbbəti heç də yasaq kimi 

deyil, Allaha da xoş olan bir davranış növü kimi qəbul edir. Biz buna “İncil”dəki 

İisusun apostolları olan Pavelin və İoannın məktublarında rast gəlirik. İoannın 

birinci məktubunda (4:7-8) buna geniş yol verilir: “Əziz dostlar, gəlin bir- birimizi 

sevək, çünki sevgi Allahdan gəlir. Kim sevirsə, o, Allahın uşağıdır və Allahı 

tanıyır, çünki Allah – məhəbbətdir... Heç kəs Allahı görməmişdir, lakin əgər bir- 

birimizi sevsək, Allah bizimlə ittifaqda yaşayacaqdır... 

Allah məhəbbətdir və kim məhəbbətdə yaşayırsa, Allahla ittifaqda 

yaşayır.” 
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Pavelin korinflilərə birinci məktubunda isə (13:8) “Məhəbbət əbədidir” 

sözləri yazılmışdır. Əgər məhəbbət Allahın da gözündə belə qiymətlidirsə, niyə 

hissiyat sevgisi ostrakizmə məruz qalmalı, lənətlənməlidir? Niyə xristian dini onun 

beşiyi başında dayananların kamil məsləhətlərinə insafsızcasına belə laqeydlik 

göstərir. 

Bu hadisələr reallıqdan və bədii təxəyyülün məhsulu olmalarından asılı 

olmayaraq, ibrətamiz xarakter daşıyır və əyani şəkildə göstərir ki, din insanın şəxsi 

həyatını bütünlüklə nəzarət etmək iddiasına düşdükdə, əslində, özünə qarşı 

loyallıqdan çox uzaq olan münasibət formalaşdırmağa başlayır. Axı Allaha sevgi 

heç də insanlar arasındakı sevginin xarabalığı, məhvi üzərində qurulmamalıdır. 

Təbiətin yaratdığı iki cins arasındakı dərin hisslər və yaxınlığa aparan məhəbbət 

olmasaydı, insan həyatı öz mahiyyətini müəyyən ölçüdə itirmiş olardı, belə 

bünövrədən məhrum olan ailə, nikah institutları da öz qiymətini aşağı salmaqla, 

yalnız inkubator tipli fabrikanı yada salardı. Sevgi kimi ülvi hissi danmaq, inkar 

etmək isə insanın mənəviyyatına vurulan ən ağır zərbə olardı.  

 

 

SON 

Telman Orucov 

 

 

 

 Paris – könülü və xəyalı fəth edən şəhər 

 

Dünyada elə şəhərlər vardır ki, onları yenidən görmək, gözəlliklərini 

daha diqqətlə, heyranlıqla müşahidə etmək həvəsi adamı zaman keçdikcə tərk 

etmir. Nyu-Yorkda, Amsterdamda iki dəfə olduğumdan, əvvəlki təəssüratlarım 

xeyli genişlənmiş və zənginləşmişdi. Üç onillik fasilədən sonra Parislə bir həftəliyə 

yeni görüşüm Yer kürəsinin bu ən gözəl şəhəri barədəki köhnə xatirələrimi 

canlandırmaqla, ona daha möhkəm məftun olmaq imkanı yaratdı. Londonda 

yaşayan və işləyən həkim dostumuz gənc ailəsi ilə birlikdə Fransaya səfərdən həzz 

aldığına görə, bizim də Parisə səfər etməyimizi israrlı qaydada təkid etdiyindən, 

onun alicənab müraciətini cavabsız qoya bilmədik və səfər baş tutdu.  

Üç dost birlikdə ABŞ-da Şükran bayramı qeyd edilən noyabrın dördüncü 

həftəsində Fransa paytaxtının tarixi abidələri, muzeyləri ilə bir daha tanış olmağa 

can atdıq, bu şəhərin meydanları və küçələri isə bizi ağuşuna almaqla 

heyranlığımzı davam etdirirdi.  

Paris nə Viktoriya, nə Niaqara şəlalələri, yaxud da nə Yunanıstanın 

Kerkira, İtaliyanın Kapri, Sakit okeandakı Taiti adaları kimi təbiətin möcüzəsi 

deyildir. Parisi yaradanlar, onu inşa edənlər, yenidən planlaşdırıb, ona 

mükəmməllik və cazibə haləsi verənlər, yəqin ki, qeyri-adi zövqə, istedada, 

gözəllik hissinə malik olan insanlar olmuşlar. Uzun əsrlər ərzində şəhər təkcə 
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böyüməyib, sərhədlərini genişləndirməyib, həm də adamlara töhfə verdiyi 

lətafətini xeyli çoxaltmış, bu yolla digər şəhərlərin onunla müqayisə olunmaq 

imkanlarını müvafiq olaraq azaltmışdır. Roma əbədi şəhər adlansa da, daha qədim 

tarixə malik olmaqla, səkkiz əsrə yaxın qoca olsa da, London üç əsr ərzində 

dünyanın ən böyük imperiyasının paytaxtı imkanlarından faydalansa da, Parislə 

müqayisədə, xüsusən möhtəşəmlik, həm də dəbdəbəli görünüş sahəsində ona xeyli 

uduzurlar. Nyu-York dünyanın ən iri göydələnlər şəhəri sayılır, Defans rayonu 

istisna olmaqla, Parisdə isə uca binaların tikilməsinə icazə verilmir, bu məsələdə 

Amsterdamı da qeyd etmək olar, ona görə də Sena sahillərindəki paytaxt öz 

cavanlığının və yaşa dolduğu dövrlərin gözəlliklərini qoruyub saxlaya bilmişdir. 

Şəhər, elə bil ki, baharını ədəbiləşdirməyə çalışmaqla, gözəlliyin itirilmə dövrü 

sayılan payızının və qışının meydana gəlməsinə imkan vermək istəmir.  

Parisin arxitektura sifəti əsrlər ərzində yaranıb. Müxtəlif üslubların 

xüsusiyyətlərini özündə birləşdirsə də, şəhər ümumi ahəngi, harmoniyanı pozan 

dəyişikliklərdən özünü qoruyub, öyündüyü bədii vahidliyini saxlaya bilmişdir. 

Hansısa dəbdə olan cərəyanın zorakı təcavüzünə tabe olmamış, necə deyərlər, 

özünə məxsus olan dəyərlər bəkarətinin toxunulmazlığına nail ola bilmişdir.  

Parisin simvolu Eyfel qülləsi hesab olunur. Bu xüsusi heyranlıq obyekti 

digər memarlıq abidələrindən xeyli sonra, 1889-cu ildə meydana gəlmişdir. Bu 

qüllə dünyada çox populyarlıq qazansa da, digər arxitektura incilərinə heç də kölgə 

sala bilməmişdir. Bu möcüzəli tikinti ucaldılarkən ona Parisin gözəlliyinə xələl 

gətirəcəyi ehtimalı ilə etiraz edənlər də çox olmuşdu, yazıçılardan biri onu istehza 

qaydasında «göyün çoban qızı» adlandırmışdı. Lakin Eyfel qülləsi görünməmiş 

şöhrətə yiyələnməklə, yaradıcısının mühəndis istedadının parlaq abidəsi hesab 

olunur.  

 
 

Eifel qülləsi 

 

Ümumi rəyə etiraz etmək çətin olsa da, zənnimcə, Zəfər Tağı daha 

böyük şərəfə layiqdir. Onun tikintisinin təşəbbüskarı ilk imperator olduğunadan, 
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Napoleon epopeyasının rəmzi sayılan bu abidə keçmiş Ulduz, indiki Şarl de Qoll 

meydanında yerləşməklə, Grand Army-nin – Böyük Ordunun şərəfinə 

ucaldılmışdır. Zəfər Tağı qədim Romanı bəzəyən həmin tipli abidələrin ənənəsi 

əsasında yaradılsa da, onlardan daha böyük məşhurluq qazanmışdır. Tağda 

əsgərləri müharibəyə yola salan Marselyoza barelyefi həkk olunmuşdur. 

Fransızların milli bayramı – 14 iyul 1789-cu ildə Bastilyanın alınması günü hər il 

bu meydanda hərbi paradla təntənəli qaydada qeyd edilir. I və II Dünya 

müharibələrində həlak olan fransız hərbçilərinin şərəfinə Zəfər Tağının altında 

əbədi məşəl yanır. Mənşəcə fransız olan ABŞ-ın birinci ledisi Jaklin Kennedi 

(qızlıq soyadı Buvye idi) həmin rəmzə valeh olduğundan 1963-cü ilin noyabrında 

Dallasda qətlə yetirilən və Vaşinqtondakı Arlinqton qəbiristanlığında dəfn edilən 

əri, prezident Con Kennedinin məzarı önündə belə əbədi məşəlin alovlanmasını 

arzu edirdi. Yəqin ki, ərinin matəmi vaxtı mütəəssir olan qadın bu iki qəbir 

arasındakı fərqi nəzərə almamışdı. Zəfər Tağı altındakı məşəl hansısa konkret 

şəxsiyyətin şərəfinə deyil, naməlum əsgərə həsr olunmuşdur. Əri isə terrorun 

qurbanı olan real ABŞ prezidenti idi.  

 

 
Zəfər Tağı 

Müharibə veteranlarına qayğıya və diqqətə gəldikdə, fransızlar onlara 

hörmətlə yanaşmağa hələ üç əsr bundan əvvəl başlamışlar. XVII əsrdə Günəş Kral 

– XIV Luinin sərəncamı ilə şəhərdə qübbəsi qızılla örtülmüş Əlillər evi tikilmişdi. 

Burada 7 min qoca və yaralı fransız əsgəri sığınacaq tapmışdı. Belə bir versiya da 

mövcuddur ki, kral Parisin küçələrini miskin görkəmli müharibə əlillərindən 

təmizləmək üçün həmin ideyasını reallaşdırmışdı. Evin binalarından birində Ordu 

muzeyi yerləşir. Əlillər kilsəsində isə Napoleon Bonapartın qəbri yerləşir. 

İmperator 1821-ci ildə öləndə sürgündə yaşadığı Müqəddəs Yelena adasında sadə 

bir qəbirdə dəfn edilmişdi. 1840-cı ildə kral Lui-Filippin göstərişi ilə imperatorun 

cəsədi qəbirdən çıxardılıb Parisə gətirilmiş və təntənəli qaydada Əlillər kilsəsində 

dəfn edilmişdi. Binanın qübbəsi altında yerləşən, qırmızı porfirdən olan sərdabədə 

dahi sərkərdənin cəsədi uyuyur.  

I Dünya müharibəsinin məşhur sərkərdəsi marşal Ferdinand Foş da 

burada dəfn edilmişdir. Müttəfiq qoşunların komandanı kimi o, 11 noyabr 1918-ci 
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ildə (11.11.1918) almanların təslim olmaq barədəki təklifini qəbul etmiş və 

bununla müharibə başa çatmışdı. De Qoll meydanından çıxan çox sayda 

küçələrdən biri onun şərəfinə Foş avenyusu adlanır. Şəhərdə onun at üstündə 

heykəli də qoyulmuşdur.  

Yazıçı Andre Morua 1929-cu ildə vəfat edən görkəmli sərkərdənin dəfn 

mərasimindən maraqlı bir əhvalatı qələmə almışdır. Marşalın dəfn mərasimi çox 

izdihamlı keçirdi. Əlillər evinin yanına çox sayda adam, həmçinin müharibə 

veteranları toplaşmışdı. Onlardan biri ayağını tapdalayan cavan oğlana acıqlı 

etirazını bildirərək demişdi ki, özü də o ayağımı ki, mən onu cəbhədə itirmişəm, 

indi protez ayaqla gəzirəm. Bu hərəkətilə cavan oğlan, veterana görə təkcə ona 

deyil, həm də dəfn mərasiminə yığışdıqları sərkərdəyə hörmətsizlik etmişdi. 

 
Əlillər evi 

 

Parisin yaraşığı, heç şübhəsiz, Yelisey çölü avenyusudur. Bu avenyunun 

adı Elizium (yunanca Eluzion, latınca Elusium) sözündən götürülmüşdür, ədəbi 

baharı olan cənnət çölləri və ya axirət dünyasındakı qəhrəmanların, möminlərin və 

şərəfli adamların yaşadıqları kiçik vilayət, başqa sözlə, müqəddəs yer demək idi. 

Mifə müraciət bu adda tamamilə yerinə düşür, avenyu, onda möminlər, 

qəhrəmanlar gəzməsə də, cənnət məkanına bənzəyir. Şəhərin bu baş prospekti de 

Qoll meydanından, Zəfər Tağından başlayıb, Konkord meydanında qurtarır. 

Avenyunu gözəl binalar, bahalı restoranlar və mağazalar bəzəyir. Küçənin hər iki 

tərəfindəki köşklərdə qızğın alver gedir. Dünyanın ən məşhur gecə klubu sayılan 

«Lido» da burada yerləşir. Monmart rayonundakı «Mulen Ruj» – «Qırmızı 

dəyirman» kankan rəqsinə görə çox şöhrət tapsa da, Lido həqiqi sənət, ehtirası 

coşduran rəqs məbədinə bənzəyir. Burada çox sayda, bəlkə də, yüzdən çox 

yarımçılpaq, gənc, gözəl, bədənləri bir boyda və ölçüdə olan qızlar rəqs etsə də, 

onlar şəhvəti deyil, gözəlliyi və sənəti nümayiş etdirirlər, burada, doğrudan da, 

bayağılıqdan əsər-əlamət hiss olunmur. Əlbəttə, «Lido» klubu heç də adını daşıdığı 
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Venetsiya yaxınlığındakı monastıra bənzəmir, lakin orada rəqs edən qızları 

Veneranın ardıcılları, müasir rəfiqələri adlandırmaq daha düzgün olardı. 

 
Elisey çölü avenyusu 

 

«Mulen Ruj»un populyarlığına gəldikdə, burada rəssam Anri Tuluz-

Lotrekin çəkdiyi afişaların da xeyli rolu olmuşdur. Təsviri sənətin qrafika növündə 

çəkilmiş plakatlar kankan rəqqasələrini cürbəcür pozalarda təsvir edirdi. Afişalar 

həm də onların muəllifi Tuluz-Lotrekə şöhrət gətirdi. Bu plakatlar d`Orse 

muzeyində nümayiş etdirilir. Hollivud isə 1950-ci illərdə “Mulen Ruj” filmini bu 

qeyri-adi gecə klubuna həsr etmişdi.  

RəssamTuluz-Lotrek isə uşaqlıqdan əlil idi, lakin spirtli içkilərə və 

rəqqasə qızlara meyli onun zəif fiziki vəziyyətinə uyğun gəlmirdi. Axı yovşandan 

çəkilən absent də çox sayda istedadları məhvə sürükləmişdi. Tuluz-Lotrek də 

həyatdan 37 yaşında getdi. 

 

 
Mulen Ruj 
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Əgər Yelisey çölü avenyusu bir yerdən başlayıb, digərində qurtarırsa, 

Paris haqqında bunu demək insafsızdıq olardı. Paris incəsənət kimi, başlanğıca 

malik olsa da, onun hüdudu, sonu yoxdur. Çünki bu şəhər barədə düşüncələr, 

xatirələr bitmək bilmir, onların miqyası, əslində, bu möcüzələr məkanının ölçüsünə 

uyğun gəlir.  

Bu şəhərin onda bəxti gətirmişdir ki, Fransa kralları paytaxtlarının 

abadlığına, genişlənməsinə biganə qalmamışlar. Bu işlərin əksəriyyətinə həm də 

gözəllik, cazibədarlıq elementi əlavə olunmuşdu. Şəhərdəki möhtəşəm binaların əsl 

sərgisinə çevrilən küçələr, meydanlar, onları bəzəyən abidələr, heykəllər birinci 

növbədə arxitektorların, heykəltəraşların istedadına, gözəllik duyğusuna 

borcludursa, bunları himayə edən, maliyyələşdirən hökmdarlara, xeyriyyəçilərə də 

müəyyən ölçüdə borcludur Onlar bu gözəl simfoniyanın müəllifi sayılmasalar da, 

onun yaranmasında heç də biganə adamlar olmamışlar. Yaxşı deyirlər ki, hər bir 

səddin, divarın möhkəmliyi onu mühafizə edənlərin möhkəmliyindən asılıdır. 

Parisi təkcə gözəl edənlər deyil, həm də bu gözəlliyi qoruyub saxlayanlar ən xoş 

sözlərə layiqdirlər.  

Parisin möhtəşəm tarixi və memarlıq abidələrindən biri olan Notr-Dam 

de Pari və ya Paris Notr-Dam kilsəsinin meydana gəlməsi bu fikri təsdiq edir. XIII 

əsrin başlanğıcında Filipp Avqustun hökmranlığı ilə Fransız krallığının inkişaf 

dövrü başlandı. Məhz bu mərhələnin təsiri ilə Paris yepiskopu Moris de Syulli yeni 

kilsə tikməyi qərara alır. Bu işdə ona praktiki dühası da köməklik göstərdi. O 

istəyirdi ki, tikintidə son memarlıq kəşflərindən istifadə edilsin. Sonralar 

ədalətsizcəsinə qotik (yəni barbar qaydasında) adını alan çatma arxitektura 

hesabına çox qalın divarların tikilməsinə ehtiyac qalmadığı kimi, onlarda həm də 

geniş və hündür pəncərələr açmaq mümkün oldu. Yeni kilsə İisus Xristin anası 

Mariyaya həsr olunduğundan, Notr-Dam de Pari və ya hərfi mənada «Parisin Allah 

anası» adlandı. Buna qədər isə Notr-Damın yerində us kilsə yerləşmişdi. 
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Notr-Dam de Pari 

 

Notr-Damın divarlarını rəngli şüşələrdən düzəldilən qızılgüllər (dəyirmi 

vitrajlar belə adlanır) və vitraj pəncərələr binanın daxilinə müəyyən qaranlıq versə 

də, ona xüsusi gözəllik bəxş edir. Şimal tərəfdəki qızılgül Bibliyanın Köhnə 

Vəsiyyətinə həsr olunsa da, Xristə aparıb çıxarır. Körpə İisusu qücağında tutmuş 

Müqəddəs qadını peyğəmbərlər, krallar, ali keşişlər əhatə edir.  

Cənuba baxan qızılgüllər isə Yeni Vəsiyyətə həsr edilmişdir. Burada 

şöhrətdə olan İisusu apostolları, şəhidlər və mələklər əhatə edir. Binaya xüsusi 

yaraşıq verən qızılgüllər Notr-Damda saxlanılmış yeganə qədim vitrajlardandır. 

Kilsəni Müqəddəs qadının 37 təcəssümündən ibarət təsvirlər bəzəyir. Binada 

həmçinin Fransanın iki himayəçi qadınının – Müqəddəs Janna d`Arkın və Körpə 

İisusun Müqəddəs Terezasının heykəlləri vardır. Romadakı Müqəddəs Pyotr 

kilsəsində olduğu kimi, burada da keşiş kilsəyə mənsub olmaqla oraya ibadətə 

gəlmiş dindarlara dua ilə müraciət edir.  

XVII əsrdə isə kral XIII Luinin dövründə onun gözlədiyi oğul 

hədiyyəsinə görə Mariya anaya həsr olunmuş bayram nümayişi keçirilməsi ənənəsi 

yarandı. Bu oğul isə 1638-ci ildə anadan olan, sonralar Günəş Kral adlanacaq XIV 

Lui idi. Ata kral həm də kilsə binasının içərisini yenidən qurmaq istəyirdi, lakin 

beş il sonrakı ölümü ona bunu həyata keçirməyə imkan vermədi. Onun həmin 

layihəsi az qala bir əsr sonra, hətta oğlunun ölümündən də səkkiz il keçəndə, 1723-

cü ildə reallaşdı. Mariya ananın həyatını təsvir edən çox sayda ağac heykəllər 

meydana gəldi. Katolik dini hesab edir ki, Mariya ana onların Ağası olan İisusa 

bütün yaranmışlardan daha yaxındır, onun dirilməsi ilə də bağlıdır. Xilaskar onu 

məhz öz şöhrətinə daxil etməklə də yüksəltmişdir. 

Notr-Dam kilsəsinin fasadı da olduqca gözəl və möhtəşəmdir. Kilsənin 

qarşısındakı meydana daxil olduqda binanın ecazkar mənzərəsi adamı öz təsiri 
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altına alır. Fasadı yüzlərlə nisbətən böyük və kiçik heykəllər bəzəyir. Qapıların 

üstündə olan alaqapılarda patriarxların, Köhnə Vəsiyyətin peyğəmbərlərinin və 

çarların heykəlləri vardır. Yuxarıdakı qalereyada fasadı kəsib keçən 28 heykəl 

vardır ki, onlar İisusun İncildə qeyd edilən əcdadlarının sayına uyğundur. Bu 28 

çar əvvəllər Fransanın kralları hesab olunurdu. 

Kilsə binasında həm də çox sayda zəng vardır. Yeni baş zəng Mariya 

adlanır, ən böyük zəng isə Cəbrayıldır. İnqilab vaxtı bir neçə zəng məhv edilmişdi. 

Böyük Fransa inqilabı dini qadağan etmiş, yeni müqəddəslik simvolu yaratmışdı. 

Yalnız 1801-ci ildə Napoleonun təşəbbüsü ilə Roma papası ilə Konkordat 

imzalandıqdan sonra katolik dini öz səlahiyyətlərini bərpa etmişdi.  

Notr-Dam de Pari Sena çayının Site adasında yerləşir. Meydandan 

baxdıqda, binanın sağ tərəfində XX əsrin son iki onilliyində Roma papası olmuş II 

İoann Pavelin heykəli qoyulmuşdur, çay, elə bil ki, heykələ mühafizəçilik edir. 

Notr-Dam kilsəsinin müqəddəslik haləsinin saxlaya bilmədiyi vaxtlar da 

olmuşdur. Fransız inqilabını bayram edən xalq kütləsi kilsə binasına zədə 

toxundurmuşdu. Kral Lui-Filipp 1848-ci ildə taxt-tacı tərk etməmişdən əvvəl 

təhlükəli şəkil alan baxımsızlıqda qalan binanın bərpa edilməsi təşəbbüsü ilə çıxış 

etdi. Abidənin bərpası 1845-ci ildə başlanmaqla, 20 il davam etdi.  

Paris Notr-Dam kilsəsinin böyük şöhrət qazanmasında dahi fransız 

yazıçısı Viktor Hüqonun danılmaz xidmətləri vardır. Yazıçı 1831-ci ildə çapdan 

çıxan «Paris Notr-Dam kilsəsi» romanında XV əsrdə paytaxtda baş verən dini, 

ictimai hadisələri təsvir etmişdir. Həmin hadisələrin böyük hissəsi kilsədə və onun 

ətrafında cərəyan edir. Kilsənin qozbel, kar, qorxunc üz cizgilərinə malik olan 

zəngçalanı Kvazimodo (bu, olduqca az qaydada insana bənzəyən mənasını verir) 

qaraçı dəstəsindəki Esmeraldaya vurulmuşdu. Bu gözəl qıza həmçinin kilsənin 

keşişi Frollo da qızğın hisslər bəsləyirdi. Qızı cadugər hesab edən kütlənin 

təqibindən qorumaq üçün Kvazimodo onu qucağına götürüb kilsəyə gətirir. Frollo 

qız barədə məqsədinə çatmaq məqsədilə Notr-Damın qapılarını bağlayır. İnsana 

bənzəməyən Kvazimodo romanda əsl ləyaqət sahibi, filantrop kimi, keşiş Frollo isə 

iblis xislətində olan xəyanətkar kimi təsvir edilir. Digər romanlarında olduğu kimi, 

bu əsərində də Hüqo həyatın dibində olan adamları mənəvi yüksəklik rəmzləri kimi 

təqdim edir. Kvazimodo Frolloya münasibətdə əsl kölə ruhunda olsa da, onun 

xəbisliyini anladıqda, atası hesab etdiyi keşişi öz vicdanının saflığı hesabına Notr-

Damın uca balkonundan yerə çırpır. 

Hüqo öz qəhrəmanları ilə yanaşı, Notr-Damı, bu cansız binanı böyük 

məhəbbətlə təsvir edir, onun sirlərini, sehrliliyini açmağa çalışır. Əslində, 29 yaşlı 

yazıçı bu əsərində elə bil ki, memarlarla yarışa girmiş kimi görünür, qələminin 

gücü ilə Notr-Damı yenidən yaradır və onu, mübaliğəsiz desək, bütün dünyaya 

təqdim edir, tanıdır. Əsər Notr-Dama həsr olunmuş möcüzəli bir himndir və iki 

əsrə yaxın bir müddətdə Yer kürəsinin ən ucqar guşələrində də böyük dühanın 

yaratdığı bu ilhamlı musiqi havadan asılı qalmaqla səslənməkdə, həvəslə 

eşidilməkdə davam edir. Romandan Notr-Dam kilsəsi çox sayda kinofilmlərə 

keçmiş, milyonlarla, yüz milyonlarla tamaşaçı kütləsi, sayı onlardan az olmayan 

oxucu kütləsinə əlavə olunmuşdur. Yazıçının kilsə binasını belə şərəfləndirməsini 
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bəziləri binanın fasadından baxdıqda qapının yanlarındakı iki geniş qüllənin 

Hüqonun soyadının latın qrafikasındakı baş hərfli olan «H»-a bənzəməsi ilə 

əlaqələndirirlər. Müəllif öz romanı ilə təkcə binaya deyil, özünə də, Horatsi 

demişkən, öz əli ilə yaratdığı abidə qoymuşdur.  

Bir məsələni də qeyd etmək vacibdir ki, onun bu zəhməti həm də kilsə 

binasına qayğı göstərilməsi nöqteyi-nəzərindən faydasız qalmamışdır. Bir qədər 

sonra kilsə binası əsaslı təmir edilmiş, uğurla yenidən qurulmaya məruz qalmışdır. 

Notr-Damın populyarlıq qazanmasında isə Hüqonun romanının təkanı, təsiri 

müqayisə edilməz dərəcədə yüksəkdir. Kilsə binası Site adasından, Parisdən, 

Fransadan kənara çıxıb, romanın və onun əsasında çəkilmiş filmlərin hesabına 

bəşəriyyətin əksəriyyətinin səcdə qıldığı bir məbədə çevrilmişdir. Hüqonun dühası 

Notr-Damı özünə məxsus Panteona (bütün allahlara həsr olunmuş yer) 

çevirdiyindən, dini fərqlərindən asılı olmayaraq hamı bu müqəddəs bazilikaya ülvi 

hisslər bəsləyir. 

 

 
Sakra-Kyor kilsəsi 

  

Parisin digər mühüm kilsəsi Monmartr təpəsində yerləşən Sakra-Kyor 

(«Müqəddəs Ürək») kilsəsidir. Limona bənzər qübbələri ilə seçilən və yüksəkliklə 

yerləşdiyindən hər tərəfdən görünən bu bina da şəhəri bəzəyən incilərdən biridir. 

Monmartr təpəsində bir əsrdən çox müddətdə yaradıcı ziyalılar – yerli və əcnəbi 

bohema yığışmağa başlamışdı. XIX əsrin sonunun, XX əsrin əvvəllərinin görkəmli 

ədəbiyyat və incəsənət xadimləri buradakı kafeyə yığışıb, öz yaradıcılıq 

problemlərini müzakirə edirdilər. O vaxtlar Paris iri ətirli çiçək kimi arı timsallı 

yaradıcı insanları özünə cəlb edirdi. Görkəmli amerikan rejissoru Vudi Alenin öz 
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ssenarisi əsasında 2011-ci ildə çəkdiyi və Oskar mükafatına layiq görülən «Parisdə 

gecə yarısı» filmində 1920-ci illərdə Parisə axışıb gələn və yeni ilhama yiyələnən 

yazıçıları və rəssamları realistik qaydada təsvir edir. Onların arasında ispan rəssamı 

Pablo Pikasso, amerikan yazıçıları Frensis Fitscerald və Ernest Heminquey də 

vardır. Şəhər haqqında deyilən məşhur kəlam da: «Paris daim səninlə olan 

bayramdır» məhz Heminqueyə məxsusdur. 

Notr-Damın yerləşdiyi Site adası Parisin ana hüceyrəsi rolunu oynayır. 

Əsrlər keçdikcə şəhər bu nöqtənin ətrafında dövrələrlə böyümüş, inkişaf etmişdir. 

İki min ilə yaxın bundan əvvəl burada qall və Roma allahlarına sitayiş edirdilər. 

Bizim eranın I əsrində isə Paris qayıqçıları burada Yupiterə mehrab həsr 

etmişdilər. Notr-Dam min il sonra tikilsə də, onun qədim bütpərəst əcdadları 

olmuşdur.  

Parisin iftixarı həm də onun muzeyləridir. Zənginliyi şübhə doğurmayan 

Luvr və d`Orse muzeyləri qiymətli eksponatlarına görə dünyanın ən mötəbər sənət 

məbədlərinə çevrilmişdir. Sankt-Peterburqun Ermitaj muzeyinin pərəstişkarı olan 

səfər yoldaşım Luvrda olana qədər, onun Rusiyanın məşhur muzeyinə uduzduğunu 

bildirirdi. Luvrda gördüklərinin təsiri altında isə fikrini əsaslı sürətdə dəyişməli 

oldu. Digər səfər yoldaşımız isə hər bir eksponata xüsusi diqqət verir, hətta 

detalları da yaddaşına həkk etmək istəyirdi. Bu bir qədər müəmmalı təsir 

bağışlayırdı. Lakin tezliklə hər şey məlum oldu. Axşamlar oteldən mobil telefon 

vasitəsilə xaricdə yaşayan oğluna səsli messaj göndərir, nə gördükləri barədə 

hesbat verirmiş. Yüksək intellekt sahibi olan oğlunun yanında öz nüfuzunu aşağı 

salmamağa, səhvə yol verməməyə cəhd etdiyindən, ətraflı məlumatları ilə oğlunu 

da təəccübləndirirmiş. 

 

 
Luvr 

  

Luvr elə bir dağa bənzəyir ki, onun təkcə zirvəsini müşahidə etməklə 

fikir yürütmək, dağı tanıdığını bildirmək naşılıq əlaməti sayıla bilər. Luvrun çox 
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qiymətli eksponatlarına diqqətlə tamaşa etmək, onları sevmək muzeyə yalnız az da 

olsa bələd olmaq barədə fikir yürütməyə əsas verə bilər. Girişdə Misir abidələri, 

heroqlif yazı lövhələri nümayiş etdirilir. Böyük Sfinksin heykəli Gizadakı Xeops 

(Xufu) piramidasının mühafzəçisi rolunu oynayan Sfinksi yada salır. Qədim 

Yunanıstan zalında Parfenonun maketi ilə yanaşı Britaniya muzeyindəki çox sayda 

olan frizlər kimi, barelyeflər nümayiş etdirilir. 

 

 
Venera 

 

Qədim Roma şöbəsində Miloslu Veneranın – gözəllik və məhəbbət 

ilahəsinin ecazkar heykəlinin ətrafında çoxlu tamaşaçılar toplaşır. Mifologiyada 

olduğu kimi, heykəldə də bu qadın füsunkar gözəllik simvolu kimi çıxış edir. 

Ermitajdakı Tavridalı Veneraya valeh olan kişi cinsindən olanlar ehtirasın və ya 

ona yaxınlığın sehrinə bələd olmaq üçün mərmər heykəli qucaqlayırlarmış. Yaxşı 

ki, Ermitajdakı bu ağılsız ənənə Luvra yol tapa bilməmişdir. Venera mifdə əri ola-

ola məşuqu ilə intim yaxınlıq etdiyi, hətta ondan oğul doğduğu halda, heykəldə 

təsvir olunan qadından isə ətrafa bəkarət dalğası yayılır. Venera təkcə gözəl 

deyildir, həm də məhəbbət, ehtiras daşıyıcısıdır, heykəldə qadının məxsus olduğu 

bədən ləyaqətləri özünü qabarıq şəkildə büruzə verir. Amerikan aktrisası Elizabet 

Teylor özünün də bu ləyaqətlərdən xali olmadığını yaxşı başa düşdüyündən, qadın 
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bədəninin gözə çarpan cəhətlərinin gizlədilməsi əleyhinə çıxırdı. «Kleopatra» 

filmində onun ifasında Misir çariçası bu üstünlüklərini çəkinmədən Roma 

sərkərdələrinə göstərir. Füsunkar Yelenaya Paris aşiq olub, ərli qadını götürüb 

qaçdığı və bununla vətəni Troyanı məhvə aparan müharibənin başlanmasına səbəb 

oldusa, Kleopatranın gözəlliyi böyük Roma sərkərdələri Yuli Sezarı və Mark 

Antonini başdan çıxardı və onlar bu gənc qadına Misir taxt-tacını hədiyyə verdilər.  

Sonrakı otaqlarda adamlar Leonardo da Vinçinin «Cokonda» («Mona 

Liza») portretinə böyük maraqla, əsərin sirrinə bələd olmağa can atmaq yolu ilə 

tamaşa edirlər. Bu tabloda müəmmalar, sirlər isə çoxdur, onlardan ən başlıcası 

Mona Lizanın təbəssümüdür. Bu təbəssüm öləri insan məxluqundan daha çox 

ilahələrə məxsus olduğunu vurğulayır. Portret elə ustalıqla çəkilmişdir ki, istənilən 

böyük rəssamı titrəməyə və utanmağa məcbur edə bilər. Tablodakı peyzaj fonu isə 

dünyanın böyüklüyü təəssüratını daha da gücləndirir. İşıq-kölgə effektindən 

istifadə formaları əsərə xüsusi yumşaqlıq verir. Bu, Leonardonun rəngkarlıqda icad 

etdiyi «sfumato»dur, hərfi mənada bu söz «tüstü» deməkdir. 

 

 
Cokonda 
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Leonardo da Vinçi böyük italyan rəssamı, mühəndisi, ixtiraçısı olsa da, 

Fransaya da yad deyildi. O, 1516-cı ildən üç il sonrakı vəfatına qədər Fransa kralı I 

Fransiskin rəssamı və arxitektoru kimi fəaliyyət göstərmişdir. «Mona Liza» isə 

onun yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Onun nail olduğu bu zirvədə rəssamın böyük 

yaradıcı olan təbiətin özü ilə yarışı başlanır. 

Romadakı Panteonda yerləşən Rafael Santinin qəbri üzərində də onun 

təbiətlə yarışa girdiyi və çox hallarda ona qalib gəldiyi bildirilir. Luvrda Rafaelin 

«Əjdahanı öldürən Müqəddəs Georgi» tablosu nümayiş etdirilir. Onun şah əsəri 

sayılan «Sikstin madonnası» tablosu isə Drezden qalereyasını bəzəyir. Əsərdə 

təsvir olunan Məryəm ana ilə qucağında gözləri geniş açılmış körpə İisusdan bəşər 

övladlarından daha çox, mələk əlçatmazlığı hissi yaranır.  

Luvrda Titsianın, Tintorettonun, Veronezenin fırçalarından çıxan gözəl 

tablolar, portretlər vardır. Titsianın «Güzgüyə baxan qadın» əsərində dolu bədənli 

yaraşıqlı qadın təsvir olunmuşdur. Karavacconun «Fala baxan qız» tablosunda 

gənc rəssam özünü də təsvir etmişdir. Axı o da az yaşamış, Rafael kimi həyatdan 

37 yaşında getmişdi.  

Luvrda fransız rəssamları Jan Kluenin, Nikola Pussenin, Antuan 

Vattonun, Onore Fraqonarın lirik mövzularda çəkilmiş tabloları əks etdirilir. Jak-

Lui Davidin «Horatsilərin andı» əsərində qədim Roma tarixinin mühüm bir səhnəsi 

– qoca Horatsinin üç əkiz oğluna qılıncı təqdim edib, Roma naminə and içdirib 

ölümcül vuruşa göndərməsidir. Qardaşlardan ikisi həlak olsa da, üçüncüsü ağlı və 

cəsarəti hesabına Kruatsinin üç əkiz oğlunu öldürüb, Romanı asılılığa düşmək 

təhlükəsindən xilas edir. Davidin digər bir tablosu 1804-cü ildə Napoleona 

imperator tacı qoyulması təntənəsini təsvir edir. Napoleon qaydanı pozaraq Notr-

Damda keçirilən bu mərasimdə iştirak edən Roma papasının əlindən tacı qapıb, 

özü öz başına qoyur və sonra arvadı Jozefinanı taclandırır. Rəssam dəqiqsizliyə də 

yol vermişdir. Napoleonun anası Letitsiya orada iştirak etmədiyi halda, onu 

iştirakçıların arasında təsvir etmişdi.  

Ejen Delakruanın «Xalqa başçılıq edən Azadlıq» tablosu inqilabi ruhu ilə 

seçilir. Əsərdə təsvir olunan döşləri açıq qadın üsyana ehtiraslı çağırışın təcəssümü 

olmaqla, kompozisiyanın mərkəzi fiqurudur. Bu rəngkarlıq əsərinə görə 

Delakruanın rəssamlıq məktəbinin başçısı deyil, məhz qiyamın başçısı 

adlandırmışdılar. 
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Ejen Delakrua “Xalqa başçılıq edən Azadlıq” 

 

Muzeydə impressionist rəssamlardan Klod Monenin, Eduard Manenin, 

Pol Sezannın bir sıra əsərləri nümayiş etdirilir. İmpressionizm cərəyanı öz adını 

Klod Monenin «Günəşin çıxması. Təəssürat (İmpression)» tablosunun adındakı 

sözdən götürmüşdü. Eduard Manenin nümayiş etdirilən «Olimpiya» əsəri o vaxtlar 

– kəskin tənqidə məruz qalmış, yataqda uzanan çılpaq qız, yaşlı zənci qulluqçu 

qadın və qara pişiyin təsviri çoxlu istehzalara və təhqirlərə səbəb olmuşdu. Onun 

«Ot üstündə səhər yeməyi» tablosu da, onda bağda kişilərin arasında çılpaq qadın 

təsvir olunduğuna görə əbləh adamların daha qəzəbli reaksiyasına rast gəlmişdi. 

Rəssam gəncliyində Rio-de-Janeyroda olarkən ötəri şəhvət səhvinə görə xəstəliyə 

tutulmuş, yaslı vaxtı onun ayağı kəsilmiş, 51 yaşında dünyanı tərk etmişdi.  

Muzeydə flamand, holland, alman, ingilis rəngkarlıq məktəblərinin 

əsərləri də xeyli yer tutur.  

Nyu-Yorkun Metropoliten muzeyi, Vatikan muzeyləri, Ermitaj, Prado, 

Uffitsi qalereyası, London milli qalereyası zəngin sənət məbədləridir. Lakin 

onlarda nə dünya miqyasında məşhur olan Miloslu Venera, nə Samofrakiyalı Nika 

və ya Samofrakiyalı fateh, nə də «Cokonda» vardır. Luvrun binası da Notr-Dam 

kimi, çox sayda heykəllərlə bəzədilmişdir. Muzeyin eksponatlarına tamaşa etdikcə 

bəşər övladı dühasının əlçatmazlığının, təbiətlə yanaşı, insanın da əsrarəngiz 

gözəllik nümunələri yaratmasının, belə nadir və ecazkar əsərlər müəllifliyinin 

şahidi olursan.  

Əsrlər boyu rəssamlığa, heykəltəraşlığa böyük dəyər kimi qayğı 

göstərilmiş, onlarda çalışan fədakar yaradıcı insanlar öz möcüzə xarakterli 

əsərlərini bəşəriyyətə qiymətli irs kimi qoyub getmişlər. Heykəltəraşın uzun 
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müddət ərzində mərmər üzərində tişə ilə işləməsi, rəssamın kürəyi üstündə uzanıb 

plafona gözəl tablolar çəkməsi, nəinki fədakarlıq, həm də sənət sahəsindəki igidlik 

hesab oluna bilər. Onlar anın bəzən məcburi təzyiqi ilə qəhrəmanlıq göstərənlərdən 

fərqli olaraq, aylarla, bəzən illərlə elə ağır zəhmətə girişib, öz istedadlarının 

məhsulu, balası olan inciləri yaratmaqla əsl qəhrəmanlıq şücaəti nümayiş 

etdirmişlər. Qoca Mikelancelo Romadakı Müqəddəs Pyotr bazilikasında Sikstin 

kapellasındakı məşhur freskasını yaradarkən, gecələr uca nərdivanlar üzərində 

qoyulmuş taxtanın üstündə uzanaraq, şlyapasına əridilib bərkidilmiş şamın işığında 

başının üstündəki tavana boyalı rəsmlər çəkmək üçün, əslində, katorqa zəhmətinə 

bərabər bir iş görürdü və Bibliya mövzusundakı öz ecazkar tablolarını yaradırdı. 

Luvrda, Versal sarayında, Notr-Damda belə tavanları bəzəyən plafon sənət 

əsərlərinin sayı-hesabı yoxdur. Onlar əsasən dini, mifoloji mövzulara həsr 

olunmuşdur. Lakin istedadlarından yaranan əsərlər şandan süzülən bal təsiri 

bağışlamaqla, həzz mənbəyi olmalarını əsrlər boy davam etdirirlər. Vaxtilə Qərbə 

sivilizasiya dəyərlərini ötürən Şərq isə vaxtilə donorluq etdiyi öz qonşusundan bu 

sahədə xeyli geri qalır.  

Təəssüf hissi ilə qeyd edilməlidir ki, Şərqdə yayılan islam dininin 

qadağası ilə canlıların rəsmini çəkmək və ya heykəlini yaratmaq Allahla – 

Yaradanla müqayisəyə girmək cəhdi hesab edilərək, bəşər övladının qədimdən 

gələn bu estetik fəaliyyətini dayandırmışdır. Axı ibtidai insan da təbiət haqqındakı 

öz təsəvvürlərini mağara, qaya rəsmlərində təsvir etməklə bu sahədəki yaradıcılıq 

potensialını üzə çıxarmışdı. Lakin islam dini öz postulatını əsas götürərək, insanın 

təbiətinə xas olan bu yaradıcılıq əməlinə tabu qoymuşdu. Ona görə də həmin 

təsviri sənət növləri əvəzinə, Şərqdə abstrakt sənət nümunələri kimi xalçaçılıq 

inkişaf etməyə başlamış, xalça üzərindəki naxışlar həndəsi fiqurlardan ibarət 

olmaqla, mücərrəd düşüncəyə ünvanlanmışdı. Müəyyən dərəcədə miniatür 

rəssamlıq təşəkkül tapmış, qabaqcıl şəhər mədəniyyətinin təsiri altında arxitektura, 

xüsusən məscid binaları memarlığı ön plana keçmişdi. Ona görə də Şərq 

ölkələrində, müsəlman dünyasında rəssamlığın və heykəltəraşlığın dərin kökləri 

yoxdur. Radikal islamçılar isə xristianlığa, bütpərəstliyə qarşı qəzəblərini tarixi 

abidələri, nəfis sənət əsərlərini dağıtmaq, məhv etmək yolu ilə soyutmaq yolunu 

tuturlar. Taliblər Əfqanıstandakı Bamyanda Buddanın unikal sayılan nəhəng 

heykəlini məhv etdilər. Suriyanın qədim Palmira şəhərində DAİŞ-çilərin 

vandalizmi Romanı dağıdan vandalların əməllərini də geridə qoyur.  

İnsanlar qədim dövrün qiymətli sənət əsərlərinə xüsusi hörmət bəsləyir, 

onlara pietetlə yanaşırlar. Axı onlar bəşəriyyət üçün əsl sevinc mənbəyidir. 

Heykəltəraş Tutmesin dühası hesabına yaradılan, dövrünün gözəllik simvolu hesab 

edilən Nefertitinin heykəlləri 3,5 min il sonra bizim dövrə gəlib çatmışdır. Yaxud, 

bizim eradan əvvəl Yunanıstanda yaradılan «Disk atan» əsəri insanı hərəkət anında 

əks etdirən ilk antik heykəl kimi şöhrət tapmış, orijinalı orta əsrlərdə itirilsə də, 

özünün çoxsaylı kopiyalarında bütün dünyanı dolaşır.  

Və ya qədim Roma kopiyasında bizim dövrə gəlib çatan yunanların 

«Laokoon» heykəltəraşlıq kompozisiyası yüksək sənətkarlıq səviyyəsindən xəbər 
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verir. Belə ənənələri olan xalqlar həmin sənət sahələrinə daha çox və daha qiymətli 

töhfələr vermişlər. 

 

 
D’Orse muzeyi 

  

Təsviri sənət məbədlərindən digəri Parisin ikinci böyük muzeyi 

d`Orsedir. Muzey adını XIX əsrin son ilində keçirilən Ümumdünya sərgisinə görə 

açılmış Orse vağzalının adından götürmüşdür. Ümumiyyətlə, Ümumdünya 

sərgiləri Parisin özünə yaxşı hədiyyələr verməsi ilə əlamətdar olmuşlar. 1889-cu 

ildə belə bir sərginin açılışı ilə Eyfel qülləsi öz mövcudluğuna başlamış, şöhrət 

yoluna qədəm qoymuşdu. 1977-ci ildə isə fransız hökuməti Orseni XIX əsrin ikinci 

yarısının incəsənət əsərləri üçün muzeyə çevirməyi qərara alır. Bu muzey, əslində, 

fransız impressionistlərinin sənət malikanəsinə çevrilmişdir. İmpressionistlər real 

dünyanı onun hərəkətliliyində və dəyişkənliyində daha təbii qaydada verməyə 

çalışmaqla, özlərinin ani vəziyyətdəki təəssüratlarını ifadə edirdilər.  

1860-cı illərdə fransız rəngkarlığında Eduard Mane, Ogyüst Renuar, 

Edqar Deqa kimi yeni cərəyanın nümayəndələri meydana çıxdı. Sonrakı 

onilliklərdə Klod Monenin, Kamill Pisarronun, Alfred Sisleyin peyzajlarında 

plener sistemi meydana gəldi. Bu, açıq havada işləməklə parlaq günəşin işığı 

hissini, təbiətin rənglərinin zəifliyini, işığın və havanın titrəyişini vermək üsulu idi. 

Ona görə də onların əsərləri müqayisə olunmayan işıqla titrək bir mənzərə 

yaradırdı.  

Sonralar impressionizm Fransada heykəltəraşlığa, musiqi yaradıcılığına 

da keçdi. Heykəltəraş Ogyüst Roden, bəstəkarlar Klod Debyüssi, Moris Ravel öz 

əsərlərində müvafiq olaraq zərif əhvali-ruhiyyələri, psixoloji çalarları verməyə 

çalışırdılar.  

Muzeydə Vinsent van Qoqun, Pol Qogenin tabloları da nümayiş etdirilir. 

Van Qoqun bir avtoportreti, Qogenin Taitidə səkdiyi rəsmlər diqqəti cəlb edir. 

Əlbəttə, Amsterdamdakı Van Qoq muzeyi ilə müqayisədə d`Orsedə rəssamın 
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yaradıcılıq nümunələri kasaddır. Amsterdam muzeyində onun məşhur 

“Günəbaxanlar” seriyası təmsil olunmuşdur. Parisdə Ogyüst Rodenin ayrıca 

muzeyi olduğu üçün d`Orsedə onun «Balzak» heykəltəraşlıq portreti, Viktor 

Hüqonun başının heykəli müvafiq şöbəni bəzəyir. Burada onun Dantenin «İlahi 

komediyasından» əxz etdiyi «Cəhənnəm qapısı» adlı məşhur əsəri də yer tutur. Bu, 

XV əsr italyan heykəltəraşı Lorentso Gilbertinin «Cənnət qapısı» əsərinə cavab idi. 

Bu əsərində Roden məhəbbətin, ağrının və ölümün ağlasığmaz qarışığını açıb 

göstərir. Burada XV əsrə məxsus olan adam obrazları və heykəl qrupları vardır. 

Həmin şöbədə həmçinin digər məşhur fransız heykəltəraşı Emil Antuan Burdelin 

«Herkules» heykəli nümayiş etdirilir. Rodenin çox populyar heykəli olan 

«Mütəfəkkir» isə Roden muzeyinin həyətində əlini çənəsinə dirəyərək fikrə 

dalmışdır. Roden əvvəlcə onu Dantenin heykəli kimi yaratmağı düşünmüşdü. 

 

 
Oqyust Rodenin “Mütəfəkkir” heykəli 

 

Rodenin məhəbbətə himn kimi həsr olunmuş «Əbədi bahar» 

kompozisiyasında iki çılpaq bədənli gəncin bir-birinə sarılıb, özlərini ehtirasın ən 

güclü ifadəsi olan öpüşə qərq etdiyi təsvir olunur. Heykəltəraşlıq əsərindəki 

ekspressiya, ehtirasın coşması, ülvi hisslərin mərmərdən haray çəkib boylanması 

kompozisiyanın təsir gücünü ağlasığmaz yüksəkliyə, sehrliliyə qaldırır. Ermitaj 

kompozisiyanın orijinallarından birinə sahib olması ilə öyünə bilər. 
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Konkord meydanı 

 

Paris təkcə küçələrdən ibarət deyildir, həm də çox sayda meydanlar 

şəhəridir. Bu meydanların xeyli hissəsi XIX əsrin ikinci yarısında baron Osmanın 

şəhəri yenidən qurması, planlaşdırması nəticəsində meydana gəlsə də, köhnədən 

qalanları da vardır. Bunlardan biri Konkord («Razılıq») meydanıdır. Bu meydan 

1775-ci ildə yeni kral XVI Luinin şərəfinə yaradılmışdı, orada kralın at üstündəki 

heykəli qoyulmuşdu. 14 il sonra baş verən Böyük Fransa inqilabı dövründə heykəl 

dağıdıldı, onun yerində isə Terror illərində doktor Giyetenin bir neçə il əvvəl icad 

etdiyi edam aləti – ölüm silahı olan gilyotina quruldu. Gilyotina bir sıra tanınmış 

xadimlərin həyatına son qoydu. Burada 1793-cü ildə kral XVI Lui, onun arvadı 

Mariya-Antuanetta, 1794-cü ildə inqilabın görkəmli rəhbərləri Jorj Danton və 

Maksimilian Robespyer edam edildilər. Robespyerdən bir qədər əvvəl böyük 

kimyaçı alim Antuan Loran Lavuazyenin də boynu burada vurulmuşdu. 1793-

1794-cü illərdə davam edən Terror vaxtı inqilab artıq düşmənləri ilə yanaşı, 

Kronos kimi öz övladlarını da udurdu. Robespyer tərəfindən təqib edilən Dantona 

xilas olmaq naminə mühacirət etməyi məsləhət görən dostlarına demişdi ki, 

vətənin torpağını ayaqqabının altındakı tozla birlikdə aparmaq mümkün deyildir. 

O, vətənini tərk etmədi və edam edildi. Belə deyirlər ki, edama aparılarkən yol 

üstündə onun qətlinin təşəbbüsçüsü olan Robespyeri gördükdə ona qısqırmışdı ki, 

tezliklə o dünyada səninlə görüşərik. Onun öncəgörməsi düz çıxdı, az sonra, 1794-

cü ilin iyulunda Maksimilian Robespyerin də gilyotina bıçağı ilə başı kəsildi.  

Sonralar meydan keçmişin ziddiyyətlərini yaddan çıxarmaq məqsədilə 

Razılıq meydanı adlandırıldı. İndi bu meydan nə kral heykəlinə malikdir, nə də 

edam məkanındır. Meydanda Misirin Luksor məbədindən gətirilmiş obelisk ucalır. 

Bir tərəfdə isə müşahidə çarxı qurulmuşdur. 
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Vandom sütunu 

 

Vandom meydanı isə orada ucaldılan Romadakı Trayan sütununu 

andıran Vandom sütunu ilə məşhurdur. 1805-ci ildə Austerlitsdə heyrətamiz qələbə 

çalan Napoleon öz qələbələri şərəfinə düşmən qoşunlarından qənimət götürülmüş 

topları əritdirərək, onların metalından sütun ucaltdırmışdı. Minnətdar fransızlar 

sonralar dahi hərb xadimini şərəfləndirmək üçün sütunun basında Napoleonun 

heykəlini quraşdırmışdılar. Sütun və heykəl metaldan olduqlarından, oksidləşmə 

onları açıq-göyə çalan rəngə salmışdır.  

Kaputsin bulvarı isə mənə Klod Monenin «Parisdəki Kaputsin 

qadınlarınıın bulvarı» tablosundan tanış idi. Rəssam küçədəki binaları, ağacları, 

gəzişən adamları realistcəsinə təsvir etmişdir. Buranı qadınların bulvarı 

adlandırmaq da təsadüfi deyildir. Parisin müasir qadınları, cavanlığından və 

yaşlılığından asılı olmayaraq kosmetikaya o qədər də meyl göstərmirlər, daha 

doğrusu onun əsirlərinə çevrilmirlər. Sifətində kosmetik əməliyyat aparılmış 

qadınlara da rast gəlmək çətindir, deyəsən onlar süni cavanlaşma qayğısına 

qalmırlar və ya onun bəd nəticələrinə görə bu ağılsız təcrübədən uzaqlaşmışlar. 

Qadınlardan söhbət düşmüşkən, fransızların onların barəsinndə dedikləri bir zərb-

məsəli azacıq dəyişərək demək istəyirsən ki, hər şəhərin özünə məxsus şarmı, 

lətafəti vardırsa, Parisin belə lətafətləri onlarla, yüzlərlədir. Luvrdakı məşhur 

incilərdən birinin adından istifadə etsək, Parisi “Avropanın füsunkarlıq fatehi” 

adlandırmaq olar. Buradakı qadınlar da köhnə ənənəyə sadiq qalaraq öz 

lətafətlərini qoruyub saxlayırlar. 

Paris heyranlıq mənbəyi olan qadınların və onlarla ünsiyyətə can atan 

kişilərin arı pətəyinə bənzəyir. Bu şəhər həm də əsl incəsənət mərkəzidir.Səfər 

dostlarımızdan biri Opera binasının- Qrand Operanın gözəlliyinə valeh 

olduğundan, onu hər dəfə görəndə az qala uşaq sevinci keçirirdi. Baron Osman 

şəhəri yenidən quranda 1852-ci ildə indiki Osman bulvarının Opera avenyusuilə 

kəsişdiyi meydanda yeni Opera evi tikildi. Bu, görkəmli arxitektor Şarl Qarnyenin 

layihəsi əsasında yeni Barokko üslubunda inşa edilmiş əzəmətli bir binadır. Qrand 
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Opera İkinci İmperiyanın ən məşhur abidəsi hesab olunur. Qədim yunan 

mifologiyasına görə Piqmalion mərmərdən Qalateya adlandırdığı qızın gözəl 

heykəlini yaratmış və sonra ona vurulmuşdu. Öz xahişi ilə ilahə Afrodita ona nəfəs 

verib canlandırmış və Piqmalion Qalateyaya evlənmşdi. Qarnye də öz yaratdığı 

binaya beləcə vurulmuşdu, axı bu möhtəşəm məbəd də vurulmağa dəyər. 

Arxitektor yaratdığı möcüzəni hər cür təsirlərdən, əlavələrdən qorumağa çalışırdı. 

Binanın ətrafında küçədə ağacların əkilməsinə icazə verməməşdi ki, ağacların 

kölgəsi binanın gözəlliyini ört-basdır edə bilər. Təsadüfi deyildir ki, Qrand Opera 

təkcə Parisdə deyil, dünyada ən böyük teatr binası kimi tanınır. 

 

 
Qrand Opera 

 

Fransız baletmeysteri Marius Petipa rus baletinə yeni nəfəs vermiş, onun 

gələcək şöhrətinin əsasını qoymuşdu. Bir çox məşhur rus baletlərinə o, quruluş 

vermişdi. Ruslar bunu cavabsız qoymadılar. Artıq Parisdə yaşayan Serqey 

Dyaqilev 1911-ci ildə burada Rus balet truppasını təşkil etdi və 18 il ərzində 

Fransada baletin inkişafı naminə böyük xidmətlər göstərdi. İki ölkənin mədəniyyət 

sahəsindəki qarşılıqlı əməkdaşlığı olduqca yaxşı bəhrələr verdi.  

 Paris incəsənət mərkəzi olmaqla yanaşı, həmçinin əsrlər ərzində 

inqilablar məskəni kimi şöhrət tapmışdır. Şəhərdə kütləvi zorakılıqların baş 

verməsi faktları vardır, son illərdə isə islam radikalistləri paytaxtda terror 

hadisələri törədirlər. Lakin bu xoşagəlməz hallar Parisin mülayim ovqatına xələl 

gətirə bilmir.  

Parisi bəzəyən cəhətlərdən biri elə Sena çayının özüdür. Axı şəhərin 

əsası çayı şimaldan cənuba yarıb keçən yolun üstündəki adada qoyulmuşdur. 

Əslində isə Senanı cazibədar edən onun şəhər daxilindəki hissəsidir, kənarda isə o 

adi bir çaydır. Fransız filosofu Blez Paskal demişkən, “Budaq anlamağa qadir 

deyildir ki, o yalnız ağacın bir hissəsidir.” Sena da öz şərəfinə görə məhz Parisə 

borcludur.  
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Şəhərlə münasibətini heç vurğulamadan da belə, Sena Parisə fəsadlar da 

bəxş etmişdir. 1910-cı ildə çayın daşması şəhərə böyük ziyan vurmuşdu. Yarım əsr 

sonra Florensiya şəhərinin içərisindən axan Arno çayı da daşarkən özünü daha 

təhlükəli aparmışdır. Senanın üzərində 32 körpü vardır, onların bir çoxu gözəldir, 

şəhərə yaraşıq verir. Onların içərisində gözəlliyinə, heykəllərlə bəzədildiyinə görə 

III Aleksandr körpüçü seçilir. Körpünün bünövrə daşını onun oğlu, gənc Rusiya 

çarı II Nikolay 1897-ci ildə qoymuşdur. Üç il sonra metal körpünün tikintisi başa 

çatmışdır. Digər biri isə «Yeni körpü» adlanmaqla, onun tikintisi 1604-cü ildə, kral 

IV Henrinin hökmranlığı dövründə yekunlaşmışdı. Körpüdə şəhərlilər gəzməyə 

çıxarmışlar. Onun möhkəmliyi isə zərb-məsələ çevrilmişdir, parislilər indiyədək 

«Yeni körpü kimi möhkəm» ifadəsini işlədirlər. IV Henri nəcib kral hesab edilsə 

də, taxt-taca çıxması çətinliklərlə üzləşmiş, həyatını da qətlə yetirilməklə başa 

vurmuşdur. Kral III Henri 1789-cu ildə öldürüldükdən sonra IV Henri taxt-taca 

yiyələnsə də, onu beş il ərzində Parisə buraxmamışdılar. Parisə daxil olmaq üçün o, 

huqenotluqdan yenidən katolikliyə qayıtmış, «Paris messaya dəyər» sözləri ilə 

şəhərə girmişdi. Messa katolik kilsəsinin baş ibadətidir, bazar günlərində keçirilir.  

Əvvəllər Henri Navarralı adlanan IV Henri iki dəfə evlənmişdi, əvvəlcə 

II Henrinin və Yekaterina Mediçinin qızı olan Marqaritaya (o, həm də kraliça 

Marqo kimi tanınır, Aleksandr Düma-ata bir romanını onun bu adı ilə 

adlandırmışdı) evlənmişdi, onların toyu 1572-ci ilin avqustundakı qırğınlarla 

əlamətdar olan Varfolomey gecəsinə təsadüf etmişdi. Onların nikahını sonralar 

Roma papası ləğv etmişdi. 1600-cü ildə isə o, Yekaterina Mediçinin qohumu 

Mariya Mediçiyə evlənmiş, onların altı uşağı olmuşdu. IV Henri sonrakı varisləri 

kimi məşuqələrdən də xali deyildi. Bir məşuqəsinin Parisi tərk etməsi onu 

ehtiyatlılığını unutmağa sövq etdi və bir fanatik tərəfindən karetasında qətlə 

yetirildi. 

Fransanın kralları heç də həmişə qüdrət sahibi olmamışdılar. Orta əsrlər 

Fransasında mərkəzi hakimiyyət gücsüz idi, knyazlar öz ərazilərinə mütləq ağalıq 

edir, krallarla hesablaşmaq istəmirdilər. Hətta bir knyaz krala təzim etmək 

bəhanəsi ilə badalaq vurub, onu yıxmışdı. Yalnız Karolinqlər sülaləsinin dövründə 

milli mərkəzi idarəetmə güclənməyə başladı. 1337-ci ildə başlanan İngiltərə ilə 

müharibə Fransaya böyük zərbə vurmuşdu, ölkə ərazisinin çoxu ingilislər 

tərəfindən işğal edilmişdi. Burqundiya da Fransa kralına qarşı əks-mövqeyə keçib, 

ingilislərlə müttəfiqlik edirdi. Müharibənin gedişində 1429-cu ildə müəyyən dönüş 

əmələ gəldi. Bu, Domremi kəndindən olan gənc qız Janna d`Arkın dofinin yanına 

gəlib, onu qələbəyə inandırması idi. Dofin Orleanı ingilislərin mühasirəsindən azad 

etmək üçün ona silahlı dəstə verdi. Janna fransız əsgərlərinə təsirli çağırışla 

müraciət edib, onları Orleanı azad etməyə səslədi. Möcüzə baş verdi, ingilislər 

məğlub olub, şəhərin mühasirəsini götürdülər. Buna görə Janna «Orlean qızı» adını 

aldı. 
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Janna d’Arkın heykəli 

 

Sonra Janna dofini inandırıb, onu düşmənin işğal etdiyi ərazilərdən 

keçirərək krallara ənənəvi olaraq tac qoyulan Reyms kilsəsinə apardı və burada ona 

VII Karl kimi kral tacı qoyuldu.  

Lakin Jannanın Parisi azad etmək cəhdi uğursuz oldu və burqundiyalılar 

yaralanmış qızı əsir götürüb ingilislərə verdilər. İngilislər isə onu cadugər kimi 

fransızların dini məhkəməsinə verdilər. Məhkəməyə başçılıq edən yepiskop Koşon 

(bu söz fransızca «donuz» deməkdir) Jannanı ittiham etməklə, edama məhkum 

etmək üçün hər cür vasitələrə, iftiralara əl atırdı. O, bir dəfə bildirdi ki, dəniz 

xərçəngləri qılçasının biri zədələndikdə, onu caynaqları ilə qırıb atırlar ki, 

hərəkətinə mane olmasın. O, yeretik hesab etdiyi Jannanı din üçün belə zədəli 

ayağa bənzədirdi. Janna Allahın böyük mələyi Mixaildən tapşırıq aldığını, ona 

səslər gəldiyini bildirirdi. Koşon isə onu yalanda ittiham etməyə çalışırdı. Bu gənc 

qız ecazkar xüsusiyyətlərə malik idi. Əyanların arasında özünü tanıtmaq istəməyən 

dofinə yaxınlaşıb, əvvəllər görmədiyi şəxsi dəqiq müəyyən etmişdi. Digər 

əlamətlər də onun xüsusi qabiliyyətlərə malik olduğunu göstərirdi. Dini məhkəmə 

isə ona cadugər yarlıkı yapışdırıb, onu edam etmək hökmünü verdi. 1431-ci ildə 19 

yaşlı Janna d`Ark Ruanda tonqalda yandırıldı.  

Lakin Jannanın möcüzəli igidliyi öz bəhrəsini verməyə başladı. Kral VII 

Karl ingilislərə möhkəm müqavimət təşkil edə bildi. Burqundiya Fransaya kömək 

etməyə cəlb edildi. 1453-cü ildə Yüzillik müharibə La-Manş boğazı sahilindəki 

Kale istisna olmaqla, ingilislərin bütün fransız torpaqlarından qovulması ilə başa 

çatdı. Elə həmin ili Avropa ilə Asiyanın kəsişdiyi nöqtədə də mühüm hadisə baş 

verdi, Osmanlı sultanı II Mehmet Fateh Konstantinopolu tutmaqla, Bizans 

imperiyasının mövcudluğuna son qoydu.  
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Jannanı cadugər elan edib, tonqalda yandırtdıran katolik kilsəsi az 

müddətdən sonra onun təqsirsiz olduğunu elan etdi. XX əsrdə isə Janna d`Ark 

müqəddəslər siyahısına daxil edildi. Parisin meydanlarından birini Jannanın at 

üstündə qızıl suyuna çəkilmiş heykəli bəzəyir. Təsadüfi deyildir ki, Notr-Damda da 

Fransanın himayəçisi kimi Orlean qızının heykəli qoyulmuşdur.  

İkinci Dünya müharibəsi illərində isə Fransa müqavimət hərəkatına 

general Şarl de Qoll başçılıq etdi. 1940-cı ilin iyununda Paris almanlar tərəfindən 

işğal edildikdə, 16 iyunda İngiltərəyə gələn de Qoll Londondan radio ilə fransız 

xalqına müraciət etdi. O, fransızları mübarizəyə çağırdı və bildirdi ki, 

məğlubiyyətə baxmayaraq, müharibə davam edəcək və dünya müharibəsinə 

çevriləcəkdir. O, çıxışını bu sözlərlə bitirdi- “Biz qalib cələcəyik!” De Qolldan 

fərqli olaraq, Birinci Dünya müharibəsinin uğurlu sərkərdələrindən biri olan marşal 

Peten xəyanət yolunu tutdu, Hitlerlə saziş bağlayaraq, Vişidə öz kollaboratsionist 

hökumətini qurdu.  

1944-cü ilin avqustunda general Leklerkin tank qoşunları Parisə 

girdikdən az sonra de Qoll xalqla birlikdə 25 avqustda Yelisey çölü avenyusu ilə 

Konkord meydanına qədər addımlamışdı. Bu, uzun əzablı mübarizdən sonra onun 

şərəf zirvəsinə yüksəlməsi əlaməti idi. Xain Peten isə müharibədən sonra ölüm 

hökmünə məhkum edildi, sonra həmin hökm azadlıqdan məhrum edilmə cəzası ilə 

əvəz edildi. General de Qoll 1968-ci ildə Konstitusiyanın dəyişilməsi ilə yaranan 

Beşinci Fransa respublikasının prezidenti oldu, 1969-cü ildə isə referendum onun 

təkliflərini rədd etdikdə, vəzifəsindən istefa verdi. De Qoll Fransanın 

müstəmləkəçiliyinin dağılmasına da öz töhfəsini verdi. Əlcəzairdə fransız 

hərbçilərinin putçunu yatırdıb, ölkənin müstəqillik elan etməsinə şərait yaratmışdı.  

Fransız xalqı öz xilaskarı kimi general de Qolla da böyük ehtiram 

bəsləyir. Zəfər Tağının yerləşdiyi Ulduz meydanı indi onun adını daşıyır. 1970-ci 

illərdə istifadəyə verilən yeni və ən müasir aeroport da onun şərəfinə adlanmışdır.  

Paris iki dəfə almanlar tərəfindən işğal edilmişdir. 1870-ci ilin 

sentyabrında Sedanda fransızların biabırçı məğlubiyyəti və imperator III 

Napoleonun almanlara əsir düşməsindən beş ay sonra, 1871-ci ilin yanvarında 

Paris alman qoşunlarına təslim olmuşdu. Daha dörd ay sonra isə Frankfurt sülh 

müqaviləsi ilə Fransa-Almaniya müharibəsi başa çatmışdı. İkinci dəfə isə Paris 

1940-1944-cü illərdə, dörd ildən artıq bir müddətdə alman əsgərlərinin çəkmələri 

altında inildəməyə məcbur olmuşdu. Lakin Paris işğal altında olanda da düşmənə 

qarşı müqavimətini dayandırmamışdı.  

Parisdə inqilablar timsalında da digər sarsıntılar baş verirdi. Onlar 

başlanğıcını XVII əsrdən götürür. 1648-ci ildə Fronda Parisdə kraliça-ana Anna 

Avstriyalıya və birinci nazir kardinal Mazariniyə qarşı üsyan qaldırmışdı. Fronda 

(hərfi mənada «sapand» deməkdir) sadə parisliləri birləşdirməklə, mütləqiyyət 

əleyhdarlarının mütəşəkkil ittifaqı idi. Müharibələr aparıldığına görə ölkədə 

kəndlilərdən alınan vergi artırdı. Kraliça-ananın Parisdəki parlament 

(qanunvericilik hakimiyyətinə malik deyildi) liderlərindən bir neçəsinin həbs 

edilməsi barədəki əmrinə cavab olaraq üsyan («barrikada günü») baş qaldırdı. Kral 

sarayı 1649-cü ilin yanvarında Parisdəki küçə döyüşlərindən və barrikadalardan 
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beş ay sonra Sen-Jermenə qaçdı. Ona görə də bu vaxt on yaşı olan kral XIV Lui 

Parisə nifrət bəsləməyə başladı, sonralar da ondan uzaqlaşmaq üçün Versal 

sarayını tikdirib, təkcə özü və ailəsi ilə yanaşı, əyanlarını da bu sarayda yaşamağa 

məcbur etmişdi. Bu möhtəşəm kompleksin 10 min otağı olduğu bildirilir.  

Frondanın isə müqaviməti uzun çəkmədi. Kardinal Mazarini 1652-cü 

ildə Frondanın dayağı olan Bordo ətrafında onları məğlub etməklə, ölkədə 

mütləqiyyətin möhkəmləndirilməsinə yol açdı. 1661-ci ildə Mazarinin ölümü ilə 

əlaqədar olaraq hakimiyyəti bütünlüklə öz üzərinə götürən kral XIV Lui bundan 

bolluca bəhrələnib, ölkədə tam mütləqiyyət idarəçiliyi qurdu. Məğlubiyyətdən 

sonra artıq Fronda da dağılmalı oldu.  

22 yaşlı kral XIV Lui bəyan etdi ki, bu vaxtdan etibarən «onun özü 

özünün birinci naziri olacaqdır». Daim qızlarla əylənən oğlunun bu sözlərinə 

doğma anası gülmüşdü. Lakin o, sözünə bütünlüklə əməl etdi, dövlətin idarə 

edilməsi yüyənini öz əlinə götürdü və 54 il ərzində hər gün dövlət işlərinə 8 saat 

vaxt sərf etdi.  

O, taxt-taca Allahın ona bəxş etdiyi mükafat kimi baxırdı və inanırdı ki, 

monarxın istənilən arzusu onun təbəələri üçün qanundur. Kralın hakimiyyətinin 

təbəələri tərəfindən məhdudlaşdırılması onun üçün ən böyük biabırçılıqdır. Yalnız 

monarxın təkcə özü dövlətin faydasının nədən ibarət olduğunu bilir. Kral 

hakimiyyətini ilahiləşdirərək XIV Lui özünü dövlətlə bərabər hesab edirdi: «L`etat 

c’est moi» – “Dövlət mənəm” kimi ifrat ambitsiyadan xəbər verən sözlərin də 

müəllifi odur. Bir şeyi də inkar etmək olmaz ki, onun hökmranlığı Avropa 

tarixində ən uzun olmaqla yanaşı, məhz bu dövrdə Fransa öz zenitinə yüksəlmişdi. 

Onun sarayı da Avropadakı ən füsunkar saray idi, fransız ədəbiyyatı və incəsənəti 

bu vaxt özünün qızıl epoxasını yaşadı.  

Ölkənin idarə olunmasını Kral Şurasının əlində cəmləşdirməklə 

kifayətlənməyib, sarayını ölkənin siyasi, inzibati, mədəni mərkəzinə çevirdi. Kral 

iqamətgahı 1682-ci ildə özünün tikdirdiyi və Parisdən 20 km aralıqda yerləşən 

Versal sarayına köçürüldü. Bir əsrdən çox müddətdə krallar burada yaşayıb, 

fəaliyyət göstərirdilər. Çünki sonrakı kralların fəaliyyətini tam dövlət işi 

adlandırmaq da çətin idi. 1789-cu ildə Fransa inqilabı başlayandan, Bastiliya 

alınandan az sonra ac kütlə Versala hücum edib, kral XVI Luini ailəsi ilə birlikdə 

buradan Parisə köçməyə məcbur etdi. Sonralar heç bir kral və ya imperator 

Versalda yaşamağa cəsarət etmədi. 
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Versal sarayı 

 

Versal Günəş Kralın özünün iradəsi əsasında inşa edilməklə fransız 

klassitsizmi üslübünda idi. Saray kompleksi olduqca böyük zövqlə tikilmişdir. Nə 

London yaxınlığındakı Vindzor sarayı, nə İspaniyadakı Eskopial sarayı onun 

mükəmməlliyi və gözəlliyi ilə müqayisə edilə bilməz. Sankt-Peterburqdakı Qış 

sarayı Versala bənzədilmişdi. 

Sarayın tikintisi iki görkəmli arxitektorun layihəsi əsasında aparılmışdı. 

Lakin kralın özü tikintiyə ciddi nəzarət edirdi. Versalın Güzgülü salonu məhz 

Günəş Kralın ideyasını reallaşdırmışdı. İri pəncərələrdən düşən günəş işığı nəhəng 

güzgülərin səthindən əks olunaraq, salonu güclü işıq seli ilə doldurur. Güzgülü 

salon XIV Luinin iftixar mənbəyi olsa da, Fransa dövlətini aşağılayan tarixi 

hadisənin də şahidi olmuşdu. 1871-ci ildə burada işğalçı Prussiuanın təşəbbüsü ilə 

Almaniyanın birləşməsi elan olundu, I Vilhelm təntənəli qaydada Almaniya 

imperiyasının kayzeri, Otto fon Bismark isə kansleri elan olundu. Buna qədər onlar 

müvafiq olaraq Prussiyanın kralı və kansleri idi. Lakin tarixin ironiyası da 

mövcuddur. 1819-cu ildə Versalda I Dünya müharibəsində məğlub olmuş 

Almaniya ilə qalib dövlətlər arasında almanları alçaldan şərtlərlə müqavilə 

imzalandı. Beləliklə, yarım əsr keçməmiş Almaniya imperiyası öz taleyinin acı 

sifəti ilə üzləşməli oldu.  

Versal ən iri saray-park ansamblıdır. Sarayın qarşısında, bəzəkli 

hasardan bir az aralıda Günəş Kralın at üstündəki heykəli yerləşir. Böyük sarayla 

yanaşı, burada həmçinin hovuzları, fəvvarələri, çoxlu heykəlləri olan Böyük 

Trianon və mənzərə parkı ilə seçilən Kiçik Trianon vardır. 

Sarayla geniş tanışlıqdan sonra biz artıq şəhərə çevrilmiş Versalı da 

gəzdik. Bu düz və kəsişən küçələrdən ibarət olan bir şəhərdir, çoxlu otelləri, 
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mağazaları, kafeləri vardır. Hillari Klinton 2014-cü ildə Nyu-Yorkda çapdan 

çıxmış “Hard Choices”-“Çətin Seçimlər” adlı kitabında addımbaşı ziyafətdə və ya 

restoranda olduğunu yazır. Elə bil ki, bu onun diplomatik fəaliyyətinin ən başlıca 

hissəsədir. Mən onu təqlid etməkdən uzağam, lakin Versalda bir kafedə, yenə də 

açıq havada dondurmaya və kofeyə qonaq olduğumuzu qeyd etməyə bilmərəm. 

Ümymiyyətlə, biz Avropanın təklif etdiyi ekzotikadan imtina etmək istəmirdik, 

ona görə də Parisə qatarla, vaqonun ikinci mərtəbəsində oturub, paytaxtın ətrafını 

seyr edə-edə qayıtdıq.  

Əsas məsələyə gəldikdə, möhtəşəmliyinə görə Versal bütün sarayları 

kölgədə qoymuşdu. Orada daim kral hakimiyyətinin kultu hiss olunurdu. Kral 

sarayı, həmçinin Fransanın mənəvi həyatının mərkəzi rolunu oynayırdı. XIV Lui 

öz xidmətinə görkəmli rəssamları və yazıçıları cəlb edirdi. Sarayın zövqü fransız 

incəsənətinin və ədəbiyyatının istiqamətini müəyyən etməyə başladı. Günəş Kralın 

siyasəti həm də Fransanın beynəlxalq nüfuzunun yüksəlməsinə yönəlmişdi.  

Lakin XIV Lui müharibələr aparmaq aludəçisi idi, onun hökmranlığı 

dövründə gedən çox sayda müharibələr Fransanı taqətdən salmışdı. Müharibə sadə 

insanlar üçün gəhənnəmdir. Günəş kralın son müharibələri isə olduqca uğursuz 

olurdu. 1713-cü ildəki Utrext sülhü bağlananda o, yalnız Fransanın öz ərazilərini 

qoruyub saxlaya bilmişdi. Şimali Amerikadakı iki ərazini (Hadson körfəzini və 

Yeni Skotiyanı), həmçinin Nyufaundlend adasını Böyük Britaniyaya verməyə 

məcbur olmuşdu. İspaniyadakı və Niderlanddakı torpaqlardan da əl çəkməli oldu. 

Müharibələr Fransanı iqtisadi cəhətdən çox zəiflətmişdi, əhalinin vəziyyəti olduqca 

ağırlaşmışdı.  

XIV Lui ölümü ərəfəsində öz səhvini başa düşərək, varisi, 5 yaşlı XV 

Luiyə müharibəyə girişmək barədəki səhvini təkrar etməməyi tapşırmışdı. Kralın 

ağır iqtisadi irsi XVIII əsrdə Fransanı bir sıra böhran halları ilə üzləşdirdi. 

Yeddiillik müharibədə (1756-1763-cü illərdə) Fransa Kanadanı, Şərqi Luiziananı 

itirdi, onlar və Hindistandakı çox sayda olan fransız mülkiyyəti Böyük Britaniyaya 

keçdi. 1789-cu ildə baş verən nəhəng siyasi kataklizm – Böyük Fransa inqilabı 

ölkəni və xalqı ciddi sarsıntılara məruz qoydu. Günəş Kral Əlillər evi, Versal kimi 

irsləri ilə öyünə bilsə də, Fransanı arasıkəsilməyən müharibələrə cəlb etməsi ilə 

ölkədə ağır iqtisadi böhran yaratması halı onun xatirəsinə heç də şərəf gətirmir.  

Böyük Fransa inqilabı başlanandan üç il sonra kral XVI Luinin taxt-

tacdan uzaqlaşdırılması ilə, monarxiyaya, sonrakı hadisələr nəzərə alınmaqla 

müvəqqəti olaraq son qoydu və Fransa Respublikasının yaradılması elan olundu. 

İnqilabın rəhbərlərindən biri olan Robespyer ürəklərdə monarxiyaya nifrəti daha da 

möhkəmləndirməyə çağırırdı.  

XVI Lui, arvadı Mariya-Antuanetta və övladları ilə birlikdə 1792-ci ilin 

ilk yay gecəsi gizli qaydada Parisdən qaçdı, məqsədi xarici ölkələrin birində 

gizlənmək idi. Lakin bir sərhədçi onu sikkə puldakı portretindən tanıdıqdan sonra 

qaçqınlar geri qaytarıldılar. Sonra isə, 13 avqustda Tyulri sarayındın qovulan kral 

və arvadı həbs olundular. 1793-cü ildə isə əvvəlcə kral, sonra isə kraliça Mariya-

Antuanetta gilyotina bıçağı altında həyatla vidalaşmalı oldular. Bu, Fransa 

monarxının birinci və axırıncı edamı idi. İngiltərə bu məsələdə Fransanı 
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qabaqlamış, 1649-cu ildə inqilaba başçılıq edən Oliver Kromvel kral I Karlın 

boynunu vurdurmuşdu. Böyük Fransa inqilabı həm də yeni tarixin əsasını qoydu, 

«Azadlıq, bərabərlik, qardaşlıq» şüarlarını irəli sürdü, vətəndaşların hüquqlarını öz 

Bəyannaməsində təsbit etdi.  

1830-cu ilin iyul-avqustunda Fransada İyul inqilabı baş verdi. Lui- 

Filippin (keçmiş Orlean hersoqunun) kral elan edilməsi heç də təkcə sülalənin 

dəyişilməsi demək deyildi. Belə qayda qoyuldu ki, azad şəkildə seçilən hökmdar 

taxt-taca çıxmamışdan, palataların iştirakı ilə xalqın hüququna hörmət edəcəyi və 

konstitusiya qanunlarına vicdanla riayət edəcəyi barədə and içməlidir.  

Yeni Fransız inqilabinin əks-sədası bütün Avropaya yayıldı. Belçikada 

üsyan qalxdı. Almaniyada, İsveçrədə, İtaliyada həyəcanlar baş qaldırdı, Polşada 

üsyan başlandı. Fransız rəssamı Ejen Delakruanın «Xalqa başçılıq edən Azadlıq» 

tablosu da İyul inqilabına həsr olunmuşdur. 1848-ci ildə isə Fevral inqilabı baş 

verdi. Kral qoşunları narazılıq həyəcanında mübarizəyə qalxan silahsız 

nümayişçiləri gülləbarana tutdu. 24 fevralda kral Lui-Filipp taxt-tacdan əl çəkdi. 

Bir gün sonra Fransada yenidən respublika elan edildi. Qərbi Avropadakı inqilabi 

hadisələr Habsburqlar imperiyasında da xalq çıxışlarını sürətləndirdi, Avstriyada 

və Macarıstanda üsyanlar başlandı.  

Paris haqqındakı təəssüratlara tarixin ardıcıl olaraq müdaxilə etməsi heç 

də təsadüfi deyildir. Axı bu şəhər tarixi yaradanların, onlara təsir göstərən dahi 

şəxsiyyətlərin vətəni olmuş, burada baş verən hadisələr şəhərin hüdudlarında 

donub qalmamış, Avropaya, bəzən isə hətta bütün dünyaya öz təsirini göstərmişdi. 

Günəş Kralın ədəbiyyata və incəsənətə himayəsi, gözəlliyin yüksək dəyər 

səviyyəsinə qaldırılması digər ölkələrə də keçmişdi. Avropa xalqları, hətta 

rusiyalılar fransızlardan, əsasən parislilərdən modaya aludəçiliyi əxz etmişdilər. 

XVIII əsrdə Fransız dili Avropada indi ingilis dilinin dünyada oynadığı bir rolu öz 

üzərinə götürmüşdü, ən işlək ədəbi dil, ziyalıların ünsiyyət vasitəsi idi, başqa sözlə, 

lingua franca idi. Çox sonralar Şərqi Avropada bu rolu alman dili oynamağa 

başladı. Almaniyada, Rusiyada kübarlar fransız dilində danışırdılar. Prussiya kralı 

Böyük Fridrix fransız dilində yazırdı. Rusiya çariçası II Yekaterina fransız 

maarifçiləri Didro və Volterlə fransız dilində yazışırdı. Lev Tolstoy «Hərb və sülh» 

romanında yazırdı ki, 1812-ci ildəki Borodino döyüşündə təkcə fransızlar deyil, rus 

zabitləri də fransızca danışırdılar, ona görə də onları bir-birindən danışıqlarına görə 

fərqləndirmək çətin idi. Rus şairləri A. S. Puçkin və P. A. Vyazemski bir-birləri ilə 

fransız dilində məktublaşırdılar. Almaniyada isə xalqın doğma dili həmin Böyük 

Fridrixin vaxtında daha çox ordu və atla davranış dili hesab olunurdu. Bəziləri 

buna təəccüblənə bilər, ancaq elə dil vardır ki, məhz bu təməl üzərində təşəkkül 

tapmışdır. Məsələn, pakistanlıların dili onlar hələ vahid Hindistanda yaşayanda 

ordu dili kimi formalaşmış, buna görə də “ordu” sözünə yaxın olan bir sözlə- urdu 

dili adlanır.  

Böyük Çin mütəfəkkiri Konfutsi ritualı ön plana çəkən kimi, XIV Lui də 

öz sarayında, xüsusən Versalda rituala, mərasimə riayət edilməsinə ciddi fikir 

verirdi. Kral təkbaşına yemək stolunun arxasına əyləşib, 40 adam üçün hazırlanmış 
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xörəklərdən yeyir, bəzilərinin dadına baxırdı. Bu vaxt əyanlar ayaq üstə dayanıb, 

onun nahar etməsinə tamaşa etməli idilər.  

Konfutsidən fərqli olaraq, Günəş Kral sevgi macəralarına və ova böyük 

diqqət verirdi. O, gündə üç dəfə məşuqələri ilə intim yaxınlıq edir, hər gün ova 

gedirdi. Lakin bunlar onun dövlət işləri ilə məşğul olmasına maneçilik törətmirdi, 

dövlət işinə o, birinci dərəcəli əhəmiyyət verirdi. Hətta yaslı vaxtı yoğun 

bağırsağındakı fəsada görə ağır cərrahiyyə əməliyyatına məruz qaldığı günün 

axşamı Kral Şurasının iclasına başçılıq etmişdi. 

Təəssüf ki, onun varisləri keyf, işrət məsələlərində onu təqlid etməyə 

çalışsalar da, dövlət işinə münasibətdə ona qətiyyət oxşamırdılar. Sonrakı Fransız 

kralları qədim Roma imperatorları kimi məşuqələrini də «məşhurlaşdırırdılar». 

Roma imperatoru Klavdi iki arvadına görə biabır olmuşdu, biri əxlaqsızlıq simvolu 

olan Messalina, digəri isə doğma qardaşı qızı, Neronun anası Kiçik Aqrippina idi. 

XIV Luinin madam Montespan və madam de Mentonon kimi məşuqələri 

Messalinaya bənzəmirdilər, axırıncıya isə ondan üç yaş böyük olsa da, dindar 

olduğundan, kral, öz arvadı ispaniyalı Mariya-Tereziya 1683-cü ildə öldükdən 

sonra gizli surətdə evlənmişdi. Çünki bu, morqanatik nikah idi. Onun varisi XV 

Lui 15 yaşında olanda özündən 7 yaş böyük olan polşalı Mariya Leşşinskayaya 

evlənmişdi. Yeniyetməliyində əldə etdiyi təcrübə onu sevgi macəralarına 

aludəçiliyə sövq etmişdi. Onun madam de Pampadur, madam du Barri və madam 

du de Şuazel kimi məşuqələri hakimiyyət dövrünün tarixçəsini bəzəyirlər. Markiza 

de Pompadur incəsənətə, ensiklopediya naşirləri Didro və d`Alamberə qayğı 

göstərdiyinə görə böyük nüfuz qazanmışdı. O, Avropa sarayları ilə diplomatik 

danışıqlar aparır, dövlət idarələrinə təsir göstərirdi. Məşuqələri, ümumiyyətlə, 

dövlət işlərini müzakirə edirdilər. XV Lui 1774-cü ildə başa çatan bütün həyatını 

eyş-işrətə, sevgi intriqalarına həsr etmişdi. 

XVI Lui isə qadınlara münasibətdə sələflərindən fərqlənirdi. Ona yenicə 

evləndiyi arvadı, Avstriya imperatriçəsi Mariya Terezanın qızı Mariya-Antuanetta 

daim müəyyən problemlər törədirdi. Lui hələ prints (dofin) olarkən, 1770-ci ildə bu 

qıza evlənmişdi. Lakin 7 il ərzində o, gənc arvadı üçün fiziki cəhətdən ər 

funksiyasını yerinə yetirə bilməmişdi. Artıq o, 3 il idi ki, kral idi, lakin bir kişi 

kimi arvadına intim yaxınlığı icra etməkdə gücsüz olaraq qalırdı. Ona görə də 

Mariya-Antuanettanın böyük qardaşı, gələcək Avstriya imperatoru İosif onun 

yanına gəlib, məsələnin birdəfəlik həll edilməsini tələb etdi. Qardaşı bunu deməsə 

də, cavan bir qızın dəbdəbə içərisində həyat sürməsi ilə yanaşı, mühüm həyati 

tələbatının ödənilməməsi onu rahat buraxa bilməzdi. Ona görə də onunla yaxınlıq 

etmək istəyənlər barədə söz-söhbətlər dolaşırdı. İosifin təkidi ilə XVI Lui riskə 

gedib, bədənində cərrahiyyə əməliyyatı aparılmasına razılıq verdi. Alman yazıçısı 

Tomas Mann bunu Luiyə sünnət edilməsi adlandırır. Bundan sonra ər-arvadın 

intim yaxınlığı qaydaya düşdü və uşaqları olmağa başladı, lakin birinci oğlanları 

belindən xəstə olduğundan, uşaq vaxtı həyatdan köçdü. İnqilab ərəfəsində isə 

Mariya-Antuanettaya nifrət daha da artmışdı, onun əxlaqı barədə nalayiq 

karikaturalar çəkilir, Parisdə yayılırdı.  
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Parisin olduqca maraqlı, keşməkeşli tarixi vardır, onu öyrənməyə maraq 

da böyükdür. Fransız yazıçısı madam de Stal özünün «Korinna və ya İtaliya» adlı 

çox qiymətli əsəri ilə İtaliya, onun tarixi barədə geniş məlumat verir, oxucunu 

italyan mədəniyyətini sevməyə sövq edir. Bu populyar kitab İtaliya üçün bələdçi 

rolunu oynayır, onun arxitekturasını, abidələrini təbliğ edir. Jermena de Stal həm 

də cəsarətli qadın idi. O, ilk dəfə Napoleonu «azadlığın qəbir qazanı» 

adlandırmışdı və ona görə sürgünə yollanmışdı. Nə sürgün, nə Napoleon 

Fransasında ona bəslənən pis münasibət bu istedadlı qadının yaradıcılığının 

qarşısını kəsə, ona kölgə sala bilməmişdir. 

Fransa və ya Paris barədə də belə bir kitab mövcud olsaydı, onu 

oxumağa böyük həvəs olardı. Axı kitablar bəzən ölkəni, şəhəri tanımaqda əvəzsiz 

bələdçi rolunu oynayırlar. Fransız tarixçisi Aleksis Tokvilin «Amreikadakı 

demokratiya haqqında» kitabı (1835-ci il) Avropa oxucusuna Amerikanı 

tanımaqda çox kömək etdi. Yaxud amerikan yazıçısı Ceyms Klavellin «Syoqun» 

romanı 1600-cü illər Yaponiyası barədə zəngin məlumat verir, həmin dövrün 

yaponlarının müsbət və qəddarlıqdan xəbər verən mənfi cəhətlərini açıb göstərir. 

Şəhərlərin görməli yerlərinin nümayişində populyar kinofilmlər da az rol oynamır. 

Altı onillik bundan əvvəl ekranlara çıxmış «Vaterloo körpüsü» Londonun, «Roma 

tətilləri» isə əbədi şəhərin görməli yerlərini təbliğ edir. Məşhur aktyorlar Odri 

Höpbernin və Qreqori Pekin çəkildiyi axırıncı filmdə Romadakı tarixi abidələr – 

Kolizey, Panteon, San-Ancela qəsri, Trevi fəvvarəsi və sairə bol-bol göstərilir. 

Paris haqqında isə belə film yoxdur. Parisi vəsf edən və populyar dildə yazılmış 

kitab və film də oxucuların və tamaşaçıların, bu gözəl şəhəri sevənlərin böyük 

marağına səbəb ola bilərdi.  

Parisin sosial həyatına, sakinlərinə gəldikdə, yenə də şəhər digər 

paytaxtlardan xeyli dərəcədə seçilir. Burada küçədə harasa tələsən, həm də əlində 

zənbil olan qocalara tez-tez rast gəlinir. Düzdür, Parisdə Yaponiyada və ya Çinin 

Haynan adasında olduğu kimi yaşı yüzü keçmiş və fəal həyat tərzi ilə seçilən 

adamlar ya olduqca azdır, bəlkə də, yoxdur. Lakin, görünür, şəhərin ahıl sakinləri 

hansısa bir diskomfort hiss etmirlər. Şəhər turistlərlə doludur, ona görə də 

küçələrdə yerli sakinlər çoxluğu ilə yanaşı, axı Paris dünyanın ən sıx əhalisi olan 

şəhərlərindən biridir, turistlərə, əcnəbilərə tez-tez rast gəlmək olur. Muzeylərdə isə 

onların əsl axını ilə üzləşməli olursan. Otuz il əvvəldə olduğuna nisbətən çinli 

turistlər daha çox nəzərə çarpır. Filippinli turistlər isə, əsasən, ABŞ-dan 

gələnlərdir. Dünyanın hər yerində olduğu kimi, burada da çox sayda yapon 

turistlərini görmək mümkündür.  

Şəhərdə avtomobil hərəkətinin sakitliyinə, qaydalara riayət etməsinə 

həsəd aparmaq olar. Burada maşını sürətlə idarə etmək həvəskarlarına rast 

gəlmirsən, bizim təkər üstündəki dəlisovların sirk ustalığının eybəcərliyi onlara 

gedib çatmamışdır. Şəhərdə və şəhərdən Versala ya da Şarl de Qoll aeroprtuna 

gedən yolda maşınların sürətinə nəzarət edən monitorlara da rast gəlmirsən, 

deyəsən Fransa yol polisi monitor virusuna sirayətlənməmişdir. Londonda 

müşahidə etdiyim səhnə burada da təkrar olunurdu, avtomobillər suyun altından 

çıxıb, aramla üzən delfinləri andırırdılar. Sürücülər piyadalara hörmətlə yanaşırlar, 
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piyadalar da əsasən sui-istifadə hallarına yol vermirlər. Az sayda velosipedçilər, 

Amsterdamla və Pekinlə müqayisədə onlar burada seyrək nəzərə çarpırlar, 

döngələrdə maşınların, iri avtobusların hərəkətindən hansısa bir təhlükə hiss 

etmirlər, küçədə isə onların ayrıca yolları vardır.  

Parisdə səkiləri zəbt etmək dəbi də yoxdur. XVI əsr İngiltərəsində 

qoyunların adamı yediyi bəyan edildiyi kimi, burada yaşayış binalarının səkiləri 

yeməsi, udması hallarına rast gəlmirsən. Restoranların pəncərələrinin qarşısındakı 

kiçik ərazilərdə xırda stollar, divan tipli skamyalar, stullar qoyulur. Parislilər 

payızda, soyuq havada da küçədə oturub, kofe, şərab içməyi, nahar etməyi sevirlər. 

Varlı restoranlar və kafelər stolları yağışdan qoruyan talvarlara elektrik peçləri 

quraşdırdıqlarından, yuxarıdan aşağı adama rahatlıq verən hərarət dalğasını qəbul 

edirsən. Fransız şərablarının çox sayda növü və yüksək keyfiyyəti onlara olan 

meyilin azalmamasına, bəlkə də, güclənməsinə səbəb olur. Ona görə də əbəs 

deyildir ki, dünyada şərabdan söhbət düşəndə, fransız şərabı və digər şərablar 

sözlərini işlədirlər. Çünki fransız şərabları ilə nə italyan, nə ispan, nə də 

Kaliforniya şərabları müqayisəyə davam gətirə bilmir.  

Fransız şərabları kimi fransız parfyumeriyası da dünyada özünə rəqib 

tanımır. Odekolon fransız sözü olub, hərfi mənada “ Köln suyu” deməkdir, Köln 

isə alman şəhəridir, deməli ilk dəfə orada istehsal edilmişdir. “Un parfum français” 

ifadəsi fransız duxiləri mənasını verir. Dünyanın hansı guşəsində yaşamalarından 

asılı olmayaraq bütün qadınlar bu ölkədə istehsal olunan ətirlərə üstünlük verirlər. 

Fransız duxilərinə vurğunluğa görə çox asanlıqla Qadın İnternasionalı yaratmaq 

olardı və onda ən azı milyonlarla qadın birləşərdi.  

Fransız mətbəxi də zəngin çeşiddə olan çox dadlı xörəkləri ilə seçilir. 

Parisə gəldimiz ilk günü restoranda səfər yoldaşlarım məşhur milli xörək sayılan 

soğan şorbasını yemək istədilər. Şorbadan sonra mən digər milli xörək kimi əsasən 

qaz ciyərindən hazırlanan paşteti- “fua gra”nı təklif etdim, lakin bu seçim 

dostlarımda gözlədiyim təəssüratı yaratmadı. Bu təkliflə onu əsas götürmüşdüm ki, 

necə olur ki, ABŞ-ın Dövlət katibi Çin paytaxtında olarkən Pekin’s duck- “Pekin 

ördəyi”ni yeməyi ilə öyünür, Parisdə biz əcnəbilər tərəfindən fua qra-ya buna 

bənzər bir münasibət göstərilməsin. Ona görə də fua qra barədə bildiklərimi 

söyləməyə başladım. Çünki fua qra istehsalı yalnız fransızlara məxsusdur, necə ki, 

xamon (bu,qaxac edilmiş donuz bududur) ispanların inhisarındadır. Fua qranın 

adından göründüyü kimi (ikinci sözdən) yalnız piyli qaz ciyərindən hazırlanır. Belə 

qazlar xüsusi daydada yetişdirilir. Onlar elə kökəldilir ki, qara ciyəri piy basır və o 

həddən artıq böyüyür. Bu stadaiyada qaz kəsilməsə, o hökmən öləcəkdir. SSRİ 

Xarici Ticarət nazirinin müavini N. Smelyakovun “İşgüzar Amerika (mühəndisin 

qeydləri)” kitabı 1970-ci illərdə çox populyar idi. Müəllif ideoloji məhdudiyyətlərə 

məhəl qoymadan Qərbin müsbət cəhətlərini ustalıqla təsvir edirdi. O, Fransada 

belə bir qaz fermasında olanda, “ferme” sözü “ferma” kimi fransız dilindən başqa 

dillərə keçmişdir, ətrafda gölməçə olmadığından təəccüblənib, bunu iş adamından 

soruşduqda, fermer cavab vermişdi ki, o, idmançı deyil, xörək üçün xammal 

hazırlayır. Elə də ağılsız deyildir ki, yemi göldə üzəndə enerji sərf etməyə versin, 
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onun yemi hesabına qazlar yalnız kökəlməlidirlər. Fua qra konsevləşdirilərək 

bankalarda bütün dünyada satılır. 

Ümumiyyətlə, fransızlar mətbəxdə ağıla gəlməyən inqrediyentlərdən 

istifadə edirlər. Ət xörəyinin yanında boçqaba nazik qatla yayılmış şabalıd sıyığına 

rast gəlirsən. Fransızlar metafora seçməyi də çox ustalıqla bacarırlar. Onlardan 

bütün dünyaya yayılan “a lya furşet” ifadəsi ayaq üstə verilən, yüngül ziyafətə 

deyilir. “Fourchette” sözünün mənası “çəngəl” deməkdir, “a la fourchette” isə 

qaşıqsız, bıçaqsız süfrə hazırlamaq deməkdir, əsasən isə ayaqüstə verilən kiçik 

ziyafət kimi başa düşülür. Çünki ayaqüstə bir əllə yalnız boşqabı, digər əllə isə 

yalnız çəngəli tutmaq mümkündür. Belə ziyafətə əslində çox yaxşı termin 

tapılmışdır. Yaxud Fransanın cənubi-şərqində Aralıq dənizi boyu uzanan Fransız 

Rivyerasını “Cote d’Azur” – Lacivərd sahili adlandırırlar, bu söz həm də Cəvahirət 

sahili mənasını verir. Bu zolaqda Nittsa, Kann, Antib kimi məşhur kurortlar 

yerləşir və onlar Aralıq dənizi sahilinin cəvahirətə bərabər sayılası yerləridir. 

 

 
Paris kafesi 

  

Bizim heç də qısa müddətə də olsa fransızlara çevrilmək fikrimiz yox 

idi. Lakin səfər dostlarımdan birinə restoranın içində yox, küçədə oturub nahar 

etmək, daha çox isə açıq havada kofe və Evian mineral suyunu içmək xoş gəlidi. 

Bu qaydada o, elə bil ki, türk kofesi içirdi. Bu xüsusiyyəti ilə o, qardaşımı 

xatırladırdı. Böyük qardaşım xarici ölkələrə səfər etdikdən və ya oralarda 

yaşadıqdan sonra həmin xalqların təsirindən uzaqlaşa bilmirdi. Misirə səfərdən 

sonra onların o vaxtlar bizdə az tapılan “Spartakus” odekolonunu çox tərifləyir, 

misirlilərin ondan qədərindən artıq istifadə etdiklərini danışırdı. Yaponiya isə ona 

suşini və tunets balığını tanıtdırmışdı. Əfqanıstanda və Səudiyyə Ərəbistanında 

yaşaqıqda və işlədikdə hətta dari və ərəb dillərini öyrənə bilmişdi. Səfər dostumu 

onunla bir mühüm cəhət də birləşdirir. Hə ikisi uzun müddət həkim işləməklə, öz 
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sahələrində yaxşı ad-san qazanmışdılar, indi də çox hallarda bunun əks-sədası 

eşidilir. 

Parisdə bizi təəccübləndirən cəhətlər az deyildi. Şəhərdə nə polis, nə ajan 

gözə dəymirdi. Küçələrdə onları görmək istəyi az qala Xəzər sahilində pinqvini 

müşahidə etmək cəhdinə bərabər idi. Luvr yaxınlığında əlində avtomat silah olan 

üç xüsusi təyinatlı əsgəri gördük. Müşahidə etdiyimiz həmin cəhətlərdən digəri, 

fransızların milli çörəkləri olan bagetə bağlılıqjarı idi. Saysız-hesabsız çörək 

növləri arasında ona üstünlük verirlər. Küçədə əllərində uzun bageti aparanlar, 

onun ucunu qırıb, gedə-gedə ya özləri yeyir ya da yanlarında uşaqları olanda onlara 

verirlər. Bagetin bir ucu daim qırılmış olur.  

Parislilər çox mədəni və qayğıkeşdirlər, bir şeyi soruşduqda, harasa 

tələsmələrinə də baxmayaraq, hər cür kömək göstərməyi özlərinə borc bilirlər, 

hansısa ünvanı tapmaq üçün bunu xahiş edənin yanına düşüb xeyli məsafə qət 

etməyə də hazırdırlar. Dilə azacıq tanışlıq isə fransızlarla ünsiyyəti daha faydalı və 

səmimi edir. Şəhər çox sayda irqlərin, millətlərin nümayəndələri ilə dolu 

olduğundan, Babil həngaməsini andırır. Bibliyada təsvir ediləndən bircə fərq 

orasındadır ki, burada yaşamağa gələnlərin hamısı bir dildə – fransız dilində 

danışsalar da, allahın qəzəbindən qorxmurlar, çünki onlar Bibliyadakının əksinə 

əvvəllər çox müxtəlif dildə danışmışlar, yalnız müstəmləkəçiliyin qoyduğu təməl 

hesabına bu dilə yiyələnmişlər. Müstəmləkəçilik xalqları əsarətdə saxlasa da, 

onların çoxuna, ən azı savadlı adamlarının hamısına Avropa dillərini bəxş etməklə, 

müxtəlif dilli çox sayda tayfaların vahid dil hesabına birləşib, milləti meydana 

gətirməsinə şərait yaratmışdı. Fransızlar isə ölkələrinə yaşamağa gələn əcnəbilər 

axınına və digər çətinliklərə baxmayaraq öz dəyərlərindən imtina etmədilər. Onlar 

millətçilik xəstəliyinə tutulmadılar. İstər ada ölkəsi olan Haitidən, istər Şimali 

Afrikanın ərəb ölkələrindən – Əlcəzair, Mərakeş və Tunisdən, istər Cənubi-Şərqi 

Asiyadan – Hind-Çin yarımadasından gələnlər – vyetnamlılar, laoslular, 

kambocalılar, Afrikadakı Seneqaldan və ya Konqodan (Brazzavil) olanlar təmiz 

fransız dilində danışdıqlarından, çox asanlıqla Parisin sosial həyatına inteqrasiya 

olunurlar. Onlar əsasən xidmət işlərində çalışırlar, lakin yaxşı qazandıqlarından, 

vətəndəki valideynlərinə də maddi yardım göstərmək imkanına malik olurlar. 

Cənubi-Şərqi Asiya xalqlarında isə valideynlərə çox yüksək hörmət bəslənilir.  

Şəhərin Şimal vağzalı rayonunda çox sayda türklər yaşayırlar, bura hətta 

«Kiçik Türkiyə» də deyirlər. Restoranlarda, kafelərdə, bistrolarda, pablarda 

argentinalıya da, polyaka, ukraynalıya da rast gəlmək mümkündür. Türk qızları isə 

əsasən mağazalarda işləyirlər. Dini, milli, irqi ayrı-seçkilik halları gözə dəymir. 

İslamçı terrorçular Parisdə terror hadisələri törətsələr də, fransızlarda islam dini 

mənsublarına, ərəblərə qarşı hansısa bir diskriminasiya halları, nifrət hissləri əmələ 

gəlməmişdir. Cəmiyyət, millətçi sağ partiyanın lideri Marin Le Penə şovinizm tipli 

bəyanatlarına görə kəskin cavab verir, respublikanın dəyərlərinin sarsılmaz 

olduğunu bildirir. Zəncilərə gəldikdə, onlar burada özlərini çox sərbəst aparırlar. 

Onların davranışlarında heç bir təşviş, xof elementi hiss olunmur. Yəqin bu 

cəhətlərinə görədir ki, Fransaya dünyada hörmətlə, heyranlıqla yanaşırlar. Əgər 



76 

 

Fransa bir ölkə kimi milli mənşəyindən asılı olaraq yalnız öz vətəndaşlarının 

yaşadığı bağlı diyara çevrilsə, artıq Fransa olmayacaqdır.  

Fransa televiziya kanalları əsas diqqətlərini daxili siyasətə yönəldirlər, 

beynəlxalq hadisələrə o qədər də əhəmiyyət verilmir. Sağlar arasında praymeriz 

seçkilərində keçmiş prezident Nikolya Sarkozinin biabırçı məğlubiyyəti günlərlə 

müzakirə mövzusu oldu. Həm də kanallar ikinci tura çıxmış Fransua Fiyonun və 

Alen Jupenin mübarizəsinə çox vaxt ayırırdılar, özü də Fiyonun əvvəllər autsayder 

hesab edildiyini vurğulamaqla, Jupeni təbliğ etməyə çalışırdılar. Lakin bu 

canfəşanlıq fayda vermədi və Fransua Fiyon qalib gəlməklə, 2017-ci il seçkilərində 

prezidentliyə sağların yeganə namizədi olacaqdır. Otel otağındakı televizorda 

demək olar ki, idman proqramları, futbol oyunları göstərilmirdi, matçlara yalnız 

bəzi kafelərdə və pablarda baxmaq olardı. Səfər yoldaşlarımızdan biri isə həris 

futbol azarkeşi idi, “Barselona”nın bir oyununa baxmasa bu onun üçün əsl fəlakət 

təsiri bağışlayardı. Tərslikdən bir gün eyni vaxtda “Barselona” və “Paris-Sen- 

Jermen” İngiltərədə yerli klublarla oynamalı idi. Nəhayət bir irland pabı tapdıq, 

orada hər iki oyun göstəriləcəkdi. Ukraynalı ofitsiant bizə yaxşı yerdən bir stol 

tutdu. Oyuna bir qədər qalmış biz artıq pabda üzərində çoxlu çərəz və iri pivə 

qədəhləri qoyulmuş stolun ətrafında oturmuşduq. Dostumuz hər iki matça, əsaəsən 

“Barselona”nın oyununa baxırdı. Mənə isə nə pabdakı azarkeşlərin hay-küyü, 

orada azarkeş olmayan yox idi, nə acı irland qara pivəsi, nə də oyunların gedişi 

nəinki ləzzət vermirdi, əksinə çox darıxdırırdı. Ona görə də bir qədər sonra pabı 

tərk etməli oldum.  

 Bir cəhət də nəzərə çarpırdı ki,ABŞ-ın prezidenti seçilən Donald Tramp 

da burada ciddi maraq obyektinə çevrilməmişdi. Rusiya televiziya kanallarından 

fərqli olaraq, Paris kanalları ona çox vaxt ayırmırdılar. Lakin küçələrdə Trampa 

həsr olunmuş reklam lövhələrinə rast gəlinirdi. 2008-ci ildə Avropadakı 

“Obamamaniyadan” fərqli olaraq qitədə Trampa qarşı xoş olmayan bir münasibət 

var idi. Böyük Britaniyanın Breksitindən sonra Trampın prezident seçilməsi 

Avropa üçün yeni bir ağır xəbər təsiri bağışlamışdı.  

Parisdə bütün irqlərdən və millətlərdən olanlar arasında diqqəti cəlb edən 

bir tolerantlıq mövcuddur. Hansısa bir fransızın başqa ölkələrdən gəlib, paytaxtda 

yaşayan və işləyən əcnəbilərə yuxarıdan-aşağı baxması ağıla belə gəlmir. Parislilər 

irqindən, dinindən, millətindən asılı olmayaraq, bir-birilərinə qaynayıb-qarışmışlar. 

Ağdərili fransız gəncin qara afrikalı qızla çox mehriban, bir-birinə vurğun şəkildə 

gəzdiklərini görürsən və ya qaradərili oğlan fransız qızı ilə yaxın dostluq edir və 

buna heç kəs normal qaydanı pozan bir hal kimi baxmır. Xalqlar arasındakı fərqlər 

məişət çərçivəsində yox olmağa başlayır. Fransızlar heç bir qəbahət hissi 

duymadan, zənci qızlarına evlənir, qara afrikalı fransız qızı ilə ailə qurur. Mülki 

nikahlar isə bu münasibətlərin daha da asanlaşmasına şərait yaratmışdır. 

Avropalılarla afrikalıların və asiyalıların belə yaxınlaşması heç də dövlət 

siyasətinin, bu məsələ barədə xüsusi təbliğatın nəticəsi deyildir, millətlərarası 

münasibətdə fransızların, həmçinin ingilislərin və niderlandlıların özlərinin 

yaxşılığa doğru xeyli irəlilədiklərini göstərir. Yəqin ki, adi fransızı 

multikulturalizm o qədər də maraqlandırmır, ölkədə bu mövzuda konqresslərin, 
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simpoziumların keçirilməsi də diqqəti cəlb etmir. Multikulturalizmin reallıqdan 

uzaqlaşmış şəkildə təbliğ edilməsi, bəlağətli söz tufanına çevrilməsi elə bir ciddi 

fayda vermir. Necə ki, başqa dinə aid məbədlərin tikilməsi də o dinə sitayiş 

edənlərin sayını artırmır, dini münaqişələr davam etdiyi bir şəraitdə belə 

təşəbbüslər öz məqsədlərinə nail ola bilmir. Dini tolerantlıq bilavasitə cəmiyyətin 

özünə sirayət etməlidir, cəmiyyət üzvlərinin gündəlik həyatında özünü büruzə 

verməlidir.  

Parisdə heç kəs ateistlərə qarşı da səlib yürüşü aparmaq çağırışı ilə çıxış 

etmir, çünki vicdan azadlığı adamın özünün dini inanca bəslədiyi münasibətdən 

asılıdır, başqa sözlə, onun özünün şəxsi işidir. Qədim Romada isə bütpərəstlərin 

allahlarının sayı çox olduğundan, adamlar özləri öz allahını seçib, ona da inanc 

gətirirdi. 

Allahla insan arasında, Martin Lyuterin dediyi kimi, vasitəçilərə ehtiyac 

yoxdur. Əslində, keşişlər, mollalar, ravvinlər iyerarxiyası da elə bir təsiri olmayan 

təbliğat maşınına çevrilirlər. Əlbəttə, din xadimləri yaxşı təbliğat apardıqda, 

müsbət iş görmüş olurlar, lakin onların danışığında cəhalətə yol verildikdə, 

mövhumatçılıq bayrağı qaldırıldıqda, onlar nə könülə, nə də şüura faydalı bir təsir 

göstərə bilmirlər. Mövhumat isə hökmən dinin dayaqlarını zəiflətməyə, dağıtmağa 

kömək edir.  

Fransızların əksəriyyəti katolikdir, lakin həmin dinə hücum edənlərə də, 

onların potensialı nəzərə alınmaqla hörmətlə yanaşılır. Böyük filosof və maarifçi 

Volter katolitsizmə qarşı çıxır, hətta Allahın varlığına da şübhə ilə yanaşırdı. O 

deyirdi: «Əgər Allah olmasaydı, onu icad etmək lazım gələrdi». Və yaxud istehza 

qaydasında Bibliyanın məşhur kəlamını dəyişərək, deyirdi ki, Allah insanı öz 

obrazında və özünə bənzər yaratmışdır, deməli, insanın malik olduğu qüsurların da 

hansısa bir mənbəyi vardır. Belə yeretikliyinə görə katolik kilsəsi Volteri məhkum 

edirdi. Axı Rusiyadakı pravoslav kilsəsi də Lev Tolstoyu dinin sıralarından kənar 

etmişdi. Paris isə böyük mütəfəkkirin ateist olmasını nəzərə almadan, ona ehtiram 

bəsləməkdə davam etmişdir. O, öldükdən 13 il sonra Sena çayının şəhərin mərkəzi 

hissəsindəki son sahili Volter sahili adlandırılmışdı.  

Volterin böyük nəzəri irsi qalmışdır. O, fransız dilinin təmizliyinə də 

qayğı göstərirdi. Kardinal Rişelye dövründə təsis edilən Fransa Akademiyası da bu 

məsələ ilə məşğul olurdu. Onun institutları paytaxtın Volter sahilində yerləşir. 

Katolik dininin Volteri məhv etməyə, sıradan çıxarmağa gücü çatmadı. Onu da 

qeyd etmək lazım gəlir ki, Volter islam dininin yaradıcısına, Allahın rəsuluna da, 

yumşaq desək, tənqidi yanaşmış, özünün «Məhəmməd» adlı pyesində Allahın 

rəsulunu şəhərdə iğtişaş törədən, qiyamçı kimi göstərmiş, onun qatı düşməni olan 

Əbu Sufyanı isə şəhərin uğurlu meri kimi qələmə vermişdir.  

Bütün bunlara baxmayaraq, Volter XVIII əsrin ən güclü filosoflarından 

və maarifçilərindən biridir. 1715-ci ildə XIV Luinin ölümü ilə taxt-tacda onu əvəz 

edəcək nəticəsi XV Luinin 5 yaşı olduğundan, ona Orlean hersoqu, II Filipp regent 

təyin edilmişdi. II Filipp özünü xalqın gözündə qənaətcil, bədxərcliyə yol 

verməyən bir hökmdar kimi göstərmək üçün kral sarayının tövləsindəki atların 

sayını iki dəfə azaltmaq göstərişini verdi. Axı kral və əyanları ova at belində 
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gedirdilər. Bunu eşidən 20 yaşlı Volter sarkazm şəklində yazmışdı ki, Filipp atların 

sayını iki dəfə azaltmaqdansa, saraydakı eşşəklərin sayını ikiqat azaltsaydı, daha 

yaxşı olardı.  

Parisin cənubi-şərq hissəsi Latın kvartalı adlanır. Burada Sorbonna 

Universiteti, Fransa kolleci yerləşir. Orta əsrlərdə tələbələr latın dilində dərs 

keçdiklərinə görə həmin dildə də danışırdılar. Bundan da məhəllə Latın kvartalı 

adını götürmüşdür. Sorbonna dünyanın Oksford, Kembric, Harvard, Yel kimi ən 

məşhur universitetləri sırasına daxildir. 

Parisdə ölkənin görkəmli şəxslərinin adı küçələrə və meydanlara 

verilmişdir. Filosof Didro, Amerika İstiqlaliyyət müharibəsinin fəal iştirakçısı 

Lafayet, yazıçı Emil Zolya, II Dünya müharibəsinin qəhrəmanı general Leklerk 

küçələri, Viktor Hüqo meydanı vardır. Şəhərin meydanlarından biri II Dünya 

müharibəsində Stalinqrad qələbəsi şərəfinə, Stalinqrad meydanı adlanır. Rusiyada 

1961-ci ildə qəhrəman şəhərin Stalinqrad adı ləğv edilsə də, Parisdə bu ad 

saxlanılmaqda davam edir.  

Parisdə doğulan, baş qaldıran Böyük Fransa inqilabına dünyada 

münasibət heç də bir mənalı deyildir. Inqilab monarxiyanı ləğv etməyə nail olmuş, 

qədim Roma respublikasının və ABŞ-ın nümunəsində Fransada ilk respublika 

yaratmışdı. Lakin onun meydana gətirdiyi Terror adından irəli gələn dəhşətlər 

mənzərəsi meydana gətirilmişdi. İnqilab həmişə faciəvi bir şey olmuşdur. İnqilab 

sosial quruluşu radikal qaydada dəyişə bilmir. İnsanları dəyişmək isə daha 

mürəkkəb məsələdir, çünki antropoloji inqilablar baş vermir, insanlar əvvəldə 

olduqları kimi qalırlar. Həm də yaddan şıxarmayaq ki, inqilabı romantiklər 

başlayır, onun qələbəsindən isə əclaflar istifadə edir. Lakin inqilaba təkcə bir 

cəhətinə görə qiymət vermək düzgün deyildir, onun müsbət və mənfi əməlləri 

obyektivcəsinə qiymətləndirilməlidir. Çin Kommunist Partiyasının rəhbərlərindən 

biri, görkəmli dövlət xadimi Çjou Enlaydan həmin inqilaba necə qiymət verməsini 

soruşduqda, Fransanı yaxşı tanıyan, gəncliyində orada təhsil almış bu müdrik insan 

cavab verib demişdi ki, axı hələ az vaxt keçmişdir. Bu cavabı söyləyərkən Böyük 

Fransa inqilabının baş verməsindən 180 ilə yaxın vaxt ötüb keçmişdi. Onun 

sözlərindən göründüyü kimi, yalnız uzun tarixi müddətin arxasından inqilaba 

qiymət vermək mümkündür. 

İnqilablar da xalqların həyatının, taleyinin, tarixinin bir hissəsidir. Onları 

inkar etmək də mümkün deyildir. Axı heç kəs qədim dünyanın və ya orta əsrlərin 

tarixində hansısa bir düzəliş etmək fikrinə düşmür. Hansısa bir dövrün mədəniyyət 

plastını silib yoxa çıxarmaq da mümkün deyildir.  

Böyük hind yazıçısı Rabindranat Taqor Aqradakı Tac Mahalı tarixin 

yanağında donmuş göz yaşı adlandırmışdı. Parisin bir sıra abidələrini bəşəriyyətin 

sərvəti kimi müvafiq təşbehlərlə adlandırmaq olar. Təkcə Notr-Dam de Pari Tac 

Mahaldan dörd əsr əvvələ gedib çıxır. Şah Cahan sevimli arvadı Mümtaz Mahal 

öləndə ona bu mavzoleyi tikdirmişdi. Qədim Halikarnasda Kariya hökmdarı 

Mavsola belə sərdabə tikilməyə başlanmış, onun inşasını arvadı Artemisiya bizim 

eradan əvvəl V əsrdə başa çatdırmışdı. Mavsolun adından da sonrakı sərdabələr 

mavzoley adlanmağa başlamışdı. XX əsrdə mavzoley ənənəsi daha eybəcər şəkildə 
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Rusiyaya, həmçinin Türkiyəyə, Vyetnama, Çinə keçmişdi. Paris Notr-Dam kilsəsi 

mavzoley deyildir, xalq üçün kilsə kimi tikilmişdir və yeddi əsrdən artıq bir 

müddətdə bu təyinatını yerinə yetirir. Dindarlar burada dini ibadətdə, messada 

iştirak edirlər. Buraya ziyarətə gələnlərə bina öz sehrliliyi ilə izahı çətin olan ülvi 

hisslər bağışlayır, təlqin edir, onları ömrün fani olması, inancın insanı mənəvi 

yüksəkliyə qaldırması hisslərini aşılayır. Təkcə katoliklər ya protestantlar deyil, 

müsəlmanlar, iudeylər, buddistlər, hinduistlər, bütpərəstlər də məbədə daxil 

olduqdan sonra onun möcüzəsinin təsiri altına düşməkdən yayına bilmirlər.  

Bircə Notr-Dam deyil, Parisin digər məbədləri, arxitekturası, küçələri, 

meydanları adamda xoş hisslər yaradır. Paris daim bayram əhvali-ruhiyyəsi 

bağışlayır. Burada da adamda elə bil ki, Aristotelin, faciə tamaşaçısı barədə dediyi, 

hala acımaq prosesinin təsiri altında onun keçirdiyi ruhən durulma – «katarsis» 

gedir. Paris özü isə bayramlarda daha da gözəlləşir, harmoniyalı qaydada 

bəzədilmiş gəlinə bənzəyir. Bu şəhəri mən Milad bayramı günündə görmüşəm. 

Onda Paris gözəllikdə özünü də ötüb keçmişdi. Yelisey çölü avenyusunda ağaclar 

miniatür elektrik lampaları ilə elə örtülmüşdü ki, Kubada və Afrikada bitən 

flogiston adlanan və alovlu gülləri olan bu ağac da onlara həsəd apara bilərdi. Bu 

mənzərə əsl cənnət effekti yaradırdı. Avenyunun ortasında yuxarıdan asılmış və 

kiçik güzgülərdən düzəldilmiş şar fırlandıqca, projektordan ona düşən işıq 

güzgülərdə bərq vurur və küçə ilə hərəkət edən maşınlar bərqlərdən yaranan və 

hərlənən işıq tunelinin içərisi ilə irəliləyirdi. Elə bilirsən ki, möcüzələrin çoxluğu 

ilə fərqlənən bir məkana düşmüsən. Binaların balkonları gül-çiçək hörükləri işlə 

bəzədilmişdi. Al-əlvanlıq, gül çələngləri hamını Milad bayramını xoş əhvali-

ruhiyyədə qeyd etməyə səsləyirdi.  

Paris ona təşrif buyuran hər bir adama nikbin hisslər, mübaliğəsiz 

deyilsə, sevinc bəxş edir. bunu səfər dostlarım da dəfələrlə vurğuladılar, onlar 

xarici ölkələrdə çox olsalar da, Parisdə elə bil ki, özlərinə yeni dünya açmışdılar. 

Parisi, sadəcə, duymaq, bu mümkündürsə, sevmək lazımdır. Böyük rus şairi 

F.İ.Tyutçevin Rusiya barədə dediyi sözləri bu şəhərə də aid etmək olar. Onu ağılla 

duymaq, adi arşınla ölçmək yaramır. Ona yalnız inanmaq, mən əlavə etmək 

istərdim ki, onu layiq olduğu kimi sevmək lazımdır. Parisə bəslənən bu sevgi də 

cavabsız qalmayacaqdır. Sehrli şəhər yaratdığı bol təəssüratla bunun əvəzini 

artıqlamasilə çıxmağı bacarır. Paris onda yaşamağa gələnlərin qəlbində ümid şüası 

yaratdığı kimi, onu görməyə, seyr etməyə gələnlərə ağuşunu açıb, onları təəccüb, 

vurğunluq və sevinc hisslərinin qarışığı şəklindəki qeyri-adi ərmağan ilə 

mükafatlandırır. 

Belə xoş təəssüratların təsiri altınnda biz taleyimizin sakit limanı hesab 

etdiyimiz və lövbər saldığımız Bakıya qayıtdıqda özümüzü yuvasına dönən quş 

kimi hiss etdik. Quş üçün uçduğu səma nə qədər geniş və əlçatmaz olsa da, doğma 

yuvası onun əvəzsiz bir səltənətidir. 

 Son 

 Dekabr 2016-cı il 
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İtaliyaya səfər: keçmişin əks-sədası 

 və gerçəklik 

 

 

 

 

 

İtaliyaya səfər etmək, onun zəngin tarixi və müasir həyat tərzi ilə böyük 

fasilədən sonra yenidən tanış olmaq imkanı təklif edildikdə, bu ehtiram nümayişini 

qəbul etməyə bilməzdim. Səfərə beş nəfərdən ibarət qrupla yollanmalı idik, təəssüf 

ki, planlaşdırmanın, təşkilat işinin bütün əziyyətini çəkən, zəngin təcrübəsinə 

əsaslanaraq səyahətin xırda detallarına və marşrutuna qədər layihəsini cızan 

dostumuz məşğulluğunun çoxluğundan bizə qoşula bilmədi. Ancaq onun xidməti 

mübaliğəsiz olaraq mərdlik altruizmi nümunəsi sayıla bilərdi. Onsuz da istənilən 

səyahət problemsiz ötüşmür və mən dəfələrlə bunun şahidi olmuşam.  

Dörd nəfər təyyarə ilə Milana uçduq, oradan da vaxtı itirmədən şəhərin 

Sentrale vağzalına gəlib, qatarla Romaya yola düşdük. İyulun son ongünlüyünün 

xeyli hissəsini ölkənin paytaxtında qaldıqdan sonra, yenidən Milana qayıtdıq. 

Səhərisi isə qatarla Venetsiyaya getdik. Proqram çox ustalıqla tərtib edilmişdi və 

biz səfərin bəzi nyüanslarına baxmayaraq, çox razı qaldıq.  

Üç onillik bundan əvvəl də mən həmin ölkədə olmuş, onun mərkəzindəki 

və şimalındakı şəhərlərə getmiş, Neapolda, Avellinoda, Kapri adasında, 

Sorrentoda, Florensiyada olmuş, Fransa sərhədinə qədər getmişdim. Səfər vaxtı 

bizi əcnəbi konsernin nümayəndələri və tərcüməçi rahat avtomobildə müşayiət 

edirdi. O vaxt İtaliyanın gözəl təbiəti və şəhərləri ilə geniş tanış olmaq imkanına 

malik olmuşdum.  

Bu dəfəki qrupun üzvlərinin hamısı ingilisdilli idi, səfər yoldaşlarımın 

üçü də bu dildə sürətlə danışır və yaxşı təmasa girə bilirdilər. Onlardan biri isə 

italyanca danışır, deyilənləri yaxşı başa düşürdü. Bu isə heç də kiçik məsələ 

deyildi, çünki italyanlara ingiliscə sual verdikdə belə, adətən, öz ana dillərində 

cavab verirlər, bəziləri isə, ümumiyyətlə, bu dilə bələd deyildir. İtalyanca danışan 

dostumuz bizi çətinliyə düşməkdən uzaqlaşdırmağı bacarırdı. Romanın Termini 

dəmiryol vağzalı bizi daha böyük qələbəliyi və səs-küyü ilə təəccübləndirdi. 

Otelimiz məşhur Via Veneto – Veneto küçəsinin və İspaniya meydanının 

yaxınlığında idi. Əvvəlki səfərimdə də mən həmin məşhur küçədəki oteldə 

qalmışdım. Azacıq istirahətdən sonra şəhəri gəzməyə çıxdıq. Qrupun bir üzvü son 

illərdə dəfələrlə burada olduğundan və yaxşı müşahidə qabiliyyətinə, həm də iti 

yaddaşa malik olduğundan, bizə ixtisaslı bələdçilik edirdi. Hətta sadə gəzinti 

qaydasında biz bir çox görməli yerlərlə tanış olmaq imkanı qazanırdıq. 
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Əfsanələrdən yaranan və əfsanələri yaradan şəhər 

 

Roma barədə tərifli ifadələr, «əbədi şəhər» və digər epitetlər işlədilir. 

Tarixi abidələrini həddən artıq çoxluğuna, Qərb sivilizasiyasının beşiklərindən biri 

olduğuna görə və həm də gözəl müasir şəhər kimi Roma onun haqqında deyilən 

gurultulu sözləri nəinki doğrudur, bəlkə də, onlardan da yuxarıda dayanır.  

Tibr (Tevere) çayının hər iki sahilində yerləşən bu şəhər Avropa 

sivilizasiyasının taleyinə min ildən çox bir müddətdə müdaxilə və nəzarət etmiş, 

lakin sonralar qarışıqlıq və çaxnaşma dövrünü də yaşamalı olmuş, aldığı yaralardan 

uzun müddət sağala bilməmişdi. Roma uzun bir zaman müddətində çarlığın, 

respublikanın, ordular və siyasət imperiyasının paytaxtı kimi tanınmışdı. Bu mənalı 

tarixi keçmiş sonrakı dövrlərdə də öz işini saxlaya bilmişdi. Onun bir şəhər kimi 

meydana gəlməsi barədə bir-birini davam etdirən əfsanələr mövcuddur. Əslində, 

bu rəvayətlər min illər ərzində təkrar olunduğundan, özünəməxsus reallıq haləsi 

qazanmışdır. Romanın bünövrəsini qoyanların nəsil başlanğıcının Troya 

müharibəsində məğlubiyyəti nəticəsində viran qalan şəhər-dövlətdən qaçan 

Eneydən götürdüyü ehtimal olunur. O, Kiçik Asiyadan Avropaya, Apennin 

yarımadasının mərkəzinə gəlib çıxmış, burada yerli çarın qızı ilə evlənmişdi. Yerli 

əhali və troyalılar birlikdə latınlar adlanırdı. Bundan beş əsr sonra həmin dövrdəki 

yerli çarın düşmənçilik məqsədilə Vestal qızı təyin etdiyi Reya Selviyanın namusu 

təcavüzə məruz qaldığından, o, əkiz oğlan uşağı doğdu. Məbədin kahinləri olan 

Vestal qızları isə ölənə qədər bakirə qalmalı idilər.  

Qəzəblənən çarın əmri ilə. allah Marsın övladları hesab edilən uşaqlar 

çaya atılmalı idi, lakin daşqın çaya yaxınlaşmağa mane olurdu. Ona görə də 

körpələri dayaz suya qoydular və onları dişi canavar öz südü ilə qidalandırdı, 

acından ölmələrinə imkan vermədi. Böyüdükdə onlar ovçulara çevrildilər və 

körpəlikdə onları məhv etmək istəyən çarı öldürdülər. Romul və Rem adlı əkizlər 

suya atıldıqları yerdə şəhər salmağı qərara aldılar. Bizim eradan əvvəl 753-cü ildə 

Romanın əsası qoyuldu. Palatin təpəsində salınan şəhər Romulun şərəfinə Roma 

adlandırıldı, bu söz həm də «güc» mənasını verir. Öz qardaşı Remi o, qoyulmuş 

qaydanı pozub, onun tikdiyi divarın üstündən adlayıb keçdiyinə görə öldürmüşdü.  
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“Dişi canavar” heykəli 

  

Romul camaatı bir xalq kimi birləşdirdi. Altı əsr keçdikdən sonra isə 

şəhər artıq xeyli ərazilərə sahib olan qüdrətli dövlətə çevrilmişdi. Bu şəhərin 

yaradıcısı isə unudulmurdu. Qədim Romanın böyük filosofu, hüquqşünas və natiqi 

Tsitseron şəhərin meydana gəlməsi barədə əfsanənin dəyərini qiymətləndirərək 

demişdi: «Yer üzərində elə bir xalq yoxdur ki, öz tarixini romalılar kimi təkcə 

onun əsasının qoyulması dövründən deyil, hətta şəhərin bünövrəsini qoyanın ana 

bətninə düşməsi vaxtından bilsin». 

Paytaxtın əbədi şəhər adlanması isə Roma katolik kilsəsinin mənəvi və 

fiziki mərkəzi olması ilə əlaqədardır. Bu ad həm də bəşəriyyətin incəsənət və 

intellektual sahələrindəki nailiyyətinin zirvəsi kimi bir əks-səda tapır. Roma XXI 

əsrin əvvəllərində də əsas xüsusiyyətlərini qoruyub saxlayır. Bu şəhəri, keçmişin 

təsəvvürünü yaratmağa şərait yaradan memorial da saymaq olar. Qərbdə, bəlkə də, 

dünyada elə bir şəhər yoxdur ki, onun tarixi Roma kimi belə uzun, min illərlə 

ölçülən bir dövrü əhatə etsin. Yaxşı cəhət orasındadır ki, Roma heç də qədim və 

zəngin keçmişin qalın kölgəsinə sığınıb qalmamışdır, müasir şəhərə xas olan 

xüsusiyyətlərin də hamısını bu şəhərdə tapmaq mümkündür. 

 

Roma taixinin mühüm fraqmentləri 

 

Roma barədə söhbət edərkən, onun görməli yerlərini sadalayarkən 

hökmən keçmiş dövrlər xatırlandığından, onun tarixinə azacıq da olsa, ekskurs 

etmədən keçinə bilmirsən. Ona görə də şəhərin minillik labirintində azmamaq üçün 

onun tarixini, Ariadna sapı timsalında, qısaca da olsa, yada salmaq ehtiyacı yaranır.  

Birincisi çar Romul olmaqla, burada yeddi çar hökmranlıq etmiş, hər 

birinin idarəetmə üslubu da digərininkindən fərqlənmişdir. Romul davakar idi, 

sabinli qızların oğurlanmasını hiyləgərliklə təşkil etməklə, nəinki şəhərin əhalisinin 

sayını artırmış, həm də doğulan uşaqlar hesabına o dövr üçün demoqrafik partlayış 

əmələ gətirmişdi. Tarixçi Liviyə görə, Romul hərbi lider olmaqla yanaşı, geniş 



83 

 

siyasi qüdrətə də malik idi. Sabinlilərlə aparılmış müharibə iki xalqın birləşməsi ilə 

başa çatmışdı. 

Romulu keşiş-çar, sabinli müdrik Numa Pompili əvəz etdi, onun 

hökmranlıq dövrü Romaya dinclik bəxş etdi. Bu onilliklərdə bir dəfə də olsun, 

Yanus məbədinin qapısı açılmadı (Bu qapılar yalnız müharibə vaxtı açılırdı). 

Roma böyüyürdü və etrusk çarları burada hakimiyyətə gələndə (etrusklar 

Romadan şimalda, indiki Toskana ərazisində yaşayırdılar) əsl şəhərə çevrildi. Latın 

əhalisi Tibrin ətrafındakı təpələrdə məskunlaşdı, onlar bura öz dillərini və 

dindarlıqlarını gətirmişdilər.  

Etruskların ən mühüm nailiyyəti Romaya əlifba ötürmələri idi, özləri 

bunu yunan dünyasından əxz etmişdilər. Etrusklu müəllimlər təhsil sahəsində 

böyük rol oynadılar. Lakin latın dili etrusk təsirinə azacıq məruz qaldığından, 

özünü qoruyub saxladı. Sonra isə etrusklar və romalılar ayrı-ayrı cığırlarla getməli 

oldular. Etrusklardan axırıncı, üçüncü çar olan Məğrur Tarkvini taxt-tacdan 

qovulduqdan sonra – b.e.ə. 510-cu ildə Roma respublikası meydana gəldi. 

Romalılar namus üstündə qiyama qalxmışdılar, çarın oğlu ərli Lukretsiyaya 

təcavüz etmişdi. Bu xalq hərəkatı Romada monarxiyanın ləğv edilməsi ilə 

nəticələndi.  

Çarlıq burada 2,5 əsr davam etmişdisə, respublikanın ömrü daha uzun 

olmaqla, 5 əsrə qədər davam etdi, sonra gələn imperiya da hökmranlığının 

uzunluğuna görə respublikanınkına bənzər bir ömür yaşadı.  

Hər bir dövr tarixə nəsə bir əlamətdar hadisə bəxş edirdi. Üçüncü çar 

Tulli Hostilinin dövründə romalılar və Alba sakinləri bir-biri ilə düşmənçilik 

edirdilər. Qanlı müharibə baş verməsin deyə, onlar qərara gəldilər ki, hər tərədən 

üç güclü əkiz qardaşlar seçilsin, hansı tərəfin üçlüyü qalib gəlsə, məğlub olan tərəf 

onun himayəsini qəbul etsin. Romalı üç Horatsilər albalı üç Kuriatsilərə qalib 

gəldilər və Alba Romaya birləşdirildi. Horatsilərin, əslində isə onlardan üç rəqibi 

öldürən birinin igidliyi hesabına, çünki onun iki qardaşı vuruşun əvvəlində 

öldürülmüşdü, Roma öz ləyaqətini və müstəqilliyini qoruyub saxlaya bildi. Fransız 

rəssamı David «Horatsilərin andı» tablosunu bu hadisəyə həsr etmişdir. Əsərdə 

oğlanlarına qılınc təqdim edən ata, elə bil ki, onlara vətənə sədaqət andı içdirir.  

Etrusk Kluziyasının çarı Porsena Romanı mühasirəyə almışdı ki, taxt-

tacdan qovulan, mənşəcə etrusk olan çar Məğrur Tarkivinini hakimiyyətə bərpa 

etsin. Bu vaxt 300 romalı gənc etrusk sərkərdəsini öldürməyə can atırdı, püşk 

Mutsiyə düşdü. O, etrusk paltarında düşmən düşərgəsinə girib, çarı 

tanımadığından, onun yanındakı adamı öldürdü. Porsena özü tutulan Mutsini 

istintaq edirdi. Bu vaxt Mutsi öz yenilməzliyini göstərmək üçün sağ əlini sacayaq 

altında yanan oda tutub, əlinin əti tam yanana qədər alovun üstündə saxladı. 

Porsena bu mərdliyə məəttəl qalmışdı, əsiri əfv etdi və ona qılınc bağışladı. Mutsi 

qılıncı sol əli ilə götürdü, bundan da o, «Stsevola» – «solaxay» ləqəbi qazandı. Bu 

hadisə Porsenaya çox təsir etdiyindən, o, şəhərin mühasirəsindən vaz keçməyi 

qərara aldı. Bir romalı gəncin igidliyi şəhərin mühasirəsinin ləğv edilməsi ilə 

nəticələndi.  
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B.e.ə. 390-cı ildə Brennin başçılığı altında qallar romalıları məğlub edib, 

sonra Romanı tutdular və şəhəri qarət etdilər. Şəhərdə təkcə Kapitoli təpəsi 

qalmışdı, qall casusları ora dırmaşdıqda, məbəd qazları səs salıb, müdafiəçiləri 

oyatdılar və onlar yuxarı qalxan qalları təpədən aşağı tulladılar. Bu döyüşdə 

keçmiş konsul Manli fərqləndi. Qallar min fut qızıl almaq bahasına şəhəri tərk 

etməyə razılıq verdilər. Qızıl çəkilən vaxt onlar həyasızlıq edir, tərəzinin gözünü 

əyirdilər. Diktator seçilən Kamill gəlib çıxdıqda, belə biabırçı sövdələşmədən 

imtina etdi və bildirdi ki, Roma özünü qızılla deyil, həmişə dəmirlə müdafiə 

etmişdir. Qallar şəraiti nəzərə alıb, Romanı tərk etdilər.  

Kamill həm də Romanı qaragüruhun anarxiyası təhlükəsindən xilas etdi 

və qaragüruha başçılıq edən Manli tutulub, mühakimə edildi və ölüm cəzasına 

məhkum edildi. Vaxtilə qallara qarşı igidlik göstərdiyi Kapitoli təpəsindən 

atılmaqla edam edildi. Roma yavaş-yavaş bərpa olunmağa başladı. Apardığı 

müharibələr hesabına isə xeyli ərazilərə sahib oldu.  

B.e.ə. IV və III əsrlər arasındakı yüzillik müddətdə Romanın ərazisinin 

genişlənməsi ona xeyli iqtisadi fayda gətirdi. Bu ərazilərdə öz koloniyalarını saldı 

və torpaqları Roma vətəndaşlarına verdi. Şəhərin əhalisi 100 min nəfərə çatdı. 

İşğallardan gələn qənimət bir sıra ictimai işlərin görülməsi xərclərini ödəməyə 

kömək etdi. Bura məbədlər və yollar tikintisi, şəhərin su təchizatının 

yaxşılaşdırılması daxil idi. III əsrin əvvəlindən iki akveduk – suyun bu qaydada 

dərə-təpədən keçməklə hündür divar üstü ilə gətirilməsi romalıların icadı idi – 

şəhərə dağlardan təzə içməli su gətirirdi.  

Romalılar sonralar işğal etdikləri ərazələrdə də akveduklar tikirdilər. 

İspaniyanın Merida şəhərinin kənarında mən b.e.ə. I əsrdəki romalılardan miras 

qalmış nəhəng akvedukun qalıqlarını görmüşəm, ondan daha möhtəşəm olanı isə 

ölkənin Seqoviya şəhərindədir. 

Qədim romalılar yol çəkməkdə də mahir usta idilər. Axı qədim dünyada 

qurudakı yol elə bir əhəmiyyət kəsb etmirdi. Hərəkət və əlaqə üçün dənizlər və 

çaylar başlıca vasitə idi, çünki onlarda yol tikmək üçün xərc çəkməyə ehtiyac yox 

idi, təbiət özü bu yolu yaratmışdı. B.e. ə. IV əsrdə Romadan Kapuyaya çəkilən 

Appi yolu, III əsrdə onun tikintisinin davam etdirilməsi ilə cənub limanı 

Brundiziyaya qədər uzadılmışdı. B.e.ə.70-ci ildə Krass bu yolda qoydurduğu 6 min 

dar ağacında məğlub olmuş qul üsyanın rəhbəri Spartakın inqilabçı əsgərlərini 

çarmıxa çəkdirmişdi. İlk səfərimdə mənə bu yolun bir hissəsini göstərmişdilər. 

Yola iri sal daşlar döşənmişdi, indiki ölçülərlə götürüldükdə dar idi. Onun 

tikintisinin keyfiyyəti təəccüb doğurmaya bilməz, çünki həmin yol indiyədək bütün 

uzunluğunda bir abidə kimi salamat qalmışdır. Sonralar Romadan şimala gedən 

Flamini yolu çəkilmişdi. Lakin dünyada Appi yolundan da qədim və daha uzun yol 

mövcud idi. B. e. ə. VI əsrin sonu, V əsrin əvvəlində Persiyada çarlıq etmiş I 

Daranın tikdirdiyi, persiyalıların işğal etdikləri Lidiya çarlığının paytaxtı Sardıdan 

özünün baş paytaxtı Suzaya qədər olan yol 1800 mil uzunluğunda idi və onun 

üstündə dünyada ilk mükəmməl poçt sistemi yaradılmışdı. Şah yolu adlanan bu 

magistralla müqayisədə Appi yolu, əlbəttə ki, uduzur. Lakin romalılar yol çəkmək 
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sahəsində Qərbi Avropaya da böyük xidmət göstərmişdilər və oradakı indiki yol 

şəbəkəsi əsasən romalıların tətbiq etdiyi mühəndislik irsinə əsaslanır.  

B.e.ə. 264-cü ildə Roma az qala 130 il davam edən bir münaqişəyə cəlb 

edildi, üç Puniya müharibəsi aparmalı oldu. İlk müharibə Şimali Afrikadakı 

finikiyalıların böyük ticarət mərkəzi olan Karfagenlə Siciliya üzərində ağalığa 

sahib olmaq barədəki mübahisədən meydana gəlmişdi. Finikiyaya romalılar Puniya 

deyirdilər, ona görə də müharibələr apardığı Karfagenin adı ilə deyil, Puniya 

müharibələri adlanırdı. Karfagen dəniz dövləti olduğundan güclü donanmaya malik 

idi, Roma bunu nəzərə alıb, özünə rəqibindən zəif olmayan donanma düzəltdi, 

aberdajdan – düşmən gəmisinə yaxınlaşıb, onun göyərtəsinə keçmək üsulu – 

istifadə edib, quru torpaq döyüşündəki ustalığını tətbiq etməklə Karfageni birinci 

müharibədə məğlubiyyətə uğratdı.  

İkinci Puniya müharibəsində məşhur Karfagen sərkərdəsi Hannibal 

özünün böyük ordusu və 37 fili ilə b.e.ə. 218-ci ildə Alp dağlarını aşaraq İtaliyaya 

müdaxilə etdi. Dənizdə Roma güclü olduğundan, su yolu təhlükəli idi. İki il sonra 

Hannibal Kannda 70 milik Roma ordusunu darmadağın etdi və konsul döyüşdə 

öldürüldü. Hannibalın isə itkisi vur-tut 8 min nəfər idi və ya romalıların itkisindən 

9 dəfə az idi. Lakin bu vaxt Romaya hücum etməkdən çəkindi, strateji təşəbbüsü 

əldən verdiyindən, heç nə əldə edə bilməyib, vətənə qayıtmalı oldu. Nəhayət, 

Karfagen b.e.ə. 201-ci ildə öz torpağında ağır məğlubiyyətlə üzləşdi.  

B.e.ə. 149-cu ildə başlanan müharibə isə üç il sonra Karfagenin 

dağıdılması, yandırılması və tarixdən silinməsi ilə nəticələndi. Roma güclü Aralıq 

dənizi dövlətinə, əslində, dünya dövlətinə çevrildi. Acı məğlubiyyətdən əvvəl 

romalılar Karfagenə olduqca ağır sülh şərtləri təklif etmişdilər, bu Karfagenin 

dəniz dövləti olmasına son qoymaq tələbi idi, ona görə də bu şərtlər qəbul 

edilmədi. Bu alçaldıcı şərtlər tarixə təhqiramiz «Karfagen sülhü» kimi məlumdur. 

Elə həmin il Roma Yunanıstanı da işğal etdi.  

Persiya və Makedoniyalı Aleksandrın nəhəng imperiyalarından sonra 

Roma imperiyası meydana gəldi, burada dövlət quruluşu hələ də respublika 

idarəetmə forması kimi qalırdı. İmperiyanın ərazisi tezliklə üç qitənin torpaqlarını 

əhatə etdi.  

Yeni ərazilər həm də böyük iqtisadi gəlir gətirirdi. B.e.ə. I əsrin 

ortalarından Romada 500 min adam taxılı müftə alırdı. İctimai binaların, teatrların 

tikintisinin xərci ianə və soyğunçuluq hesabına ödənildiyindən, şəhərin gözəlliyi 

daha da artırdı, yaşamaq üçün onu daha əlverişli edirdi. Əsasən də ellinistik 

şərqindən Romaya gələn güclü miqrasiya, izafi əhalisi olan şəhərin yükünü daha da 

artırırdı.  

B.e.ə. 49-cu ildə Qalliyadan qayıdıb, şəhərdə hakimiyyəti asanlıqla əlinə 

keçirən Yuli Sezar şəhərin problemləri ilə sistematik qaydada məşğul olmağa can 

atırdı, lakin beş il sonra qətlə yetirilməsi onun planlarının həyata keçirilməsini 

yarımçıq qoydu. Onun varisi Avqust isə Romanı Yeni İmperiyanın varlı paytaxtına 

çevirməyə cəhd etdi. O, bir qədər qeyri-təcavüzkar şəkildə tərcümeyi-halında 

yazırdı ki, Romanı kərpicdən qəbul edib, mərmərdən inşa edilmiş kimi qoyub 

gedir. Bu sözlər həqiqətə o qədər də uyğun deyildi. Böyük şəxsiyyətlər, bir qayda 
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olaraq, real nailiyyətləri ilə kifayətlənməyib, onlara heç də xas olmayan igidliklərə 

də imza atdıqlarını iddia etməklə, öz hədsiz ambisiya yanğınlarını söndürmək 

istəyirlər.  

Bu da bir həqiqətdir ki, Avqust və onun kolleqaları çox sayda gözəl 

ictimai binalar, hamamlar, teatrlar və anbarlar tikdirmişdilər. Bunlar həm də 

şəhərin əhali kütləsini işlə təmin edirdi. Avqustun dostu Aqrippa öz nəhəng var-

dövlətini şəhərin daha da gözəlləşməsinə və su təchizatının yaxşılaşmasına həsr 

etmişdi. Avqust ilk yanğın söndürmə briqadaları düzəltmiş,, cinayətkarlığa qarşı 

mübarizə və qayda yaratmaq məqsədilə 7 kohorta yaratmışdı.  

İmperator Klavdi taxılın birbaşa gəmi ilə Romaya daşınması üçün Tibr 

çayının mənsəbində, yaxındakı Ostiyada böyük liman tikməyə başladı. Neron 

şəhərin planlaşdırılması ideyasını həyata keçirirdi, lakin onun tədbirləri 64-cü 

ildəki böyük yanğınla heçə çevrildi. Trayan Forumu şəhərin abadlaşdırılmasında 

böyük nailiyyət idi. Hadrian böyük qübbəsi olan Panteonu və sonralar Sant Ancelo 

qəsri adlanan mavzoleyini öz fəaliyyətinin xatirəsi kimi qoyub getmişdi.  

I əsrin sonunda və II əsrin başlanğıcında Roma öz möhtəşəmliyinin və 

əhali sayının zirvəsinə çatdı. Burada əhalinin 1 milyon nəfər olduğu güman 

edilirdi. Şəhərə çoxlu sayda immiqrantlar axışırdı. O vaxtkı Romanın daş döşənmiş 

küçələrini, normal su təchizatını və kanalizasiya sistemini qiymətləndirməmək 

ədalətsizlik olardı. Lakin şəhərin təmizliyinə o qədər də diqqət verilmirdi. Yuxarı 

mərtəbələrdən zibil adamların başına atılırdı. Tibrə və ya şəhərin kənarlarındakı 

çuxurlara tökülürdü. Təəssüf ki, indinin özündə də zibilin küçələrdən vaxtında 

daşınması təmin edilmir və bu mənzərə şəhərə heç də şərəf gətirmir.  

Romanın özündə ölçüsünə və möhkəmliyinə görə hər bir antik şəhərdən 

üstün olmasına baxmayaraq, onun minimal iqtisadi və sosial şəraiti xəstə 

gələcəkdən gəbər verirdi. Böyük orqanizm xəstələndikdə həm də öz miqyasına 

görə əlavə problemlər yaradır. Artıq II əsrin sonunda şəhərdə əhalinin sayı 

azalmağa başladı.  

Konstantinopolun əsasının qoyulması (330-cu ildə Konstantin 

Vizantiumu belə adlandırmışdı) isə sadəcə olaraq Romanın öz siyasi ağalığını 

itirməsinə səbəb oldu. Roma artıq imperiyanın inzibati mərkəzi deyildi. İmperator 

Konstantin Romanın binalarını qoruyub saxlayırdı. Onun himayəsi altında kiçik 

xristian icması Xristian və Papalıq Romasının bünövrəsinə çevrildi.  

Romanın bədbəxtliklərinin sayı da az deyildi. 410-cu ildə qot sərkərdəsi 

Alarix Romanı tutub, onu üç gün ərzində qoşunlarının soyğunçuluğuna verdi. 

Qoca, taqətdən düşmüş şirə axı kaftarlar da hücum edir. Çox miqyasda qənimət 

götürüldü və çox saydı romalı şəhərdən qaçmaqla faciədən özünü xilas etmək 

istədi.  

Romanın abidələri də onlara böyük ziyan vurulmasından canlı məxluqlar 

kimi əzab çəkirdi. 455-ci ildə vandallar 14 gün ərzində şəhəri qarətə məruz 

qoydular. IV və V əsrlərdə imperatorlar mərmər və digər tikinti materialları əldə 

etmək üçün binaların və abidələrin üzünün sökülməsi cəhdlərinə qarşı dəfələrlə 

qanuni aktlar qəbul edirdilər, lakin onların elə bir faydası olmurdu. Şəhərdə 

əhalinin sayının sürətlə aşağı düşməsi də davam edirdi. 
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Barbar ordalarının basqınları Romanın 476-cı ildəki süqutuna səbəb 

oldu. Romanın əsasını qayanın adını daşıyan Romul Avqust Qərbi Roma 

imperiyasının sonuncu imperatoru oldu. Belə qanunauyğunluq Konstantinopolun 

taleyində də təkrar olundu. Onun əsasını qoyan imperatorla eyni adda olan XII 

Konstantin 1453-cü ildə Bizansın sonuncu imperatoru kimi şəhərin Mehmet Fateh 

tərəfindən tutulmasının və minillik tarixi olan bir dövlətin tarixdən silinməsinin 

şahidi oldu.  

Bizans imperatoru Yustinian VI əsrin əvvəllərində Qərbdə Romanın 

imperial rolunu bərpa etmək sahəsində öz cəhdinə başladı. Onun uğuru isə, əksinə, 

İtaliya və Roma üçün zərərli oldu. Roma üç dəfə mühasirəyə məruz qaldı, onun 

akvedukları dağıldı və nəhayət, sakinlər şəhəri tərk etdilər. Əsrin sonunda 

Romanın əhalisi 50 min nəfər idi. Deyəsən, Şekspirin sonradan «Yuli Sezar» 

pyesində yazdığı: «Rome, thou lost the breed of noble bloods!» – «Roma, sən 

nəcib qandan olan nəsli itirmisən!» sözləri həm də həmin vaxtdakı reallığı əks 

etdirirdi. 

 Fransa kralı Pipin və onun oğlu Şarleman – Böyük Karl nəzəri olaraq 

Papalığın dünyəvi hakimiyyətinin bünövrəsini qoydular. Şarleman 800-cü ildə 

papa III Leo tərəfindən Qərbin imperatoru kimi taclanmışdı. Lakin Karolinq 

sülaləsi hakimiyyətinin iflası, ailə və fraksiya mübarizələrinə yenidən yol açdı. 

Müsəlmanlar 846-cı ildə Müqəddəs Pyotr kilsəsini qarətə məruz qoyduqdan sonra 

papa Vatikan zonası ətrafına qalın və hündür divar çəkdi. İki əsr sonra Romanı indi 

də normanlar qarət etdilər. Romanın əhalisi yarıbayarı azaldı.  

Papa Martininin 1420-ci ildə Romaya daxil olması Renessans şəhərinin 

başlanğıcı kimi əlamətdar oldu. Papaların mütləq hakimiyyəti daha dörd əsr davam 

etdi və yalnız 1870-ci ildə başa çatdı. Martin nə qurucu, nə də incəsənət hamisi 

olmasa da, Romanı Renessans dövlətinin paytaxtı edən hökumətin bünövrəsini 

qoydu. 

Papa IV Sikstin vaxtında (1471-1484-cü illər) Romanın dar küçələri 

genişləndirildi və daşla döşəndi. Dağılan tikililərin yerində yeni Renessans binaları 

inşa edildi. Lakin Romanın yenidən, bu dəfə ispanlar tərəfindən qarət edilməsi 

şəhərin Renessans mərkəzi olmasına da son qoydu, səkkiz gün ərzində 

soyğunçuluğa məruz qalan kilsə, saray və evlərin sayı minlərlə idi və onlar 

uçuruldu. Roma bu yaradan da sağala bildi, Lateran və Vatikan sarayları yenidən 

tikildi, akveduklar təmir olundu. Kolizey Roma fahişələrini işlətmək üçün yun 

fabrikinə çevrilməli idi, lakin bu proyekt həyata keçmədi.  

Yeni tarixdə Roma yenidən inkişaf edən kosmopolit şəhərə çevrildi. İri 

biznes sahələrinin çoxu əcnəbilərin əlində idi, axı Roma kübarlarının var-dövləti 

qədim dövrlərdə olduğu kimi, əsasən, torpağa əsaslanırdı. 

Napoleon 1798-ci ildə ilk dəfə Romanı işğal etdi və burada respublika 

elan olundu. Sonra isə Roma və Papalıq dövləti Napoleonun Fransa imperiyasının 

tərkibinə qatıldı. Papalıq dövlətinin çox hissəsi 1861-ci ildə elan edilən ölkənin ilk 

olaraq birləşməsinin əlaməti olan İtaliya krallığına daxil oldu. İtaliyanın 

birləşdirilməsi uğrunda mübarizə aparan Cüzeppe Qaribaldinin Romanı iki dəfə 

təslim etmək cəhdi isə uğursuz olmuşdu. 1870-ci ildə isə italyan qoşunları Romaya 
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daxil olub, fransız qoşunlarından onu azad etdi və referendumun qərarı ilə Roma 

birləşmiş İtaliyanın paytaxtı oldu. Papa təklif olunanla razılaşmayıb, Vatikanda bir 

dustaq kimi qalmaq variantını seçdi.  

Faşizmin banisi Benito Mussolininin hakimiyyəti dövründə – 1920-30-

cu illərdə Roma müasir paytaxta çevrildi, şəhərdə möhtəşəm binalar tikildi, yeni 

prospektlər salındı. Mussolini klassik Romanın çox sayda abidələrini açmağa nail 

olan və qoruyub saxlayan arxeoloji qazıntıların aparılmasını dəstəkləyirdi. XX 

əsrdə Roma bütünlüklə böyük inzibati paytaxt olmaqla, turizm mərkəzinə çevrildi. 

Faşizm bütün eybəcərlikləri ilə yanaşı, əlbəttə, italyan faşizmi Hitler nasizminin 

dəhşətlərindən, ölüm düşərgələrindən, dinc əhalinin qırğınından istifadə 

etməmişdi, iqtisadi inkişafa nail olur, geniş yollar şəbəkəsi yaradır, sənaye sıçrayışı 

meydana gətirir. Hitler də öz iqtisadi inkişaf proyektlərinə avtobanlardan başlayıb, 

qısa müddətdə ölkə sənayesini sürətlə inkişaf etdirmişdi. Yunanıstanda faşizm 

təmayüllü «qara polkovniklər» 1967-ci ildə qiyam vasitəsilə hakimiyyətə gəldikdə, 

Krit adasında və ölkənin digər regionlarında geniş yol şəbəkəsi yaratmışdılar. Axı 

faşizm öz cinayətlərini nə iləsə ört-basdır etməli, xalqın şüuruna populizmə xidmət 

edən nümunələrlə geniş yol tapmalıdır. 

  

 Roma – tarixi abidələr şəhəri 

 

Roma yeddi təpə üzərində yaranmışdır, xəzinələr və turist şəhəri 

olmaqla, fəvvarələrin və qübbələrin heyranedici rənglərinə bürünməklə köhnə 

divarlar arasında yerləşir. Servi divarı hələ qalların Romanı xaraba qoyduqlarından 

bir dekada sonra çəkilmişdi. Köhnə şəhər yüzlərlə hotelə, saraya, onlarla kilsəyə 

malik idi. İndi də Roma Qərb dünyasının ən gözəl paytaxtlarından biridir. Şəhər 

hələ də səs-küylü olması ilə fərqlənir. 1955-ci ildən burada metro işləyir, onun ilk 

stansiyası Mərkəzi dəmiryol vağzalı (Termini) idi. Bu möcüzələr şəhərində elə bil 

ki, heç nə qurtarmır və heç nə dəyişmir. Romalılar öz şərhləri ilə haqlı olaraq fəxr 

edirlər. Romalı və ya bu şəhərin sakini, «Romano di Roma» olmaq indiyədək 

xüsusi şərəf sayılır.  

Roma bütün fərqləndirici xüsusiyyətləri ilə yanaşı, başlıca olaraq tarixi 

abidələr şəhəridir. Yəqin ki, hətta Misir və Yunanıstan kimi ölkələr də qədim 

abidələrinin sayına və daha uzun bir tarixi dövrü əhatə etdiyinə görə bu şəhərə 

uduzurlar. Axı Roma imperiyası memarlıq incilərini təkcə özündə 

mərkəzləşdirməyərək Avropanın, Asiyanın, Afrikanın çox sayda ərazilərinə də 

səpələnmişdi. Şəhərin özü isə bütövlükdə antik dünyaya həsr olunmuş muzeyi 

xatırladır. Hər addımda antik dövrün hansısa incisi ilə qarşılaşırsan. Sonralar, 

xüsusən Renessansdan başlayaraq abadlıq, gözəllik yaratmaq eşqi daha gur 

alovlanmağa başlamış, bu sahədəki yarış bir neçə əsr davam etmişdi. Renessansın 

özü Romaya qiymətinin ölçülməsi mümkün olmayan memarlıq və sənət inciləri – 

saraylar, kilsələr, heykəllər, abidələr bəxş etmişdir.  

Görkəmli İngiltərə kraliçası, dövlətini dənizlərin ağasına çevirən I 

Elizabet haqqında obrazlı qaydada deyirdilər ki, «Günəşsiz qövsü-qüzeh olmur». 



89 

 

Roma da şəhərlər kralıdır və abidələrinin timsalında bir günəş kimi nadir qövsü-

qüzeh effekti yaradır.  

Romanın qərar tutduğu yeddi təpədən bəziləri qədim tarixə baş vurmaq, 

yaxından tanış olmaq imkanı yaratdığından, onlar haqqında ayrıca söhbət açmaq 

olar. Tarix Şumerdən başlanan kimi, Roma da Palatin təpəsindən başlanır. 

Romanın mənşəyi, bütün digər qədim şəhərlər kimi əfsanəyə büründüyündən, bu 

məsələdə Palatinin də rolu az deyildir. Romul və Rem çaya atıldıqda, bu təpənin 

aşağısında qalmışdılar. Onlar dişi canavarı əmib, böyüməklə, sonralar Romanın 

əsasını qoymağa qadir olmuşdular. 

 

  

 

 
Palatin təpəsi 

 

 

Bu təpədəki sütunlar və yoxa çıxmış saraylar çöllərdəki yabanı çiçəklər 

kimi müqayisə olunmayan bir gözəllikdə boylarını qaldırmışdılar və zaman onları 

tarixin tozuna çevirmişdi. İmperatorlar sıradan çıxandan əvvəl təpə bütövlükdə bir 

virtual geniş saray idi. Bura uzun müddət baş iqamətgah mahalı idi. İmperator 

Avqust burada doğulmuş, taxt-taca sahib olduqdan sonra da orada yaşamışdı. 

Tiberinin tikməyə başladığı saraya isə Kaliqula, Neron, Trayan, Hadrian və 

Septimi Sever öz əlavələrini etmişdilər. Ən böyük və dəbdəbəli binanı isə 

Domitsian tikdirmişdi. Bədxərcliklə başa gələn bu tikinti zəngin qaydada mərmərlə 

örtülmüşdü. Nahar otağının divarları mərkəzi qaydada qızdırılırdı. İndiyədək 

qalmış kürsülərdə papalar imperatorları əvəz etmişdilər. Daha sonra təpə artıq tərk 

edilmişdi. Xeyli fasilədən sonra böyük Roma ailələri buraya qayıtdılar, təpədə 

bağlar salındı, köhnə şöhrəti ötüb-keçən pavilyonlar meydana gəldi. Avropadakı 
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ilk Botanika bağı da burada yaradılmışdı. İndi isə köhnə sarayların xatirəsi kimi 

onların xarabalıqları qalır. 

 

 
Kapitoli təpəsi 

  

Kapitoli təpəsi isə Roma hökumətinin yeri olmaqla, sonralar 

Mikelancelonun dizaynı əsasında onun mənzərəsi bir qədər dəyişdirilmişdi. Üç 

sarayın yerləşdiyi meydanın mərkəzində Mark Avrelinin (bu imperator həm də 

böyük filosof idi, 50 cildlik fəlsəfi əsərin müəllifi idi) at üzərindəki bürüncdən olan 

heykəli ucalır. Xristianlar inanclarının dövlət dininə çevrilməsindən sonra (IV əsrin 

sonu) bütpərəst abidələri dağıtmağa başladılar. Bu, vaxtilə onların təqib 

olunmasına görə almaq istədikləri qisasın özünəməxsus əlaməti idi. Bu heykələ isə, 

ilk dəfə onlara ibadət sərbəstliyi verən imperator Konstantinin onda təsvir 

olunduğunu hesab etdiklərindən, toxunmamışdılar.  

Kapitoli meydanındakı iki sarayın layihəsinin müəllifi olmaqla yanaşı, 

pilləkən və fəvvarə də Mikelancelonun istedadının məhsullarıdır. Pilləkən yamaca 

çıxan yola bənzəyir, virtual pilləkənləri isə ağ cızıqlar bildirir. Təbiətə yaxınlıq bir 

üslub kimi görkəmli fransız arxitektoru Le Korbyuzeyə məxsus idi. Moskvada 

Mərkəzi Statistika İdarəsinin onun layihəsi əsasında tikilən binasında mərtəbələr 

arasındakı pilləkənləri enişə-yoxuşa gedən yol əvəz edirdi. Göründüyü kimi, dahi 
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Mikelancelo Le Korbyuzedən hələ dörd əsr əvvəl təbiətə yaxınlıq ideyasını 

Kapitoli meydanına aparan pilləkəndə reallaşdırmışdı.  

Kapitoli muzeyi (Musei Capitolini) klassik əsərlərin papalar tərəfindən 

yığılan kolleksiyası olmaqla, papa IV Sikst tərəfindən 1471-ci ildə Roma 

vətəndaşlarına qaytarılmışdı və bu, Qərb dünyasında heykəltəraşlığın ilk açıq 

muzeyinə çevrildi. Muzeydə yalnız Romada tapılan şeylər saxlanılır. «Dişi 

canavar» heykəli ilə yanaşı, «Ölən qall» və «Tikan batmış oğlan» heykəlləri və 

əvvəllər Forumdan tapılan portret büst geniş eksponatlar siyahısına daxildir. 

Muzeydə saxlanan «Dişi canavar» heykəli etrusklar tərəfindən b.e.ə. V əsrdə 

yaradılmışdı. Kvatroçento dövründə, İntibahın ilk inkişafı vaxtı onun altına iki 

əkizi – Romulla Remi təcəssüm etdirən oğlan uşağı fiqurları qoyulmuşdu.  

Buradakı Yuno Moneta məbədi («Moneta» sözü ilk sikkəxana kimi 

məbədin fəaliyyətindən çıxarılan pul, «sikkə» mənasını verir), indi Viktor 

Emmanuel abidəsinin yerləşdiyi bir qala idi. Yupiterə məxsus olduğuna görə, 

müqəddəs sayılan bu yerdə Roma senatı hər il öz birinci iclasını keçirərmiş. 

  

 
Venetsiya meydanı, “Viktorian” 

 

Yaxındakı Venetsiya meydanı (Piazza Venezia) XV əsrdə varlı bir 

venetsiyalının tikdirdiyi Venetsiya sarayından öz adını götürmüşdü. Burada 

birləşmiş İtaliyanın ilk kralı II Viktor Emmanuelin at üstündəki heykəli ucalır, onu 

həm də «Viktorian» adlandırırlar. Bu heykəl Kapitolinin ayaq tərəfində, Romanın 

lap mərkəzində qoyulmuşdur. Özünün nəhəng ölçüləri hesabına təpə ilə ətraf 

zonanın antik dövrdəki qarşılıqlı mütənasibliyini dəyişdirmişdir. Sütunlu mərmər 

binanın üzərində Viktoriyaların idarə etdikləri iki iri kvadriqa vardır. Qaralmış 

bürünc heykəllər qar kimi ağ mərmərdən olan binanın fonunda çox aydın nəzərə 

çarpır. Mərkəzdə Qurban getmə və ya Vətən mehrabı vardır. I Dünya 

müharibəsindən sonra mehrabın aşağısında naməlum əsgərin qəbri 

yerləşdirilmişdir.  

Avetin təpəsində müasir binalar tikilmiş, Romanın keçmişindən bir şey 

qalmamışdır. Eskvilian təpəsi ilə Selian təpəsinin arasındakı Forum vadisinin 

qurtardığı yerdə Kolizey və Konstantin tağı yerləşir. 64-cü ildə Roma dəhşətli 

yanğına məruz qaldıqdan sonra Neron şəhəri yenidən tikməyi qərara alanda, özünə 

geniş bir sahədə saray tikdirdi. Onun hamamlarına dəniz suyu və hidrogen sulfatlı 
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su gətirilirdi. Binanın içərisində fil sümüyündən olan tavanından aşağı çiçəklər 

sallanırdı. Fasad isə qızılla örtüldüyündən, ona Domus Aurea – «Qızıl Ev» 

deyirdilər. Vətəndaşların qəzəbini nəzərə alaraq onun varisləri Neronun ağla 

sığmayan sarayının izini itirməyə tələsdilər. Trayan gözəl hamamlar tikdirdi. 

Hadrian Venera məbədini meydana gətirdi. Yeddi onillikdən sonra Neronun qızıl 

suyuna çəkilmiş heykəlindən heç bir şey qalmamışdı, bu heykəlin də sifəti hər bir 

varis tərəfindən dəyişdirilirdi, sonra isə bütünlüklə dağıdıldı. Sonrakı romalılar 

Qızıl Evin harada yerləşdiyini də bilmirdilər.  

Qədim abidələrdən biri Mark Ulpi Trayan forumudur. O, Romanın beş 

nəcib imperatorundan sayca ikincisi idi. Ən böyük uğuru imperiyanın ərazisinin 

genişləndirilməsi hesab olunur. Bu danılmaz faktdır. Trayan sütunu onun 

Dakiyadakı müharibələrdə qazandığı zəfərlərə həsr olunmuşdur. Sütundakı spiral 

lentada barelyeflərdəki fiqurlar onu əhatə edir, burada imperatorun tikdirdiyi 

körpülər, tutduğu qalalar, qələbələrini və düşmənin qaçmağını göstərən döyüş 

səhnələri təsvir olunur. Onun qəbri də bradadır. Sütunun bünövrəsindəki qutuda 

Trayanın cəsədinin külü qoyulmuşdu, zirvəsində isə onun heykəli ucalırdı.  

Trayan həm də nəciblikdən xəbər verən çox sayda təşəbbüslərin, 

əməllərin də müəllifidir. İtaliya şəhərlərindəki kasıb uşaqlara yardım göstərilməsi 

barədəki yeniliyin – ictimai fondların (alimenta) yaradılması ideyası da ona 

məxsus idi. 98-ci ildə hakimiyyətə gələndə isə cana doymuş romalıları azğınlaşmış 

çuğulçulardan xilas etmişdi. Həmin vaxtlarda Romada ittihamı müdafiə etmək 

üçün prokurorluq institutu yox idi, bu işi çuğulçular icra edirdi. İttihamında iştirak 

etdiyi adamların əmlakı məhkəmənin hökmü ilə müsadirə edildikdə, onun yarısına 

məhz onlar sahib olurdular. Ona görə də çuğulçular ədalətsizliyə, böhtana, iftiraya 

əl ataraq, tam həyasızlaşmışdılar. Müsadirə payı onları hər cür sui-istifadələrə 

getməyə həvəsləndirirdi. Onlar böyük qazanc əldə edir, lakin həm də romalıların 

haqlı nifrətini qazanırdılar. Çuğulçular artıq şəhər sakinləri üçün əsl bəlaya – şər 

mənbəyinə çevrilmişdilər. Trayanın göstərişi ilə şəhərdəki bütün çuğulçular 

tutuldu, onlar tələm-tələsik düzəldilmiş, sınıq-salxaq bir gəmiyə oturdulub, dənizin 

quduz dalğalarının ixtiyarına buraxıldı. Onlardan daha heç bir xəbər gəlmədi və 

Roma çuğulçuluq «virusundan» birdəfəlik xilas oldu, immunitetə yiyələndi. İnsan 

haqları mübarizləri etiraz edə bilərlər ki, Trayan məhkəməsiz, mühakiməsiz 

adamları ölüm cəzasına məhkum etdi. Bu gün belə rəy yürütmək olar, lakin o 

dövrün Romasının reallığını nəzərə almaq lazımdır, haqsız yerə cəzalandırılan, 

əmlakı müsadirə olunan minlərlə adam imperatorun indi şübhəli görünən bu 

ədalətinə ürəkdən tərəfdar çıxıb, onu alqışladılar. Trayan haqqı tapdanan minlərlə 

adamı müdafiə etmiş, ədalətsizlik mühiti yaradanlara qarşı onların öz silahından 

istifadə etmişdi. 

Ümumiyyətlə, Trayan imperiyanı yaxşı, əsasən insanların hüquqlarına 

hörmət əsasında idarə etməyə çalışırdı. Kaliqulanın, Neronun, Domitsianın eybəcər 

hərəkətləri, qəddarlıqları artıq arxada qalmışdı. Onların əllaməliklərindən əsər-

əlamət də yox idi. Kiçik Plini imperator haqqında yazdığı panegirik ruhundakı 

kitabda onun alicənab hərəkətlərindən söhbət açır. Lakin Trayan xristianların təqib 
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olunmasının tərəfdarı olaraq qalırdı. Bunları da inkar etməməklə, o, nəcib 

imperator adını bütünlüklə doğruldurdu. 

 

 
Kolizey 

 

Neronun gölünün yerində tikilən Kolizey (Colosseo), daha dəqiq olaraq 

Flavi amfiteatrı adlanmaqla, əyləncə yeri idi. Kolizey adını amfiteatr Neron 

dövründəki Koloss heykəlinə yaxın olduğuna və nəhəngliyinə görə almışdı. Bu 

tikinti Roma sivilizasiyasının ən böyük möcüzələrindən biri idi. Onun tikintisinin 

imperator Vespasian başlatdırmış, istifadəyə isə Titin dövründə, 80-ci ildə 

verilmişdi. Bu gələcək imperator 70-ci ildə bir sərkərdə kimi öz ordusu ilə 

Yerusəlimi yerlə yeksan etmişdi.  

Oval stadionun dairəsi 1/3 min idi, xarici ölçüləri 415 futdan 615 futa 

qədər idi. 160 futluq (49 m) hündürlüyündəki fasadı üçmərtəbəli olmaqla, 80 

tağdan ibarət idi, həmçinin onun çardaq mərtəbəsi də var idi. Heyranedici sütunlar 

Martsell teatrı binası qaydasında tərtib edilmişdi. Çardaq mərtəbəsi 50 min 

tamaşaçını günəşin istisindən qorumaq üçün tentlə örtülürdü. Burada təkcə 

qladiator döyüşləri getmirdi, həm də onlar yırtıcı vəhşi heyvanlarla vuruşurdular. 

Səhnə su ilə doldurulduqda isə dəniz döyüşü tamaşası gedirdi. İspaniyanın Merida 

şəhərinin kənarında mən b.e.ə. I əsrdə mərmərdən olan gözəl Roma teatrının 

yanındakı meydanda qazılmış və divarları daşla örtülmüş kanalları görmüşdüm, 

onlarda da həmin dövrlərdə dəniz döyüşlərinin qladiatorlar vasitəsinə təqlidi 

nümayiş etdirilirmiş.  

Amfiteatrın struktur çərçivəsi və fasadı travertindən idi, ikinci divar 

vulkan tufundan ibarət olmaqla, daxili divardakı çökək boşluq və sütunlar qübbəsi 

betondan idi.  

Ümumilikdə isə Kolizey min ildən çox bir müddətdə rahat daş karxanası 

rolunu oynamışdı, yalnız XIX əsrin əvvəllərində papanın göstərişi ilə bu 

vandalizmə son qoyulmuşdu. XVII əsrdə Barberini ailəsi (indi şəhərdə Barberini 

meydanı vardır) öz sarayını tikmək üçün Kolizeydən sökülən tikinti materialından 

xeyli faydalanmışdı. Bu ailədən olan papa isə material əldə etmək naminə 

Panteonun sökülüb dağıdılmasında iştirak etmişdi. Oradan sökülən sütunlardan 

Müqəddəs Pyotr kilsəsinin tikintisində istifadə olunmuşdu. Buradan da belə bir 

kəlam meydana gəlmişdi. «Barbarlar edə bilmədiyini, Barberinilər etdilər».  
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Konstantin 315-ci ildə, Mulviya körpüsü üstündəki qələbəsindən üç il 

sonra bayram etmək üçün öz tağını ucaltmışdı. Onun yanında bir əsr əvvəl tikilmiş 

Karakalla hamamları qaynar, isti, soyuq otaqlardan ibarət idi. Oradakı üzgüçülük 

hovuzu çox iri idi, divarları isə mərmərlə örtülmüşdü. Hamamın ətrafı bağla əhatə 

olunmuşdu. Digər binada kitabxana, mühazirə salonları, rəssamlıq qalereyaları var 

idi. Ondan sonra tikilən Diolektian hamamı isə 11 hektar sahəni tuturdu. 

Ümumiyyətlə, hamam tikintisi başqa ictimai binaların tikintisindən geri qalmırdı. 

Avropanın digər xalqları hələ ibtidai insan kimi primitiv həyat sürəndə, təmizliyə 

fikir vermirdilər, romalılar isə şəxsi gigiyenalarına böyük diqqət göstərirdilər. Yuli 

Sezar «Qalleya müharibələri haqqında qeydlər” kitabında ilk dəfə qədəm basdığı 

Britaniya adasındakı yerli sakinləri vəhşi kimi təsvir edir, bataqlıqda gizlənən bu 

adamlar suyun altına girib qamış çubuqlarla nəfəs alırdılar. Hətta 1,6 min il 

keçdikdən sonra da ingilislər şəxsi təmizliklərinə fikir vermirdilər, kraliça I 

Elizabetin sarayında çalışan bir məmur yazırdı ki, ömründə iki dəfə çimmişdi, bir 

dəfə anadan olanda, ikinci dəfə isə evlənəndə təzə gəlinin çimdiyini görüb, onun 

hərəkətini təkrar etmək istəyəndə. Düzdür, Krit adasındakı Knossos sarayının 

otaqlarına hələ b.e.ə. XVII əsrdə isti və soyuq su gəlirdi. Axı Krit-Minoy 

mədəniyyəti Avropa sivilizasiyasının beşiyi hesab olunur. Romalılar isə, 

Avropanın digər aşağı həyat tərzinə malik olan, mədəni yaşayışın yad olduğu 

xalqlardan xeyli irəlidə olmaqla, onlar üçün nümunə obyekti ola bilərdilər.  

Romanın hərbi qüdrəti, böyük ərazi işğal etməsi onun sakinlərinin 

yüksək intizamına, iradəsinə, döyüş bacarığına, başqa xalqlarla müqayisədə xeyli 

inkişaf etməsinə əsaslanırdı. Romalıların heç də yeni silah növü yox idi, çünki 

yeddi əsr ərzində döyüş silahları inkişaf etməmiş, təkmilləşməmişdi. Deməli, hərbi 

qələbələr birinci növbədə insan faktoru ilə əlaqədar idi. Sərkərdələr strategiya və 

taktikadan yaxşı baş çıxardıqları kimi, əsgərlər də fədakarlıqla döyüşməyi 

bacarırdılar. Çünki Roma nizami orduya malik idi, döyüşçülər dinc dövrlərdə də 

intensiv məşq edirdilər, kotan şumlanmayanda paslandığı kimi, əsgərlər də məşq 

etməyəndə tənbəlliyə öyrəşir, yemək-içmək və istirahət onları pozurdu. Bunu Kann 

qələbəsindən sonra Kampaniya əyalətində qışı keçirən Hannibalın ordusunun acı 

təcrübəsi sübut etdi. 

 

 
Roma Forumu 
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Romanın məşhur abidələrindən biri Forumdur (Foro Romano). Forum 

çar və respublika Romasının dini, mülki və kommersiya mərkəzi idi. Yeddi təpə 

tərəfindən əhatə olunan kiçik, bağlı bir vadidə yerləşirdi. Komitə və Sosial Forum 

üçün iki iclas yeri var idi. Vadinin digər qurtaracağında isə müqəddəs odu qoruyub 

saxlayan Vestal qızlarının – vestalkaların məbədi yerləşirdi. Çar Numa Pompilinin 

iqamətgahı kimi təsvir olunan Regia da buradadır. Sosial Forumun yanında Aralıq 

dənizi ətrafının üç mühüm bitkisi – üzüm, əncir və zeytun ağacları yüksəlirdi. 

Forumun geniş qurtaracağında natiqlər üçün tribuna qoyulmuşdu, hərb gəmisindən 

qənimət kimi götürülmüş qoç başı şəklindəki platforma (rostra) ilə 

bəzədildiyindən, ona Rostra deyirdilər. Buradan təkcə natiqlər çıxış etmirdilər, 

rostra həm də qisas nümayişi üçün istifadə olunurdu. B. e. ə. 43-cü ildə ikinci 

Triumviratın üzvü olan Mark Antoni öz düşməni, böyük mütəfəkkir Tsitseronu 

öldürtdükdən sonra xalqı qorxutmaq üçün onun başını və əllərini rostra üzərində 

qoydurmuşdu. Yəqin ki, çoxları Sankt-Peterburqun Vasilyevski adasındakı Rostra 

adlanan iki qülləni xatırlayırlar, həmin qüllələrdə də rostranı andıran əlamətlər 

vardır. Senatın iclasları gedən bina isə Kuriya adlanırdı. Yuli Sezar Kuriya üçün 

yeni və xeyli böyümüş bina tikdirmişdi.  

Sezar öz Forumunu dükanlar və məbədlər üçün tikdirdi, onun yanında 

sonralar Avqustun, Nervanın, Trayanın və Vespasianın forumları cərgələnirdi. İlk 

teatrlara gəldikdə isə Tibrin yanındakı Pompey teatrı Romada daşdan tikilmiş ilk 

bina idi. B.e.ə. 44-cü ilin mart idilərində – 15 martda Senat burada toplaşmışdı. 

Orada Sezar 23 xəncər zərbəsi alıb, Pompeyin heykəlinin ayağına yıxılıb, həyatla 

vidalaşmışdı. Pompey teatrından sonra isə Martsell teatrı gəlirdi. 

 

 
Sant Ancelo qəsri 

  

Ölümündən sonra allaha çevrilən Sezarın məbədi Forumla Regia 

arasında ucalırdı. Onun tərəfdarları b.e.ə. 42-ci ildə Makedoniyadakı Filippidə 

əleyhdarlarını məğlub edib, Sezarın qatilləri olan Brutu və Kassini öldürdülər. 
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 Tibrin sağ (qərb) sahilində Vatikan şəhərinə və Trastvereyə girəcəkdə 

Müqəddəs Mələk qəsri (Castel Sant’Angelo) və ya Hadrian mavzoleyi yerləşir. 

Tibrin bu hissəsindəki 11 körpü xüsusi maraq mövzusudur. Üstündə mələklərin 

heykəllərini əlavə etməyi Berninin xahiş etdiyi Sant Ancelo körpüsü (Ponte di 

Sant’Angelo) baş körpü olmaqla, II əsrin əvvəllərində tikilmişdir. Doğrudan da 

heykəllər körpüyə xüsusi gözəllik verir. Bir il sonra Hadrian burada öz sərdabəsini 

tikdirməyə başladı. Tikinti imperial mavzoley formasında idi, bir əsr sonra 

Avrelian divarına qatılıb, Romanın müdafiəsinin baş istehkamına çevrildi. Sant 

Ancelo adı isə sonralar meydana gəldi. 587-ci ildə papa Böyük Qriqori şəhərdə 

xoleranın sona çatması barədə Mariya anaya dua edərkən, özünün dediyinə görə, 

sərdabənin başında dayanan böyük mələk Mikael görünmüşdü. Epidemiya kəsildi 

və sərdabə bu hadisədən sonra Müqəddəs Mələk Qəsri kimi tanınmağa başladı. Bir 

müddət bura papa qəsri oldu, burada həm də dustaqxana var idi. Papanın qəsrdən 

bir sığınacaq kimi Vatikana aparılması üçün keçid də mövcud idi.  

Sezar tərəfindən tikintisi başladılan və Avqustun ölümündən əvvəl başa 

çatdırılan Martsell teatrı bu adı, ilk imperatorun qohumu olan gəncin vaxtsız 

ölümünə görə almışdı. Onun fasadı Kolizey üçün model kimi istifadə edilmişdi, 

həm də Renessans arxitekturasının aparıcı üslubuna çevrilmişdi.  

Avqust b.e.ə. 30-cu ildən ölənə qədər imperiyaya təkbaşına hökmranlıq 

etmişdi. Onun dövrü həm də latın ədəbiyyatının qızıl dövrü kimi qiymətləndirilir, 

bu illərdə Vergili, Horatsi, Ovidi yazıb-yaratmışdılar. Dostu Metsenat ədəbiyyata 

himayəçilik edirdi, «metsenatçılıq» ifadəsi də buradan yaranmışdır. 

Avqustun sərdabəsindən şimal tərəfdə Via Flaminia, indiki Korso küçəsi 

uzanır, bu ad «qaçış» mənasını verməklə, at cıdırından götürülmüşdür. Çayın 

ətrafındakı düzənlikdə çoxlu məbədlər, hamamlar, orta əsrlərdə isə idman 

meydançaları var idi. Burada üç imperial abidə qalmışdır, bunlar Panteon, Avqust 

Sülhü Mehrabı və Hadrian sütunudur.  

Tibr adasına bağlanan sahə respublikanın başlıca cıdır və idman zonası 

idi, XVI əsrdən isə yəhudi gettosuna çevrildi. Həmin vaxt papa yəhudiləri gettoda 

komendant saatı məhdudiyyəti altında saxlayırdı. Bu, Hitlerin Varşavada yaratdığı 

yəhudi gettosunu yada salır. Bədbəxtlikdən, sonrakı papalar da əvvəlki sərt 

antisemitizm qaydaları proqramını həyata keçirirdilər. Romanın Birləşmiş İtaliyaya 

daxil olmasına qədər yəhudilər bütün professiyalardan, dövlət xidmətindən və 

torpaq sahibliyindən təcrid olunmuşdular.  
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Panteon 

 

İmperator Hadrian Qərbin çox böyük tikililərindən biri olan yeni 

Panteonu (Pantheon) tikdirdi. Bu bina öz arxitekturasına və mühəndislik 

xüsusiyyətlərinə görə qeyri-adi bir tikinti olmaqla, olduqca gözəl idi və indi də bu 

möhtəşəmliyini saxlayır. «Bütün allahların məbədi» adlanan bu bina imperial 

mülkiyyət idi, sonradan xristian kilsəsinə çevrildiyinə görə bizim dövrümüzədək 

salamat qalmışdır. Xristian kilsəsinin öz adına çıxdıqları, qəribə də olsa, papanın 

özündən başqa hamıdan qorunurdu. Papa isə buradakı qranitdən olan altı tonluq 18 

Misir sütununu sökdürüb, tikinti materialı kimi Müqəddəs Pyotr kilsəsinin 

inşasında istifadə etdirmişdi. Sonralar da Barberinilər vandalizmdə ad çıxarmış 

barbarlardan heç də geri qalmırdılar.  

Belə güman edilir ki, məbədin layihəsini Hadrian özü hazırlayıbmış, 

onun Roma yaxınlığındakı təpədə yerləşən, daha çox qraf d`Este fəvvarələri ilə 

məşhur olan Tivolidəki villası da arxitekturanın inkişafında yeni bir dönüş nöqtəsi 

idi. Görünür, ABŞ demokratiyasının bayraqdarı, dövlətin bani- atalarından biri, 

üçüncü prezident Tomas Cefferson Virciniyadakı Montiçelloda öz villasının 

layihəsini verməsi ilə heç də yeganə siyasi xadim deyilmiş, daha istedadlı 

«əcdadlara» malik imiş.  

Panteon, güman ki, antik dövrdə ilk monumental tikinti idi ki, onun 

interyerinə daha çox əhəmiyyət verilmişdi. Kiçik bir mənbədən, yuxarıdan şüa 

kimi işıq saçan bu açıq göz (oculus) qübbənin mərkəzində idi. Nəhəng interyer 

dəyirmi olmaqla, bol qaydada mərmərlə örtülmüşdü və klassik dövrdən indiyədək 

dəyişdirilməmişdir. Yuxarıdakı deşikdən binanın daxilinə həm də hava keçir. 

Panteonun qübbəsi XX əsrədək bütün tikililərinkindən ən böyüyü idi, diametri 141 

fut olmaqla, binaya əlavə hündürlük verirdi. Orijinal tunc qapılar indiyədək əvvəlki 

qoyulduğu yerdədir.  

Romanın ilk iki çarı Panteonda dəfn edilmişdir, burada, dahi Rafael də 

daxil olmaqla, həm də çox sayda rəssamların qəbri vardır. Romanın töhfəsi olan 

tikintinin elementlərinin sadəliyi, gözəlliyi, materialların əla keyfiyyəti, bunu az 
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qala iki min illik zaman məsafəsi də təsdiq edir, onun müqayisəyə gəlməyən 

dəyərinin böyüklüyünü daha da artırır.  

İçəridə divarın yanında yeddi taxça vardır, onlardan birində Sezarı qətlə 

yetirənləri cəzalandıran, intiqam alan Yupiterin heykəli, digərlərində isə Marsın, 

Romulun, Eneyin, Yulinin (Askaninin) və Yuli Sezarın heykəlləri vardır.  

Dünya rəngkarlığında xüsusi yer tutan, vur-tut 37 il ömür sürmüş 

Rafaelin cəsədi saxlanan yerdəki epitafiyada yazılmışdır: «Burada həmin Rafael 

uyuyur ki, Ana Təbiət ona məğlub olacağından və onun ölümü ilə həlak 

olacağından qorxur». Rafael Yüksək İtalyan Renessansının dahilərindən biri idi. 

Onun vaxtsız ölümü ilə həyata bəslədiyi məhəbbətin simvolu kimi, qəbri üzərinndə 

iki bürünc göyərçin pərvazlanaraq göydə dodaq-dodağa öpüşür. 

Layiq olduqlari şöhrətin həqiqi sahibləriylə yanaşı, bu iddiaya düşənlər, 

həmin mükafata can atanlar da də az deyildir. Ququ quşu digər quşların yuvasında 

yumurtladığı kimi, onlar da başqalarının şöhrətinə şərik çıxmaq istəyindən də 

çəkinmirlər. Mussolini 1936-cı ildə Avqustun dağılmış sərdabəsinin bünövrəsini 

sökdürüb, burada özünün dəfn edilməsini nəzərdə tuturdu. Lakin onun planı puç 

oldu. 1945-ci ilin əvvəlində duçeni güllələdilər, onun sirdaşı və xilaskarı rolunu 

oynayan alman füreri isə bir neçə ay sonra özünü öldürdü. Hər ikisi böyük şərəf 

iddiasında olsalar da, dünyanı olduqca şərəfsiz qaydada tərk etdilər.  

Romada ilk Yüksək Renessans tikintisi inşa edildikdə, bu dünyanın sənət 

mərkəzi kimi Florensiyanın yerini artıq Romanın tutmasının bir əlaməti idi. 

Buradakı rəssamlar əslən romalı deyildilər, əsasən, yarımadanın şimalından buraya 

gəlmişdilər. Kvatroçento dövrü, İntibahın ilk çiçəklənməsi öz başlanğıcını, əlbəttə 

ki, Florensiyadan götürür, Roma bu estafeti məhz ondan qəbul etmişdi.  

Roma Renessansının ən monumental saraylarından biri olan Farneze 

sarayı Antonio da Sanqallo tərəfindən layihələşdirilmişdi. Massimo alle Kolonne 

sarayı isə mannerist arxitekturası üslubunda idi. Zəngin heykəl detallarından 

istifadə olunması mannerist üslubuna qeyri-adi mürəkkəblik effekti verirdi. 

Arxitekturada bu, bir yenilik idi. Erkən mannerizmi Bramante məktəbi, sonra isə 

Rafael inkişaf etdirmişdi. 
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Müqəddəs Pyotr kilsəsi və meydanı 

  

Romanı bəzəyən yeddi böyük bazilika arasında Müqəddəs Pyotr kilsəsi 

(Basilica di San Pietro) xüsusilə seçilir. 1929-cu ildə imzalanan konkordata görə 

kilsənin də daxil olduğu Vatikan şəhərinə İtalyan hökuməti ekstra-ərazi imtiyazları 

vardı. Müqəddəs “Böyük” Mariya və ya Santa Mariya Macciore kilsəsi və meydanı 

da öz möhtəşəmliyi ilə fərqlənir. «Bazilika» yunan sözü olub, «çar sarayı» demək 

idi. Bazilikalar Qərbin dini arxitektura modeli kimi istifadə olunurdu.  

Möhtəşəmliyi heyranlıq və təəccüb bəxş edən Müqəddəs Pyotr 

meydanında xristianlığın baş məbədi olan, həmin adı daşıyan kilsə ucalır. Bu kilsə 

və Vatikan sarayı papalığın narahatlığı ilə müşayiət olunan əsrlərdə yalnız kafedral 

kilsə rolunu oynamışdı. Bu bina apostolların, edam edilən Pyotr və Pavelin dəfn 

edildiyi yer kimi tikilmişdi. Pyotr Pomanın ilk yepiskopu hesab olunur. Bütün 

Roma papaları özlərini apostolların varisləri sayırlar. Binanın damını Mikelancelo 

qübbəsi bəzəyir. Buna qədər heykəltəraşlıqda və rəssamlıqda dahilik zirvəsinə 

yüksələn Mikelancelo bu qübbənin novatorcasına təklif etdiyi layihəsi ilə 

arxitekturada da öz dühasının zəfərini nümayiş etdirə bilmişdi. Bu qübbə 

hüdudsuzluğu ilə əsl harmoniya poeziyasıdır. Bu möcüzə ona baxan hər kəsin 

könlünü və hissini əsir etməmiş qalmır. Təəssüf ki, o, işini başa çatdıra bilmədi, 

çünki öləndə qübbənin tikintisi hələ də yarımçıq idi.  

Bazilikanın meydana gəlməsi tarixçəsi 1506-cı ildən öz başlanğıcını 

götürür. Papa II Yuli mövcud olmuş köhnə kilsənin yerində yeni Müqəddəs Pyotr 

kilsəsinin tikilməsi barədə göstəriş verdi. Binanın arxitektoru florensiyalı Donate 

Bramante idi. Kilsənin xaç şəklində qübbəsi olmalı idi, fasadını isə sütunlar 

bəzəməli idi. Onların proporsionallığı hesabına nisbətən kiçik olan məbəd böyük 

abidə aliliyinə yiyələnəcəkdi. Lakin Bramante işini başa çatdıra bilmədi, o özü, 

həmçinin papa binanın hələ çox hissəsi tikilməmişdən öldülər. Rafael də daxil 

olmaqla, arxitektorlar təzə planlar cızdılar. Növbəti arxitektor Sanqallo da öləndə 
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növbə, nəhayət, 71 yaşlı Mikelanceloya çatmışdı. Yalnız o da öləndən sonra 

qübbənin tikintisi başa çatdırıldı, ölçüsü də bir qədər dəyişdirilmişdi.  

XVII əsrdə, yəni bir əsr sonra binanın həm interyeri, həm də fasadı ilə 

məşğul olmağa Cian Lorentco Bernini gəldi və tikintiyə 40 ildən çox bir müddətdə 

əziyyət çəkməli oldu. O, Müqəddəss Pyotr meydanın (Piazza San Pietro) ətrafında 

açar deşiyi formasında pontifiki görmək üçün gələn kütlənin yığışması üçün dörd 

cərgədən ibarət olan nəhəng sütunlar hesabına kolonnada yaratdı, həmçinin 

meydanda fəvvarələr qoydu. Bernini həm də sütunların üstünü özünün yaratdığı 

heykəllərlə bəzədi. Bu heykəllər müqəddəslərə həsr olunmuşdur. Meydanın 

ortasında obelisk qoyulmuşdur, burada həm də iki fəvvarə vardır, onlar meydanın 

mənzərəsinə qoşulurlar. Həqiqətən də, meydan ansamblı bazilikaya əlavə 

möhtəşəmlik bəxş edir. 

 

 
Mikelancelo “Pyeta” 

 

Binanın içərisində çox sayda kilsələr yerləşir, burada digər ibadətlərlə 

yanaşı, körpə uşaqların xaç suyuna çəkilməsi də icra olunur. Sağ tərəfdəki ilk 

kilsədə Mikelancelonun, cavan ana Mariyanın qucağında cəsədi uzanan İisusu 

təsvir edən gözəl mərmər «Pyeta» – «Fəryad» kompozisiyası yer tutur. Canlı ana 

ilə ölu oğulun arasında hansısa bir kontrast olsa da, bəşəriyyətin günahlarına görə 

özünü qurban verən oğulla hüzn içərisində boğulan ananın nəzərə çarpan kədər 

hisslərindən hörülmüş vəhdət əlaməti vardır.  

Meydanda, hətta onun çıxış tərəfində bazar günləri günorta adamlar 

yığışıb, kilsənin sol tərəfindəki binanın açıq pəncərəsindən xalqa müraciət edən 

papanın nitqini dinləyirlər. 1981-ci ilin dekabrının ikinci ongünlüyündəki bazar 

günlərindən birində burada dayanıb, mərhum papa II İoann Pavelin çıxışına qulaq 

asmışdım.  

Müqəddəs «Böyük» Mariya (Santa Maria Maggiore) kilsəsi İisusun 

anasına ehtiram əlaməti olaraq V əsrdə yaradılmışdı. Bu hadisədən bir il əvvəl Efes 

dini şurası Bakirə Mariyanı bütün yaradılanlardan yuxarıda qoymuşdu. Beləliklə, 

Romada Mariyanın ilk böyük kilsəsi meydana gəlmişdi. Bundan yeddi əsr sonra 

Parisdə Allahın anasına həsr olunan Notr Dam de Pari kilsəsinin tikintisinə 

başlanmışdı.  



101 

 

Roma antik məkan, kilsələr və saraylar şəhəri olmaqla yanaşı, həm də 

fəvvarələri ilə də öyünə bilər. Şəhərin əsas hissələrində şirnikləndirici gücə malik 

olan 300 möhtəşəm fəvvarə vardır. Onlar meydanlara xüsusi cazibədarlıq və yay 

vaxtı bu cənub şəhərinə müəyyən sərinlik verirlər. 

 

 
Trevi fəvvarəsi 

  

Hər bir fəvvarə öz tarixinə malik olmaqla yanaşı, onların çoxunu 

Romanın özü kimi əfsanələr müşayiət edir. Trevi fəvvarəsi (Fontana di Trevi) həm 

maraqlı heykəllərinə, həm də ona sikkə pul atanın yenidən Romaya qayıdacağına 

guya təminat verməsi ilə daha çox şöhrət qazanmışdır. Fəvvarənin gölməçəsinə 

atılan xırda dəmir pullardan Roma şəhər bələdiyyəsi ildə 1,5 milyon yevro gəlir 

götürür. Bu fəvvarə papanın tapşırığı ilə XV əsrdə meydana gəlmiş, üç əsr sonra 

yeniləşdirilmişdir. Böyük fəvvarə olduqca kiçik meydanda yerləşir. Mərmərdən 

düzəldilən barokko üslubundakı qayalar, təsvir olunan insan bədəninin gözəllikləri 

alleqorik xarakter daşıyır. Lap yuxarıda Okean obrazı, onun karetasına qoşulan 

qanadlı atlar sudan çıxan kimi təsvir olunur.  

Fəvvarənin suyu Romadakı ən yumşaq və keyfiyyətli hesab olunmaqla 

Bakirə adını daşıyır. Rəvayətə görə, susuzluqdan əziyyət çəkən əsgərlər içməyə su 

axtardıqda bir gənc qız onlara bulağın yerini göstərir. Bu qıza işarə qaydasında, 

həmin bulağın suyu Bakirə suyu adlanır. Hələ I əsrdə Aqrippa Romaya akvedukla 

Bakirə suyunu gətirmişdi. Əsrlər ərzində bu su hər həftə çəlləklərlə Vatikana 

aparılırdı, bardaqlarla daşınan sudan isə ingilis çayının dəmlənməsi dəbi 

yayılmışdı. 

Digər məşhur fəvvarə Navona meydanında (Piazza Navona) Bernininin 

yaratdığı “Dörd çay” heykəl kompozisiyasıdır. 
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Bernini “Dörd çay” kompozisiyası 

  

 Vatikan muzeyi  

 

Vur-tut 44 hektarlıq ərazisi olan Vatikanın ən böyük möcüzələrindən biri 

onun muzeyidir (Musei Vaticani). Muzeyin kolleksiyasında çox zəngin incilər 

saxlanılır. Əsrlər ərzində bu inciləri müxtəlif Roma papaları toplamışdılar və 

sənətə belə qayğılarına görə onlar, heç şübhəsiz, ehtirama layiqdirlər. Bu yolla din 

xadimləri gözəl rəssamlıq və heykəltəraşlıq əsərlərinin əldən-ələ keçməsinə, alver 

obyektinə çevrilməsinə imkan verməməklə bəşəriyyət üçün olduqca faydalı bir iş 

görmüşlər. Muzeyin dəbdəbəli otaqları da eksponatların nümayişini daha da 

qabarıq və cazibəli edir. Burada, deyilənlərə görə, 1400 otaq mövcuddur.  

Muzeyə daxil olanda əvvəlcə heykəllər və büstlər salonuna daxil olursan, 

burada çox sayda qiymətli heykəltəraşlıq əsərləri vardır. «Laokoon» 

kompozisiyasını da, Avqustun heykəlini də görmək mümkündür. Sonra qobelenlər, 

ştapellər zalı gəlir. Qonşu otaqda isə keçmişin coğrafi xəritələri nümayiş etdirilir. 

Yenidən heykəltəraşlıq nümunələri zalına daxil olursan.  

Papa IV Sikstin ( Sistine) sifarişi əsasında XV əsrin sonunda onun adını 

daşıyan kapella tikildi. Onun tavanını bəzəmək işinə Mikelancelo məcbur edildi. 

O, isə Rafaelin dühasını hiss edib, Segnature stansındakı işi ona tapşırmışdı. Pafael 

burada iki freska – «Disput» və «Afina məktəbi»ni çəkdi. 
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Rafael “Afina məktəbi” 

 

Çox sayda filosofların əhatəsində Platonu, Aristoteli, hətta XI–XII 

əsrlərdə Andalusiyada (İspaniyada) yaşamış böyük ərəb filosofu İbn Ruşdu – 

Averroesi əks etdirən «Afina məktəbi» əsəri böyük təsir bağışlayır. Tabloda 

pəncərənin üstündən müqəddəs yunan allahlarının dağı olan Parnas görünür. 

Filosofların belə görünüşü rəssam tərəfindən ifadə edilən bir qüdrətli fəlsəfi 

bəyanat idi.  

Rafael italyan rəssamlığını yüksək zirvəyə qaldıranlardan biri kimi daha 

çox məşhur idi. O, bir rəssam və arxitektor kimi özünün nə demək istədiyinə tam 

əminliyini bildirən əsərlər yaratmışdı. O, elə populyarlığa yiyələnmişdi ki, onu 

«rəssamların printsi» adlandırmışdılar. Onun haqqında sonralar yazılan bir 

epiqramda deyilirdi ki, «Uzun müddət ərzində Romanı tikən çox sayda qədim 

qəhrəmanlar və onu əsrlər boyu dağıdan düşmənlər olmuşlar. Bu vaxt Rafael 

Romada Romanı axtardı və tapdı. Bu axtaran böyük adam idi, lakin kəşf Allahın 

özündən gəlmişdi». Bu sözlər şəhərə bütünlüklə hörmət bəsləyən rəssamın 

üslubunun uğuruna şəhadət verirdi.  

Rafael özünün 37-ci ad günündə öldü. Ömrünün son illərində onu mistik 

bir halə əhatə edirdi. Bütün papalıq sarayı ona yas saxlayırdı. Onun matəm messası 

Vatikanda icra olundu və onun cəsədi Romadakı Panteonda dəfn edildi.  

1508-ci ildə papanın göstərişi ilə Mikelancelo Sikstin kapellasının 

(Cappella Sistina) tavanını – plafonu rəsmlərlə bəzəməyə başladı. Əvvəlki mavi 

fondakı qızıl ulduzların yerinə o, Bibliya mövzusunda tablolar çəkməli idi. Bu, ağır 

zəhmət tələb edirdi, hündür nərdivan platformasında beli üstündə uzanmış rəssam 

uzun müddət ərzində – dörd il katorqa əməyi çəkməli oldu. Gecələr o, şlyapasının 

qabaq dairəsinə şam birləşdirir, onun işığında işləyirdi. Nəhəng məkanla – 

plafonun səthinin sahəsi 800 kv.metr idi – və səthin çılpaqlığı ilə əlaqədar olan 

çətinliyin öhdəsindən rəssam öz ixtirası hesabına gələ bildi, həm də bu iş onun 

bədii dühasının yüksəkliyini açıb göstərdi. O, real, fiziki arxitekturaya təsvir 
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arxitekturasını əlavə etdi. Bunun içərisində təəccüb doğuran üç ölçülü və effekti ilə 

fərqlənən müxtəlif təsviri elementlərin yerləşdirilməsi idi. Tavan üzərindəki iş 

novator memarın peyğəmbərlərin, sivillaların və digər obrazların füsunkar təsvirini 

yaratmaqla öz rəssamlığının, heykəltəraşlığının və arxitektura işlərinin 

anlaşılmayan bir qaydada sehrli sintezini meydana gətirən nəhəng bir dahi 

olduğunu sübut etdi. Tavanın xüsusi quruluşundan istifadə edərək, o, tablolarında 

güclü fiqurları dinamik qaydada yerləşdirməyi bacardı. O, bu bölmələrdə 

Bibliyanın «Genesis» – «Başlanğıc» kitabından olan epizodlara 9 rəsm seriyası 

həsr etdi. 

 

 
Mikelancelo “İnsanın yaranması” 

  

«İnsanın yaranması» tablosunda iudaizm allahı Savaof əlini uzadıb, 

barmağını Adəmin barmağına toxundurmaqla ona nəfəs və həyat enerjisi verir. 

Qoca yaşında olan saqqallı Savaofla onun həyat verdiyi Adəm arasında bənzərlik 

olsa da, axı Allah insanı öz obrazında və özünə bənzər yaratmışdır, aralarındakı 

fərq də nəzərə çarpır. Adəm mükəmməl bədən cizgiləri və bütün görünüşündə 

ifadə qolunun cavanlığı ilə, elə bil ki, ona tamaşa edənlərə sönməz həyat eşqi təlqin 

edir. Savaof isə dünya görmüş, Yaradan funksiyasını yerinə yetirməyin hərtərəfli 

əziyyətini çəkən qoca bir varlıqdır. Ağır zəhmət ona öz təsirini göstərməmiş 

deyildir. Bu obrazların təsviri onların müəllifinə də, heç şübhəsiz, ölməzlik bəxş 

edir. Axı o da öz növbəsində Yaradandır, ancaq onun fəaliyyət dairəsi Böyük 

Yaradana nisbətən dardır.  

Dahi rəssam insanın yaranmasını adi, hər cür mistikadan kənar şəkildə 

əks etdirir, burada dərk olunması müəmmalı və ya çətin olan heç bir şey yoxdur. 

Möcüzə yalnız Allahın yaradıcı qüvvəsindədir. Bu qeyri-adi hadisə sadəcə 

barmaqların uclarının toxunması ilə baş verir, elə bil ki, bu kontaktla Yaradan ilk 

insanın bədəninə yaşamaq, həyat sürmək cərəyanı buraxır. Bu əlaqə ilahi qüvvənin 

nəyə qadir olduğunu göstərməklə yanaşı, insanın da bu xeyir-duadan düzgün 

istifadə etməsi zərurətini vurğulamaqla, Allahın yaratdıqları arasında onun ali 

məxluq olduğunu özünün həyat tərzi, davranışı, başqaları ilə münasibətini düzgün 
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nizamlamalı olduğunu yada salır. Gözəl, kamil bədən quruluşu, insanın 

mənəviyyatının da kamillik səviyyəsində olması lüzumundan xəbər verir.  

Tabloda Allahla onun yaratdığı insan müəyyən məsafədə, bir-birindən 

aralı şəkildə təsvir olunur. Elə bil ki, Allah Qalaktikanı andıran göylərdədir, Adəm 

isə meydana gəldiyi Yer planetində məskən salmalı olacaqdır.  

«İnsanın günaha batması» tablosu da çox təsirli və asan dərk olunandır. 

Meyvəsinin xeyiri və şəri dərketmə qabiliyyəti verən ağacın vasitəsi ilə səhnə iki 

hissəyə bölünmüşdür, ağacın gövdəsinə qadın bədənli ilan sarılmışdır. O, sola 

əyilib Adəmi və Həvvanı Allahın qadağan etdiyi meyvəni qoparıb yeməyə təhrik 

edir. Bu səbəb nəticəsiz qalmır, ilanın təsiri ilə günaha batan, Allahın əmrinə tabe 

olmayan ilk iki insan tablonun sağ tərəfində əks olunduğu kimi, Allah tərəfindən 

Yerüstü Cənnətdən qovulur. Allah bağışlayan olsa da, öz əmrindən çıxanları sərt 

qaydada ömürlük cəzalandırır: ilan lənətlənir, ömrü boyu qarnı üstə sürünməyə 

məhkum edilir, qadın dünyaya uşaq gətirəndə ağır əzaba və ağrıya düçar olur, kişi 

isə daim alın təri ilə çörək qazanmalı olur. İnsanın qidalanması üçün hər şeyin 

hazır olduğu cənnət bircə səhvin – ancaq bu, bəşər övladının ilkin günahı hesab 

olunur – hesabına yoxa çıxır və insan öz həyatı üçün bilavasitə özünün məsuliyyət 

daşıyacağını anlamağa başlayır. Sonralar, XVIII əsrin görkəmli italyan filosofu 

Çezare Bekkarianın cəzanın cinayətə müvafiq olması barədəki nəzəriyyəsi, Allahın 

insanın pis günahına görə onun və onu buna təhrik edənin barəsindəki hökmündə 

öz təsdiqini tapır. Üç canlı varlıq öz xətalarına görə fərqli qaydada cəzalandırılır. 

Cinayət və ya ciddi xəta cəzasız qalmamalıdır, həm də bu vaxt qəddarlığa, əsassız 

sərtliyə yol verilməməsi üçün müəyyən mütənasibliyin olması vacibdir. 

«Nuhun sərxoş olması» isə insan təbiətinə xas olan qüsurları, onlardan 

meydana gələn pessimizmi nümayiş etdirir. Dünya daşqını vaxtı canlıları xilas 

etmək kimi nəcib və uğurla nəticələnən bir işə girişən peyğəmbər sonralar özünü 

idarə etməyi bacarmır. 
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Mikelancelo “Qiyamət günü” 

 

23 ilə bərabər bir zaman məsafəsindən sonra Mikelancelo baş mehrabın 

divarında «Qiyamət günü» freskasını çəkməyə başlayır. Bu nəhəng əsərdə 

Dantenin «İlahi komediya»sında nəql edilən hadisəni təsvir edir və onu başa 

çatdırmağa altı il sərf olunur. Bu layihədə 300 fiqur vardır, onlar məntiqi qaydada 

və aydın şəkildə sıralanmışlar. Freska ilə Balzakın «İlahi komediyası» əsərinin 

paraleli yaranır, axı fransız yazıçısı da öz romanlar toplusunda 3 min obraz 

yaratmışdır. Freska əyani təsvir olduğundan, onda 300 obrazın canlandırılması heç 

də asan məsələ deyildir. 

Tablodakı möhtəşəm səhnədə İisus Xristos aparıcı roldadır, ətrafa ağalıq 

edir. O, bu an Qorxulu hakimdir, sağ əlini qaldırmaqla adamları məhkum etdiyini 

göstərir. Burada «Lənətə gəlmişlər, çəkilin!» sözləri dilə gətirilməsə də, buna 

bənzər atmosferin mövcudluğu hiss olunur. Onun yanında yerləşdirilən Mariya – 

Allah Anası oğlu Xristlə bəşəriyyət arasında əbədi canlı əlaqəni təmsil edir. Axı bir 

Allah kimi Xrist yalnız anası, apostolları və pritçaları ilə dolu olan nitqləri ilə 

adamlarla əlaqə yaradır, onları düz yola istiqamətləndirməyə çalışırdı. Göylər 

məhkəməsinin digər şəxsiyyətləri – peyğəmbərlər, apostollar və şəhidlərdir. 

Messiyanın sağında seçilmişlər, solunda isə məhkum olunanlar təsvir olunmuşdur. 

Göydə mələklər dəstəsi görünür, aşağıda solda isə ölülərin dirilməsi 

nümayiş etdirilir: mərkəzdə mələklər qrupu hökm kitabına yaxınlaşaraq truba səsi 

ilə xəbər verirlər, həmin vaxt açıq qəbirlərdən ölülər çıxır ki, müəyyən olunmuş 

vadidə toplaşsınlar. Möminlər göyə qalxan vaxt məhkum olunmuşlar uçuruma 

yuvarlanırlar, orada onları aparacaq adam və cəhənnəm hakimi gözləyir.  

Mikelancelonun təsvir etdiyi qadın obrazlarında ehtiraslı hisslər 

bəslədiyi –bəziləri isə bunu yalnız platonik məhəbbət adlandırırlar, – şairə 

Viktoriya Kolonnanın təsiri hiss olunur.  
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Sikstin kapellası daim ora gələnlərlə doludur, yalnız yeni papa seçmək 

üçün kardinallar konklavı toplaşanda kapella bu seçkinin aparılacağı məkan kimi 

xidmət edir. Hər bir tur seçkinin nəticəsi xarici aləmə qutuya salınmış bülletenlərin 

yandırılmasından çıxan tüstü ilə xəbər verilir. Mənfi nəticə xüsusi maddə əlavə 

olunmaqla qara rəngli tüstü ilə bildirilir. Sonda nəticə müsbət olduqda bülletenin 

yandırılmasından yaranan ağ tüstü yeni papanın meydana gəldiyini bildirir.  

Vatikan muzeyində ayrıca Yan Sobeski zalı da vardır. Polyak sərkərdəsi 

bu şərəfə Vyananı mühasirədə saxlayan Osmanlı qoşunlarını qovmasına görə 

yiyələnmişdir. Sobeski, əslində, Avropanı, xristian aləmini çox qorxduqları 

təhlükədən xilas etmişdi. Vyana türklər tərəfindən tutulsaydı, Avropanın digər 

hissələrinin domino prinsipi ilə işğala məruz qalması gündəliyə daxil ola bilərdi. 

732-ci ildə Fransa sərkərdəsi Martell Puatye döyüşündə ərəblərin qarşısını kəsib, 

Fransanın işğalına yol vermədiyi kimi, Reçi Pospelita çarı Yan Sobeski də 1683-cü 

ildə Osmanlı ordusunu darmadağın edərək, Vyananın mühasirəsinə son qoymuşdu 

və Qərbi Avropaya, elə bil ki, xilas kəməri atmışdı. 

 

Romanı təbliğ edən amerikan filmi 

 

 

 
“Roma kanikulları” filmindən kadr 

  

Romada tez-tez Hollivudda çəkilmiş «Roman Holiday» – «Roma 

kanikulları» filminin qəhrəmanlarını əks etdirən kadrların təsvirinə rast gəlirdik. 

Doğrudan da, 1953-cü ildə dünya ekranlarına çıxan bu film özünün süjeti, quruluşu 

və yüksək aktyor oyunu ilə görünməmiş populyarlıq qazanmış, sonrakı ildə aktrisa 

Odri Hepbörn Oskar mükafatına layiq görülmüşdü. Film tamaşaçıda Romaya, onun 
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abidələrinə məhəbbət aşılayır, onları layiqincə qiymətləndirmək hissləri təlqin edir. 

Pol Qogenin Taiti adasına həsr olunmuş tabloları, bu Sakit okean adasını 

avropalılara tanıdıb, oraya çox sayda turistlər cəlb etdiyi kimi, american filmi də 

Romanı adamlara sevdirməklə, şəhərə turist axınının xeyli güclənməsinə səbəb 

olmuşdu. Filmin təsir gücü fransız yazıçısı madam de Stalın XIX əsrin əvvəlində 

yazdığı «Korinna və ya İtaliya» kitabının vaxtilə bu ölkə barədə yaratdığı 

atmosferdən, heç şübhəsiz, çox-çox artıq idi.  

Filmin süjeti sadə olsa da, çox maraqlıdır. Gənc printsessa Anna Avropa 

ölkələrinə səyahəti çərçivəsində Romaya gəlir. Protokolun əzab verdiyi bu qız 

səfirliyi tərk edib, şəhərin mərkəzinə düşür. Səfirlikdə ona vurulan iynənin təsiri ilə 

o, küçənin alçaq divarının üstündə yatır. Bu vaxt amerikan jurnalisti Co Bredli qıza 

kömək etmək istəyir, taksi saxlayır və Annadan ünvanı soruşur. Yuxulu qız 

«Kolizey» sözünü mızıldayır. Axı Kolizeydə heç kəs yaşamır. Jurnalist onu öz 

kasıb, subaylıq mənzilinə aparır və qız onun otağında gecələyir.  

Səfirlik printsessanın itdiyindən agah olduqda, onun xəstələnməsi barədə 

məlumat yayır. Bredli öz redaksiyasında qəzetdəki fotoşəkili görəndə mənzilində 

yatan printsessanı tanıyır. Əlinə sensasiya düşdüyünə sevinir və fotoqraf dostunu 

onu lentə çəkməyə çağırır.  

Anna otaqdan çıxıb, öz azadlığından həzz alaraq Romanın səs-küylü 

küçələri ilə gəzməyə yollanır, jurnalist onun arxasınca düşür. Qız bərbərxanada 

jurnalistin verdiyi azacıq pulla sacını kəsdirib, tam başqa formaya saldırır. İspan 

pilləkənində onlar guya təsadüfən görüşürlər və bütün günü şəhəri gəzirlər.  

Qız kafedə şampan şərabı içir və ömründə ilk siqaretini çəkir. Qız Conun 

müşayiəti ilə Romanın görməli yerlərini gəzir və onlar bir-birlərinə vurulurlar. Sant 

Ancelo qəsrinin rəqs meydançasında vətənindən gələn xəfiyyələr Annanı tutmaq 

istəyəndə, qız gitara ilə onlardan birini vurur və Co ilə birlikdə Tibrin suyuna atılır. 

Sahilə çıxanda onlar qarşılıqlı hisslərini ehtiraslı öpüşlə söndürürlər. Mənzilə 

qayıtdıqdan sonra qızın xahişi ilə Co onu səfirliyin darvazasına aparır və məqalə 

yazmaqdan vaz keçir, həmçinin fotoqrafı da başa sala bilir.  

Səfirlikdəki son mətbuat konfransında printsessa Romanı yaddan 

çıxarmayacağını və onun xatirəsini qoruyub saxlayacağını söyləyir. Bu gənc 

füsunkar qızın sifətində təbəssüm olsa da, gözləri yaşla doludur. Filmdə Romanın 

gözəl yerləri vurğunluqla nümayiş etdirilir: İspan pilləkəni, Trevi fəvvarəsi, 

Koronna palattsasu, Sant Ancelo qəsri, «Həqiqət ağzı», Kolizey. Bu kadrlar 

Romanın çox yerlərini avropalılara və amerikanlara tanıtdı, bu filmə qədər, onlar o 

qədər də şöhrətə malik deyildilər.  

Filmin adı da təsadüfi seçilməmişdir. Bayronun «Çayld-Harold» məşhur 

poemasından götürülmüşdür. Odri Hepbörn çox cənc olmasına baxmayaraq, 

filmdən sonra ağlasığmayan populyarlıq qazandı. O, və Qreqori Pek tezliklə 

Hollivudun ikonalarına çevrildilər. Niderlandlı gənc aktrisa bu filmin hesabına 

dünya şöhrətinə yiyələndi, tamaşaçıların, xüsusən gənc qızların və qadınların 

bütünə, kumirinə çevrildi. Əksər ölkələrdə Odriyə bənzəmək dəbi yarandı. 

Printsessa filmdə çox təmiz, bir qədər də sadəlövh olmaqla, xüsusi cazibə 

energetikasına malikdir. Məşhur aktrisanın təqlidçiləri həyatda onun obrazını 
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canlandırmağa çalışır və çox hallarda buna nail olurdular. Film öz personajları ilə 

yanaşı, baş qəhrəmanı olan Romanı da tamaşaçılara sevdirməyi bacarmışdı. Həm 

printsessa, həm də Roma öz gözəllikləri ilə tamaşaçının hisslərini əsir etmiş, onlara 

az qala bu obrazlara sitayiş edilməsi zərurətini təlqin etmişdir.  

Etiraf etməliyəm ki, İtaliyaya əvvəlki səfərimdə proqramın mürəkkəbliyi 

Roma ilə yaxından tanışlığa mane olmuşdu. Filmdəki printsessanın bir gündə 

olduğu yerlərin bəzilərinə baş çəkə bilməmişdim, yalnız Müqəddəs Pyotr 

kilsəsində, Kolizeydə, Trevi fəvvarəsində və Qaribaldi meydanında olmuşdum. 

Çünki biz Leonardo da Vinçi adına Fyumiçino təyyarə meydanından birbaşa 

cənuba – Avellino və Neapol şəhərlərinə yollanmış, gəmi ilə Kaprı adasına getmiş, 

sonra Romadan keçməklə Florensiyada olmuş və Fransa sərhədindəki kiçik şəhərə 

səfər etmişdik. İtaliyanın təbiəti, şəhərləri, Florensiyadan şimala gedən dağ 

yolunda tunellərin və estakadaların çoxluğu heyranlığımızdan kənarda qalmamışdı. 

Lakin indiki səfərdə Romaya daha yaxşı bələd olmağa çalışdım ki, keçmişdəki 

vaxt imkansızlığının əvəzini çıxa bilim. Əlbəttə, Roma elə bir maraq okeanıdır ki, 

onun bir-birindən cazibədar olan adaları ilə tanış olmağa daha çox vaxt tələb 

olunur. Tarixi abidələr kaleydoskopu o qədər rəngarəng və çox formalıdır ki, onları 

tamamilə əhatə etmək də olduqca çətindir.  

Təəssüratların bolluğunun təzyiqindən bir qədər azad olmaq üçün 

təsadüfən Tarixi şəxsiyyətlər muzeyində də olduq. Buranı məşhur Tyusso 

muzeyinin kasıb filialı da saymaq olar. Mum heykəllər personajların paltarlarına 

bənzər geyimlərdə deyil, qara rəngli, ucuz mahuddan olan qiyafədə idilər. Bir səfər 

yoldaşımız bunu ölü paltarı adlandırdı. Putin, Tramp kimi müasir siyasətçilərlə 

yanaşı, Roma və italyan tarixinin qəhrəmanları Yuli Sezar, Brut, Kassi, Qaribaldi, 

II Vitor Emmanuel, həmçinin Çarli Çaplin də daxil olmaqla çox sayda aktyorlar və 

müğənnilər də burada nümayiş etdirilir. Muzey təmtəraqdan və arzu olunan 

dəqiqlikdən uzaq olsa da, əsasən, İtaliyanın tarixində iz qoyan şəxsiyyətlər barədə 

müəyyən informasiya mənbəyi rolunu oynayır. 

 

İspaniya meydanı və Trastvere 
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İspaniya meydanı 

 

Turistlərin böyük marağına səbəb olan yerlərdən biri filmdə də göstərilən 

İspaniya meydanıdır (Piazza di Spagna). Adamı valeh edən gözəl monumental 

pilləkənin yuxarısında «Dağlardakı Müqəddəs üçlük» kilsəsi ucalır. Onun qarşısını 

Misir obeliski bəzəyir. Pilləkənin aşağısında isə Pyetro Berninin işi olan incə 

fəvvarə vardır.  

Turistlər İspan pilləkənində (skala di Spagna, bu, «İspan addımları» və 

ya «pilləkənləri» deməkdir) oturmağı sevirlər. Hətta oturmaq həvəsində olanlar 

özlərinə çətinliklə yer tapırlar. İspaniya səfirliyi vaxtilə burada yerləşdiyindən, 

meydan və pilləkən bu adı almışdır. 

 

 
Trastvere 

  

Özünü daha çox kübar romalı hesab edənlər Trastveredə («Tibrin 

ətrafında» mənasını verir) yaşayan adamlardır. Onlar uzun müddətdir ki, bir-

biriləri ilə qonşuluqda yaşayırlar. Trastvere dənizçilərin və əcnəbilərin məhəlləsi 

idi. Buradakı Müqəddəs Mariya kilsəsi Romadakı ən qədim kilsə hesab olunur.  

Trastveredə küçələrin çoxu dar və səkisizdir, çünki bura yalnız piyadalar 

üçündür. Hər yüz addımlıqda kilsə, saray, kafe qrupları olan kiçik meydanlar açılır. 

Burada xeyli xalq restoranları olduğundan, buraya çox sayda rəssam, artist və 

onların dostları axışır. Bu mənada əsl xalq ünsiyyəti, kənd ətrafının təsiri hiss 

olunur. Kiçik restoranlarda italyan mətbəxi, tər dəniz məhsulları üstünlük təşkil 

edir. Ona görə də daim müştərilərlə doludur. 

Romanın möhtəşəm binalarından biri çox sayda heykəllərlə bəzədilmiş 

Ali Məhkəmə binasıdır, burada onu “Tribunale” adlandırırlar. Digər nəhəng bina 

və iri ərazi ABŞ səfirliyinə məxsusdur. Qaldığımız “Londra & Gargill” otelinə 

yaxın olduğundan, biz tez-tez onun yanından keçirdik. İtaliya Avropa İttifaqının 

üzvü olduğundan çox sayda rəsmi binaların üstündə İtaliya dövlət bayrağı ilə 

yanaşı Avropa İttifaqının ulduzlar dairəsi ilə bəzədilmiş mavi rəngli bayrağı da 

dalğalanır. 
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Ümumiyyətlə, Roma öz yaşıllığının bolluğu ilə bir çox Avropa 

paytaxtlarını geridə qoymağı ilə də öyünə bilər. Buradakı iynəyarpaq, çox 

hündürdə oval çətirini yayan piniya və ya italyan şamı şəhərin istənilən 

guşəsindəki landşafta xüsusi gözəllik verir. Romada və Milanda bizi 

təəccübləndirən və ekzotika xarakteri daşıyan mənzərə hündür evlərin damında 

kiçik meşəni andıran gur yaşıllıq idi. Damüstü ağaclar və kollar binalara 

cazibədarlıq verir. Romanın bir küçəsində üstü yetişmiş meyvələrlə dolu olan 

mandarin ağacları da qeyri- adiliyinə görə bu küçəni başqalarından fərqləndirirdi. 

Sorrento şəhərində isə küçələrdə bol narıncı məhsulu, elektrik lampalarını andıran 

portoğal ağaclarını görmüşdüm.  

 İtaliya şəhərlərində taksi xidməti bir sıra cəhətlərinə görə fərqlənir. 

Ondan istifadənin dəyəri təkcə məsafədən deyil, həm də sutkanın hansı vaxtından 

və avtomobilin sinfindən asılıdır. Bazar günləri və bayramlarda tarif həmçinin 

bahalaşır. Hər baqaj yerinə görə əlavə pul ödənilməlidir. Taksiyə oturarkən 

anlaşılmayan bir qaydada, ümumi qəbul edilən ilkin xırda rəqəm əvəzinə, 

hesablayıcıda iki-üç dəfə yüksək rəqəmi də görə bilərsən. 

Romanın keçmişi və bu günü ilə vidalaşarkən Tsitseronun sözləri yada 

düşür: “Roma sadəcə coğrafiya məsələsi deyildir, Roma çaylarla, dağlarla və ya 

hətta dənizlərlə müəyyən olunmur; Roma qan, irq və ya din məsələsi də deyildir; 

Roma idealdır. Roma on min illər ərzində bizim əcdadların həmin dağlardan endiyi 

və icmalar şəklinndə necə yaşamağı öyrəndikləri vaxtdan bəşəriyyətin nail olduğu 

azadlıq və qanunun ən yüksək təcəssümüdür.” O, belə bir nəticəyə gəlmişdi ki, bu, 

onların sivilizasiyasının fraqmenti, onlara çatan xüsusi hədiyyə olmaqla, odun sirri 

kimi çox qiymətlidir.  

Roma xeyli sınaqlardan keçsə də, nəticə etibarilə özünə məxsus olan 

mahiyyəti qoruyub saxlamışdır və buna görə ona layiq olduğu ehtiramla yanaşmaq 

lazımdır.  

 

Milan – zəhmət və kommersiya şəhəri 

 

Romadan yenidən qatarla Milana qayıtdıq, bu dəfə yola iki dəfə az vaxt 

sərf etdik, sürətli qatar yol boyu yalnız iki stansiyada dayandığından, vaxta xeyli 

qənaət olunurdu. Qatarların sürətinə gəldikdə isə saatda 280-300 km-ə çatır, 

elektrovozların qabaq hissəsi raketi və ya delfin burnunu xatırladır. Əlbəttə, bu heç 

də Yaponiyadakı qatarın saatda 500 km yol qət etməsi deyildir. Mlandan Romaya 

gedərkən qatar Florensiyada dayananda biz hamımıza keçmiş səfərlərdən yaxşı 

tanış olan Santa Mariya del Fiore kilsəsinin narıncı rəngə çalan qübbəsini 

müşahidə etməkdən həzz aldıq.  

Yaşayacağımız “Romana Residense” – «Romalının iqamətgahı» oteli 

Duomoya yaxın məsafədə idi. Milanın (rəsmi qaydada Milano adlanır) taleyi 

dünyanın bütün böyük şəhərlərinin çoxu kimi, tarixi cəhətdən paradoksal olaraq 

qalır. Bir sıra faktorlar əsas götürülərək, Milanın birləşmiş İtaliyanın paytaxtı 

olacağı düşünülürdü. Çünki Milan ölkənin varlı şəhərlərindən biri idi. Fransız 

yazıçısı Stendal epitafiyasında (qəbri üstündəki yazıda) özünün «milanlı» 
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adlandırılmasını arzu edirdi. Axı o, pərəstişkarı olduğu Napoleonu 1800-cü ildən 

başlayaraq onun hərbi yürüşlərində müşayiət etmişdi. Şəhərlə tanış olduqda 

fransızın bu vurğunluğuna inanmaq istəyirsən.  

Milan hələ XIX əsrdə İtaliya şəhərləri arasında daha çox Avropa şəhəri 

sayılırdı, lakin qitənin mərkəzinə çevrilə bilməzdi. Avropanın paytaxtının tələb 

etdiyi mütləq şərtlərə görə Milan çox zəif idi. Roma isə İntibah Florensiyasının 

dəyərlərini və dilini (axı ədəbi italyan dili ilk dəfə florensiyalı Dante Aligyeri 

tərəfindən XIV əsrin əvvəlindən işlədilməyə başlanmışdı) absorbsiya edərək, bu 

dəyərləri əsrlər ərzində inteqrasiyaya uğradıb, bu gün mövcud olan bir paytaxt 

şəhərinə çevrilmişdi.  

Adi bir misal. XX əsrdə ayrı-ayrı ölkələrə və şəhərlərə böyük 

populyarlıq gətirən kinematoqrafiya Romada inkişaf etmiş, 1950–65-ci illər 

arasında özünün ən yüksək zirvəsinə çatmışdı. Milanda bu sintetik sənət növü heç 

vaxt kök salmamışdı. Roma müasir şəhər işığı ilə antik adlanan klassik elementləri 

yenidən yaratdı. Antik abidələr nə qədər çox olsa da, Romanın müasir həyat tərzinə 

mane ola, onun dövrlə mütənasiblik ritminə xələl gətirə bilmədi. Milan isə bunu 

edə bilməzdi, onun nəbzi başqa parametrlərdə döyünürdü. Milan yaradıcı ziyalılar 

üçün cazibə qüvvəsinə malik deyildi. Roma isə həm tarixi, həm də müasir tipli 

cazibədarlığı ilə II Dünya müharibəsindən sonra, çiçək axtaran bal arısı kimi 

buraya axışıb gələn yaradıcı ziyalıları özündə məskunlaşdırmaqla, əsl sənət 

mərkəzi kimi qaldı. İntibahı Florensiyanın əlindən alan Roma XX əsrin ikinci 

yazısında iri incəsənət mərkəzi rolunu oynadı. 

Milanın yaranması da Romanınkından fərqlidir, şəhərin əsası b.e.ə. 600-

cü il ətrafında qallar tərəfindən qoyulmuşdur. B.e.ə. III əsrin sonlarında Roma 

Mediolanum adlanan bu şəhəri işğal etmişdi. Milan o vaxt Sizalpin Qalliyası kimi 

tanınan Alp dağlarının Roman tərəfinin “ən qüdrətli” şəhərlərindən biri idi. 

İmperator Avqustun hakimiyyəti dövründə İtaliyanın 11 regionundan birinə 

çevrildi, bir qədər sonra isə Roma imperiyasının ikinci şəhəri oldu. Hun sərkərdəsi 

Attila 452-ci ildə şəhəri viran qoydu, heç bir əsr keçməmiş qotlar da onu dağıtdı. 

Barbar müdaxilələri çoxalsa da, şəhər bütünlüklə məhv olmadı. VIII 

əsrdə frank kralı Şarlemanıın ərazilərinə qoşuldu. XI əsrdə isə gələcək böyük 

Milanın bünövrəsi qoyuldu.  

Sonrakı əsrlərdə Milan inkişaf edən qonşuları – Pavia, Kremona, Komo 

və Lodi ilə uzun müddət vuruşmalı oldu. I Fridrix Barbarossa Milanı müqəddəs 

Roma imperiyasının hakimiyyəti altına gətirmək istədi, lakin Barbarossa özü 

german qoşunları ilə döyüşdə məğlub olduğundan, bu, baş tutmadı.  

Şəhərdə sənaye və merkantil iqtisadiyyat sürətlə inkişaf edirdi. XV əsrdə 

Milan ambitsiyalı general Sfortsa tərəfindən mühasirəyə alındı. O, şəhəri işğal etdi 

və yeni sülaləsini yaratdı. Milan üçün böyük inkişaf dövrü başladı. Bu vaxt həm də 

İtaliya Renessansının qızıl dövrü idi.  

Fransa kralı I Fransisk Milanı 1515-ci ildə işğal etdi, lakin özü on il 

sonra Paviyada ispanlara əsir düşdü. XVI əsrdən isə bütöv Milan dövləti Müqəddəs 

Roma imperatoru və İspaniya kralı V Karlın ağalığı altına düşdü, onun gələcək 
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varisi II Filipp ərazinin hersoqu oldu. XVIII əsrin əvvəlində isə şəhər ispanların 

ağalığından Avstriya ağalığına keçdi.  

Bu dövrdə görkəmli italyan filosofu, hüquqşünaslığa böyük töhfə verən 

Çezare Bekkaria fəallıq göstərirdi. Puqni cəmiyyəti adlanan Milan qrupunun 

üzvləri Avstriya senzurasının əleyhinə Fransa inqilabı nəzəriyyəçilərinin 

ideyalarını qəbul edirdilər. 1796-cı ildə Napoleon Bonapartın başçılıq etdiyi 

Fransız respublika ordusu Milana girdi, əhali, xüsusən orta sinfin nümayəndələri 

ordunu sevinclə qarşıladı. Bir il sonra burada Sizalpin Respublikasının 

konstitusiyası elan edildi.1805-ci ildə isə Milan Napoleonun hakimiyyəti altında 

olan İtaliya krallığının paytaxtı oldu. Napoleonun özü bu şəhərdə taclandı. 

Napoleon imperiyası süqut etdikdən sonra, 1815-ci ildə Vyana 

konqressinin qərarı ilə, Avstriyanın müdaxiləsi nəticəsində şəhər Avstriya əsarətinə 

keçdi. Bu əcnəbi nəzarət 40 ilə qədər davam etdi. 1854-cü ildə Milan I Viktor 

Emmanuel və III Napoleon kimi iki müttəfiqin şəhərə zəfərlə daxil olmasının 

şahidi oldu və o vaxtdan etibarən özünü milli iqtisadiyyatda birinci əhəmiyyətə 

malik olan kimi göstərdi. Faşizmin dan yerini təmsil edən bu şəhərdə 1919-cu ildə 

hərbi sağ qrupların formalaşması meydana gəldi. Sadə milanlılar bu gün də 

Mussolininin zəhmət adamlarının tərəfində olduğunu vurğulamaqla, onun müsbət 

tərəfini qeyd etməyə çalışırlar.  

Milan Şimali İtaliyada Po çayı vadisinin özəyində yerləşir. Onun 

ətrafında iri düzənlik vardır. Şimal tərəfdə isə Alp dağlarının cənubu yerləşir. Po 

çayının yanındakı bataqlıqlarda kiçik meşələr və düyü tarlaları vardır. 

 

 
Ticarət mərkəzi 

 

 Milanın üzləşdiyi tarixi böhranın istənilən dövründə, qəribə də olsa, 

şəhərin üzvi quruluşunda irəliləmə və konsolidasiya ifadə olunurdu. Min il ərzində 

şəhərin göbəyi indiki kafedral kilsə olan Duomodan cənubi-qərb tərəfdə yerləşirdi. 

Karolinqlər dövründə şəhər müdafiə məqsədləri üçün öz ətrafını 

möhkəmləndirmişdi və bu özək indiyədək şəhərin planlaşdırılmasına öz təsirini 
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göstərir. Duomodan bir qədər aralıda, meydanda onun sol tərəfində yerləşən 

nəhəng Ticarət Mərkəzi olduqca hündür və möhtəşəm bir kompleksdir. Binanın 

interyeri Vaşinqtondakı özündən çox cavan olan Reyqan təyyarə limanını yada 

salır. Burada dünyanın tanınmış firmalarının bahalı mağazaları vardır. 

Ümumiyyətlə, bu zona müasir şəhərin mərkəzinə ağalıq edən bir məkan kimi də 

qalır.  

Ticarət mərkəzinin yanındakı restoranda nahar edərkən böyük amerikan 

yazıçısı Ernest Heminqueyi xatırlamaq imkanı qazandıq. O, Havanada hər gün 

eyni kafeyə gəlib, orada daykiri kokteyli sifariş edirmiş. Bu barədə səfər 

yoldaşlarımızdan biri ilə əvvəllər yazıçının yaradıcılığını həvəskar qaydada təhlil 

edərkən yada salmışdıq. Menyuda daykiri içkisini görəndə o, mənim üçün onu 

sifariş verdi. Kiçik şampan qədəhindəki kokteyldə romdan daha çox, onun şirinliyi 

hiss olunurdu. Moxito kokteyli isə iri bokalda verildiyindən və içkiyə xeyli təzə 

nanə yarpaqları əlavə edildiyindən, tərkibindəki rom və buz daha yaxşı təsir 

bağışlayırdı. Başlıcası əsərlərindən həzz aldığımız Heminqueyi xatırlamaq naminə 

kiçik də olsa, bir bəhanə əldə etmişdik. Moxito nə qədər xoş gəlsə də, belə pietet 

yarada bilməzdi. 

 

 
Duomo 

  

Müasir Milanın görmək istənilən və diqqəti daha çox cəlb edən abidəsi 

Duomodur. Şəhərin ən məşhur arxitektura abidəsi onun simvolu olmaqla, bu Milan 

kilsəsi İtaliyadakı qotika arxitekturasının möhtəşəm və ən mürəkkəb tikintisidir. 

Onu 1386-cı ildən XIX əsrin ortalarına qədər tikmişdilər. Bu «əbədi tikinti», hətta 

italyan zərb-məsəlinə çevrilmişdir. Binanın fasadı mərmərlə örtülmüşdür, çox 

sayda heykəllərlə, qüllələrlə bəzədilmişdir, kənardan bu, krujeva təsiri bağışlayır. 

Burada hər tərəfdə çəhrayı çaları olan italyan mərmərini görmək mümkündür. 

Daxildən isə kilsə qaranlıq və sərt görünür, azacıq işıqlanır, çünki işıq iri rəngli 

vitraj mənzərələrdən düşür. İçəri heykəllər cərgəsi ilə doludur.  

Duomonun binası orta əsrlər arxitekturasının zəfəri sayılır. Avropanın 

üçüncü ən böyük kilsəsi olmaqla, nəhəng zalı 20 mindən artıq adamı tutur. 
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Duomonun zahiri və daxili bəzək zənginliyi bir qədər ondan daha məşhur olan 

Notr Dam de Parini xatırladır.  

İntibah dövrü də Milanda xeyli öz izini qoymuşdur. Bu dövrdə Leonardo 

da Vinçinin məşhur «Axırıncı şam yeməyi» freskasının olduğu Santa Mariya-delle-

Qratsiya kilsəsi, həmçinin Sfortsa qəsri qalır. Qəsrin tikintisində və bəzədilməsində 

İntibahın çox sayda görkəmli arxitektorları, heykəltəraşları və rəssamları, o 

cümlədən Bramante və Leonardo da Vinçi iştirak etmişlər. 

 

 
Leonardo da Vinçi “Axırıncı şam yeməyi” 

  

Leonardo da Vinçinin «Mona Liza»sından – «Cokonda»sından sonra 

«Axırıncı şam yeməyi» ən məşhur əsəridir. Yazıçı Den Braun özünün «Da Vinçi 

kodu» əsərində (roman orijinalda olduqca güclü təsir bağışlayır və kitabı mənə 

digər nümunələrlə yanaşı, Londonda yaşayan həkim dostum göndərmişdi) İisusun 

sağ tərəfində oturanın apostol deyil, onun sevgilisi Mariya Maqdalinanın təsvir 

olunduğu iddia edilir və rəy heç də əsassız deyildir. Doğrudan da, tabloya diqqətlə 

baxdıqda, bu adamın qadın olduğu açıqca nəzərə çarpır. Rəssam İisusla Mariya 

Maqdalinanın başlarını aralı göstərir, bədənləri isə yaxın olduğundan aralarında 

latın hərfi “V”-yə bənzəyən alluziya yaranır. Belə bir fikir də vardır ki, hətta 

Mariya İisusa ərə getmiş, ondan uşaq da doğmuşdur. İisus ravvin idisə, İncildə o, 

məhz belə adlanır, dövrün qaydalarına müvafiq olaraq evlənməli idi. Vatikanın bu 

məsələ barədəki narazılığına baxmayaraq, bəzi din xadimləri İisusun qadına 

yaxınlığını müsbət hal, onun kişi kimi şəxsiyyətini tamamlayan bir cəhət kimi 

qiymətləndirir və qeyd edirlər ki, əgər onun qadınla yaxınlığı olmasaydı, bu, onun 

natamamlığını təsdiq edərdi. Bir kişi olaraq öz cinsindən olan digərləri kimi, o, 

qadını sevməkdən, bunun fiziki təzahüründən də kənarda qalmamış, insana verilən 

bu mükafatın ləzzətini dadmağa nəsib olmuşdu. Belə düşünən din xadimləri həm 

də İisusun həqiqi Allah olduğunu inkar etmirlər. (İudaizmdən və İslamdan fərqli 

olaraq Xristian dinində “Trinity”-“Üçlük” Allahı təmsil edir. Xristian doktrinasına 

görə Allah üç mahiyyətdə - Atada, Oğulda və Müqəddəs ruhda mövcuddur.) İisus 

Allahın oğlu, Allah olsa da, atasının dərgahına yollanana qədər insan həyatı 
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yaşamışdı, bu həyatın dolğunluğu da onun xeyrinədir. Onun Mariya Maqdalina ilə 

yaxınlığı Yer üzərindəki həyatının mahiyyətini daha dolğun açıqlayır. Əgər o, öz 

cinsinə xas olan qabiliyyətdən məhrəm olsaydı, bəlkə də, daha çox istehza 

obyektinə çevrilərdi. Axı onu anlamayanlar daim ona istehza etməkdən həzz 

alırdılar. İisusun Mariya Maqdalina ilə olan tarixçəsi həm də onun hərtərəfli bir 

insan olduğunu sübut edir. Əgər o, insandırsa, insana xas olanların heç biri ona yad 

deyildir.  

Da Vinçi kodunu az qala beş əsrdən sonra açmağın özü də asan məsələ 

deyildir və katolik kilsəsi də bu məsələdə öz riqorizmindən uzaqlaşmaq istəmir.  

Bütün dünyada Milan həm də özünün «La Skala» opera teatrı ilə 

məşhurdur. XVIII əsrdə tikilən bu teatr italyan musiqisinin və ümumiyyətlə, 

mədəniyyətinin inkişafında mühüm rol oynamışdır. Onun səhnəsində təkcə 

İtaliyadan deyil, həm də dünyanın çox ölkələrindən olan müğənnilər çıxış etmişlər. 

Böyük italyan bəstəkarı, opera janrında çox sayda incilər yaratmış Cüzeppe Verdi 

bu teatrda təhsil almış, ilk operalarını orada tamaşaya qoydurmuş, yalnız 

“Nabukko”dan sonra şöhrət qazana bilmişdi. Sonralar o, özünün “Traviata”, 

“Otello”, Süveyş kanalinin açılışına həsr etdiyi, bu mühüm hadisədən iki il sonra, 

1871-ci ildə başa çatdırdığı “Aida” operaları ilə daha da məşhurlaşmışdı. Lakin 

Verdi ilk uğyrsuzluqlarına görə ömrü boyu “La Skala”ya nifrət bəsləmişdi. Ancaq 

o, Milana çox bağlı idi və 1901-ci ildə 88 yaşlı bəstəkar orada da vəfat etmişdi. XX 

əsrin ilk illərində “La Skala”da dünya şöhətli opera müğənnisi Enriko Karuzo çıxış 

etmiş, sonralar Nyu Yorkun «Metropoliten Opera» teatrında işləyən məşhur dirijor 

Arturo Toskanini 20 il ərzində bu teatrda fəaliyyət göstərmişdi. «La Skala» həm də 

böyük təhsil ocağıdır, gələcəyin bir sıra məşhur opera müğənniləri vokal sənətinin- 

belkantonun sirlərini məhz burada öyrənmişlər. Sovet Azərbaycanının ilk 

onilliklərində opera sənətini inkişaf etdirmək məqsədilə iki müğənni orada təhsil 

almağa göndərilmişdi. Sonralar bu ənənə davam etdirilmişdi. 

 

 
Sentrale vaqzalı 



117 

 

 

Milan təkcə iri sənaye şəhəri deyil, həm də geniş dəmiryol qovşağıdır. 26 

dəmiryolu xətti şəhərin mənzərəsinə xələl gətirməmək üçün ustalıqla 

layihələşdirilmişdir. Bizi təəccübləndirən binalardan biri Sentrale (Centrale) 

adlanan mərkəzi dəmiryol stansiyasının vağzal binası idi. Bu möhtəşəm binanın 

ayrı-ayrı mərtəbələrində həm də mağazalar yerləşir. Perrona çıxmaq üçün xeyli 

yuxarı qalxmalı olursan və burada qatarların gəlib-getməsi qarışqa yuvasını andırır. 

Milandan Romaya və Venetsiyaya gedəndə qatar yolboyu tunellərdən 

keçirdi. Yolun kənarında yaxşı becərilmiş üzüm plantasiyalarını və düyü zəmilərini 

görürdük. İtaliyanın şimalının ağ şərabı çox keyfiyyətlidir və əsasən fransız üzüm 

sortlarından hazırlanır. Qədim romalılar şərabı yarıbayarı su qatmadan içmirdilər, 

şərabı olduğu kimi içən qallara gülürdülər. İndi qalların vətəni olan Fransa və 

İtaliyanın şimalı şərabçılıq mərkəzləri kimi tanınırlar.  

Milandan Venetsiyaya gedərkən Şekspirin «Romeo və Cülyetta» pyesi 

ilə məşhurlaşdırdığı Verona şəhərindən keçdik. Onu da qeyd edim ki, Londondan 

vaxtilə qatarla Mançesterə gedərkən Eyvon üzərindəki Stratforddan da keçmişdim, 

lakin Verona məndə daha incə hisslər oyatdı, Şekspirin vətəni isə elə bir təsir 

gücünə malik deyildi. Beş əsr keçsə də, Cülyetta qanunçuluqda da 

unudulmamışdır. İtalyan qızlarına 14 yaşında – Cülyettanın Romeoya vurulduğu 

yaşda ərə getməyə icazə verilir. Qızlar burada bir qədər gec ərə getsələr də, köhnə 

ənənə yaşamaqda davam edir. 

Milan öz coğrafi mövqeyinə görə İtaliyanın mühüm iqtisadi mərkəzidir. 

Cənuba tərəf bol suvarılan düzənliklərin inkişaf etmiş əkinçiliyi vardır, şimalda isə 

aqrar sahə məhdud xarakter daşıyır. Geniş avtomobil və dəmir yolları şəbəkəsi 

ətrafdakı zonalara, xüsusən şimala istiqamətlənir, şəhərin iqtisadi əhəmiyyətini və 

genişlənməsinin potensialını artırır. Milanda ölkə əhalisinin 7 faizi yaşayır, onun 

iqtisadi əhəmiyyəti isə iki dəfə yüksəkdir. Maşınqayırma sənayesi əhalinin xeyli 

hissəsini işlə təmin edir.  

İtaliyanın ən böyük topdansatış bazaları da Milandadır. Onların arasında 

ən mühümü ixrac ticarətidir. 

Milan həm də Avropanın moda mərkəzlərindən biridir. Burada görkəmli 

dizaynerlər- kuteryelər çalışır. Şəhərdə hər il keçirilən moda həftəsi çox 

məşhurdur. Burada təkcə yeni paltar modaları yox, həm də qadın fiqurasına 

gözəllik verən yeni tufli nümunələri nümayiş etdirilir. Bütün dünyada tanınan 

“Dolce & Gabbana” modalar evinin qərargahı da Milandadır.  

Milan həm də idmanın təşkili və inkişafı sahəsində İtaliyanın aparıcı 

mərkəzlərindən biridir. Şəhərin adını daşıyan «Milan» futbol komandası İtalyan 

tiffoziləri ilə yanaşı, bu idmanın beynəlxalq azarkeşlərinə də yaxşı məlumdur. San 

Siroda böyük cıdır arenası olan İppodromaya malikdir, bura Avropanın ən yaxşı 

cıdırlarından biri hesab olunur. San Siroda həm də Mülki Arena deyilən özəl futbol 

stadionu vardır. Qrand Prix dairəvi motor yarışı da beynəlxalq nüfuza malikdir.  

 

 

 



118 

 

Venetsiya – möcüzələr sərgisi 

 

Venetsiyanın mahnılardan bizə tanış olan Santa Luçiya stansiyasında 

qatardan düşüb, bərə-çay tramvayı ilə məşhur San Marko meydanına yola düşdük. 

Bərə arxipelaqdan ötüb keçən Böyük kanalla (Canal Grande) hərəkət edirdi və 

gözlərimiz qarşısında sehrli, nağılları andıran, sirlərlə dolu bir mənzərə açılırdı. 

Şəhərdən dənizə deyil, sulardan şəhərin gözəlliklərinə tamaşa edirdik. Kanalın ən 

dar hissəsində Venetsiyanın simvollarından biri olan Rialto körpüsü tikilmişdir və 

o şəhərin ən məşhur körpüsüdür. 

 

 
Qrand kanal. Rialto körpüsü 

 

Su ilə quru torpaq, Avropa ilə Şərq, reallıqla fantaziya arasında gözəl və 

müəmmalı Venetsiya uzanır. Dənizlə unikal qaydada birləşən şəhər kimi Venetsiya 

həm də Şimali İtaliyanın başlıca limanıdır.  

Xüsusi rəng palitrası ilə fərqlənən və təkrar olunmayan xarakterli, su 

nəqliyyatından başqa heç bir daşınma vasitəsi olmayan bu şəhər könülləri asanlıqla 

fəth edir. Arxitektura üslublarının və gözəlliklərinin sərgisi rolunu oynayan 

Venetsiyanın memarlığı ada landşaftından irəli gəlir, “kalle” adlanan kiçik su 

küçələri özlərinin darlıqlarıı və dolambaclıqları ilə seçilir. Nyu-Yorkdan buraya 

gələn bir yumorist vətəndəki dostuna belə bir teleqram göndərmişdi: «Küçələr su 

ilə doludur, buyur, mənə məsləhət ver». Doğrudan da, adam qeyri-adi bir məkana 

düşür və bu mənzərə təəccüb və heyranlıq doğurmaya bilməz. Bu kallelərin ağla 

sığmayan şəkildə uzanması, asanlıqla aza bilinən labirinti xatırladır. Yaxşı ki, 

Ariadna sapını yerli su nəqliyyatçıları təklif edirlər.  

Şəhərin tarixi mərkəzi bir-biriylə çox sayda körpü və körpücüklərlə 

birləşən, ancaq 118 qum adasında yerləşməklə, sıx tikilmiş köhnə evlərlə doludur. 

Şəhərin binalarının arasında XV–XVIII əsrlərin çox saydakı sarayları seçilir, onlar 

özünəməxsus Venetsiya üslubunda tikilmişlər, onlarda Şərqin təsiri aydın hiss 

olunur. Burada əsrlər ərzində çox sayda üslublar bir-birini əvəz etmişdir: italyan, 

ərəb, Bizans, qotika, Renessans, mannerist və barokko üslubları. Bu rəngarənglik 

şəhərin mənzərəsinə digər amillərlə yanaşı, əlavə füsunkarlıq verir. Başqa faktorlar 

da arxitektura ansamblının harmoniyasına kömək edir: küçənin, körpünün və 
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kanalın krujeva bəzəyi təkrar olunur, suyun optik effektlərinin unikallığı, binaların 

su güzgüsündə əks olunması və rənglərin işıqda yuyulması xüsusi cazibədarlıq 

yaradır.  

Ada Venetsiyası hər şeydən əvvəl şəhər-muzeydir. Avropanın ən iri 

turist, kino və teatr mərkəzlərindən biridir. Burada hər il keçirilən Venetsiya kino 

festivalı Los-Anceles və Kann festivalları cərgəsinə daxildir. Onun mükafatı isə 

San Marko meydanındakı heykəllərin oxşarı olmaqla, «Qızıl şir» adlanır. 

 

 
“Qanadlı şir” heykəli 

  

Min il ərzində Venetsiya bütün Aralıq dənizi dünyasında iqtisadi və 

siyasi qüdrətə malik olmuşdur. Müxtəlif dillərin, millətlərin mövcudluğu bu qeyri-

adi şəhərin sifətini və xarakterini formalaşdırmışdır. Dirəklər üstündə tikilən ilk 

binadan Orta əsrlər füsunkarlığına yol keçən Venetsiyanı onun öz yaradıcılıq 

ustaları vəsf etmişlər. Bu şəhər daşlarda donmuş unikal tarixlə tanış olmaq 

həvəsiylə yaşayan milyonlarla turisti özünə cəlb edir. Ona görə də dəmiryolu 

vağzalı yanındakı körpüdə bərəyə bilet olmaq və oturmaq üçün xeyli gözləməli 

olursan. 

Şəhərin tarixi Venetia adı ilə qədim Roma imperiyasının bir vilayətinə 

gedib çıxır. Bəzi versiyalara görə, şəhər VI əsrdə salınmışdır, o dövrdə isə artıq 

Qərbi Roma imperiyası mövcud deyildi. İtaliyaya doluşan lanqobardların basqını 

qonşuluqdakı şəhərlərdəki sakinlərin öz yaşayış yerlərindən qaçmasına səbəb 

olmuş və onlar laqunanın adalarında məskən salmalı olmuşdular ki, oraya barbar 

orduları daxil ola bilməsin. Güman edilir ki, ilk sakinlər Yüksək Sularda (Rivo 

Alto), indiki Rialto rayonunda məskən salmışdılar. Burada tarixdə ilk dəfə IX əsrin 

əvvəlində şəhər dojunun seçilməsi baş verdi. 
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O vaxtlar venetsiyalıların əsas məşğuliyyəti istehsal etdikləri xörək 

duzunu materikə ixrac etmək idi. Dəniz quldurlarının basqınları bu işi 

çətinləşdirirdi, ona görə də duzun qiyməti artırdı. Dəniz quldurları ilə mübarizədə 

Adriatik dənizinin şərq sahilindəki Zadar şəhəri üzərindəki qələbə Venetsiyanın 

Bizansdan əlavə imtiyazlar almasına səbəb oldu. Bu döyüşdəki qələbənin şərəfinə 

şəhər sakinləri hər il Venetsiya dojunun Adriatik dənizi ilə nişanlanması bayramını 

qeyd edirlər.  

Var-dövlət və hakimiyyətə yiyələnmək istəyi daim çəkişmələrin və 

münaqişələrin mənbəyi olduğundan, şəhər buna görə daim əziyyət çəkirdi və 

həmçinin özü də rəqibini məhv etmək üçün müharibələrə girişirdi. 94 yaşlı doj 

Dandolo 1203–1204-cü illərdə IV səlib yürüşü iştirakçılarını hiyləgərliklə 

Venetsiyanın ticarət sahəsindəki rəqibi olan Konstantinopolu tutmağa təhrik etmiş, 

Bizans imperatoru öz sarayı ilə birlikdə Trapezunda (indiki Trabzon) qaçmışdı. 

Dandolo Konstantinopolda Latın imperiyası yaratmışdı, özü isə at çaparkən yıxılıb 

budunu sındırmış və1205-ci ildə ölmüşdü. Latın imperiyası isə 57 il ömür 

sürmüşdü.  

Şəhər Konstantinopolun 1453-cü ildə Osmanlı türkləri tərəfindən 

işğalından sonra, onların təhlükəsi ilə də üzləşdi və buna görə də materik 

İtaliyasında öz mövqelərini möhkəmləndirməyə başladı. Lakin Avropanın yarı 

hissəsinin maraqlarına uyğun gəlmədiyinə görə Venetsiya qitə üçün təhlükəli daxili 

düşmənə çevrildi. XVI əsrin əvvəllərində çox sayda müttəfiqlərin ona qarşı iştirak 

etdiyi döyüşdə isə məğlub oldu.  

Venetsiyanın keçmiş şöhrəti solmağa başlayanda burada incəsənət, 

paradoksal görünsə də, öz çiçəklənmə dövrünü yaşadı. Lakin Venetsiyanın köhnə 

ticarət yolları əvvəlki əhəmiyyətini itirdi.  

Şəhərin siyasi hakimiyyəti də başqalarından fərqlənirdi. Patritsilər 

tərəfindən seçilən doj xeyli hakimiyyətə malik idi.  

Orta əsrlər Venetsiyası müxtəlif bədii və arxitektura cərəyanları üçün 

açıq idi. Bu cərəyanlar həm Bizansdan, həm də qitə Avropasından gəlirdi. San 

Marko kilsəsi öz qüdrətini nümayiş etdirən, Bizans üslubunda idisə, şəhərdə həm 

də qotika üslubunda çox sayda kilsələr tikilmişdi.  

Osmanlıların Bizansı tarixdən silməklə, Şərq itiriləndə, Avropa 

hakimiyyətlərinin nəzəri yenicə kəşf edilmiş Amerikalara dikiləndə Venetsiya XVI 

əsr ərzində tədricən iqtisadi durğunluğa düşdü. Renessans ötüb keçdikdən sonra 

Venetsiya indi də rəssamlığın və elmin yeni yüksəkliyinə qalxdı.  

Onsuz da Renessansın meydana gəldiyi XV əsrdə Venetsiya incəsənətə 

hələ öz təsirini göstərməmişdi, həmin cərəyan buraya xeyli gec gəlib çatmışdı – 

XVI əsrdə şəhərdə rəssamlıq istedadları meydana gəldi, bu dövrdə Titsian, 

Tyepolo, Veroneze və Tintoretto kimi rəssamlar öz incilərini yaratmışdılar. Böyük 

arxitektor Palladio da məşhur idi. XVII əsr Venetsiya üçün daha çox böyük 

arxitektura inciləri ilə əlamətdar oldu. Bu vaxt Qrand kanalda gözəl saraylar və çox 

sayda dekorativ elementlərlə bəzədilən kilsələr tikildi. 

 Əsas arteriya olan Qrand kanal şəhərin bütöv ərazisindən keçməklə 

adalar arasındakı ən geniş su yoludur. Venetsiyanın baş «küçəsi» olan Böyük 
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Kanalın sahillərini bəzəyən saraylarda və şəhərin digər rayonlarında çox sayda 

böyük və kiçik muzeylər, şəkil qalereyaları, kitabxanalar yerləşir. Burada məşhur 

Okeanoqrafiya İnstitutu da fəaliyyət göstərir. Onun sahillərində XII əsrdən 

başlayaraq, altı əsr ərzində, ümumiyyətlə, 200 saray, 10 kilsə tikilmişdir. XV əsrin 

tarixçisinin «ən gözəl küçə» adlandırdığı Qrand kanal 46 tərəflə görüşür. Ondan 

böyük kanallar küçələrə çıxır və onlar daha sonra adalar arasında şaxələnir. Bütün 

bu adalar sistemi Adriatik dənizini Venetsiya körfəzi ilə dar və uzun ada-zolaqlarla 

ayrır. 

 

 

 

 
San Marko meydanı 

  

Ada Venetsiyası sakit şəhərdir. Burada heç bir quru nəqliyyatı yoxdur. 

Venetsiyanın dar küçələri və qozbel körpücükləri çox hallarda kiçik meydanlara 

çıxır. Şəhərin ən geniş və gözəl meydanında – piyattsa San Markoda (Piazza San 

Marco) Venetsiya qotika elementləri olan Bizans üslubunda tikilmiş eyni adlı 

məşhur kilsə vardır. Yaxınlıqdakı kiçik və zərif meydançada – Piattsettada 

(piazzetta) Dojlar sarayı – Venetsiya respublikasının keçmiş iqamətgahı ucalır. Bu 

saray özünəməxsus mavritan-qotika üslubunda tikilmişdir. İndi burada şəhərin 

tarixi rəssamlıq muzeyi yerləşir.  

 

San Marko meydanı trapesiya formasında olmaqla, o qədər də böyük 

deyildir. Keçmişdə San Marko kilsəsi ilə Dojlar sarayı arasında bağ yerləşirmiş, 

həm də kanal keçirmiş. XVI əsrdə kanal torpaqla doldurmuş, meydana daş 

döşənilmişdir. Dojlar sarayı göz oxşayır, yunan şəbəkəsi mərmər gövdələrdən 

çıxan pöhrələr kimi görünür. Binanın içərisindəki «Qızıl pilləkən» çox sayda 

Venetsiya rəssamlarının əsərlərinin bəzədiyi otaqlara aparır. Meydanın qərb 

tərəfində Köhnə Prokuratsiya binası yerləşir. Orada prokurorlar, vəkillər və hüquq 

sahəsinin digər işçiləri işləyirmişlər. 
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Dojlar sarayı 

  

San Marko meydanına akvatoriya tərəfdən qoşulan kiçik meydan – 

Piattsetta birləşir, bu, Qrand kanaldan San Marko zəng qülləsinə gedən cığırdır. 

Burada Müqəddəs Markın (o, şəhərin ilk himayəçisi idi) və müqəddəs Teodorun 

qranit sütunları yüksəlir, onlar Şərqdən gətirilməklə, XII əsrdə qoyulmuşdur.  

Müqəddəs Mark Milli kitabxanası Piattsettanın qərb tərəfindədir. Saat 

qülləsinin yuxarısında bürünc heykəl vardır, o, zəngi çalır. Saat çox mürəkkəb 

mexanizmə malikdir, vaxt ilə birlikdə mövsümün dəyişilməsini, Zodiak bürclərini 

və Ay sikllərini göstərir. 

 

 
Yeni Prokuratsiya binası 

  

San Marko meydanının cənub tərəfində Yeni Prokuratsiya binası 

yerləşir. Bu bina üç muzeyin məskənidir. Meydanda həmçinin «Florian» kafesi 

işləyir, bu, İtaliyanın ən köhnə kafelərindən biridir və bir sıra məşhur adamlar – 
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Höte, Bayron, Kazanova, Russo, Dikkens, Prust, Modilyani, Heminquey burada 

olmuşlar. Biz kafenin meydandakı açıq hissəsində nahar etdikdə, xörəklərin üstünü 

yuxarısı torlu metal qablarla örtürdülər. Bunun nə üçün belə olduğunu soruşduqda, 

gözəl kontrast rəngli kostyumda və boynunda papillion bant olan ofitsiant bildirdi 

ki, xörəklər bu qaydada qorunmasa, havada şığıyan qağayılar hücum çəkib, 

boşqabdakını dimdikləri ilə qapıb uzaqlaşırlar. Doğrudan da qağayılar başımızın 

üstündən uçub keçirdlər. 

 

 
“Florian” kafesi 

 

Çox sayda heykəllərlə bəzədilmiş kitabxana binası isə meydançanın 

kanala tərəf olan qurtaracağındadır. Meydandakı San Marko kilsəsi (Basilica di 

San Marco) Venetsiyanın kafedral kilsəsi olmaqla yanaşı, həm də onun vizit 

kartıdır. Kilsənin arxitekturası qotika, Bizans və roman üslublarının qarışığından 

ibarətdir. Bazilika apostol Markın cəsədini yerləşdirmək üçün tikilibmiş. Cürbəcür 

dəyişikliklərə baxmayaraq, binanın fasadı və interyeri əvvəlki tək dəyişilməmiş 

qalmışdır. Ona görə də şəhərdəki digər kilsələrlə müqayisədə ona üstünlük verilir 

və fasadın, həmçinin interyerin bəzədilməsinə də xüsusi diqqət verilmişdir. Kilsə 

iri ölçüləri ilə fərqlənir. Düzdür, Venetsiyada ondan böyük kilsələr də vardır. Şimal 

fasadı Piattsetta doo Leonçininin – kiçik meydançanın üstündə ucalır, bu ad ona iki 

qanadlı şirin heykəltəraşlıq təsvirinə görə verilmişdir. Bu heykəllər XVIII əsrdə 

qoyulmuşdur. San Marko meydanından kilsəyə giriş qərb tərəfdəndir, ona görə də 

fasadının buradakı hissəsinə daha çox fikir verilmişdir. Oradakı tağlar heykəllərlə 

və sütunlarla bir-birindən ayrılır. Kilsənin ən böyük mərkəzi tağı üzərində dörd 

bürünc at heykəli vardır, onlar, güman ki, IV Səlib yürüşü vaxtı Konstantinopoldan 

gətirilmişdir. Venetsiya doju və Konstantinopolun işğalına sərkərdə kimi başçılıq 

edən Dandolo, yəqin ki, öz şəhərini zənginləşdirmək üçün qarəti də məqbul 

sayırmış. 
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San Marko kilsəsi 

 

Dojlar Sarayı (Palazzo Ducale) özünün rəssamlıq əsərləri ilə məşhurdur. 

Saray təkcə dojların iqamətgahı deyildi, həm də Böyük Şuranın və Senatın iclasları 

burada keçirilirdi. Qurğuşun damın altında Prombi dustaqxanası yerləşirdi. 

Saraydakı dustaqxanalar iki növ idi, Prombi ilə yanaşı, Pottsi (quyular) məhbəsi 

aşağı mərtəbələrdə, laqunanın suyunun səviyyəsində idi. 

 Biz qondola ilə dar Saray kanalı (Rio di Palazzo) ilə gəzəndə mən 

qondolyordan “Ahlar” körpüsünün harada olduğunu soruşdum, o, mənə yuxarı 

baxmağı məsləhət gördü. Orada kanalın əks sahillərindəki iki binanın arasında 

kiçik, örtülü keçid olduğunu görüb, güman etdim ki, qondolyor italyanlara məxsus 

qaydada, yəqin ki, zarafat edir. Sonra onun sözünün həqiqət olduğuna əminlik 

tapdım. “Ahlar” körpüsü köhnə dustaqxanaları yeniləri ilə əlaqələndirir. Yeni 

dustaqxananın daş divarları və dəmir hasarı Kazanovanın tarixçəsini yada salır, axı 

o, Prombi məhbəsindən qaçmışdı. Venetsiyada Otello və Dezdemonanı yada 

salmadıqları halda, fırıldaqçı və qadın düşkünü Kazanova tez-tez xatırlanır. 

 

 
“Ahlar” körpüsü 
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San Marko meydanı möcüzə xarakteri daşıyır. San Corco Maccioredən 

isə onun akvatoriyasına özəl mənzərə açılır. Meydan Venetsiyanın mərkəzi 

olmaqla, heç vaxt boş olmur. Yay vaxtı, iyulun sonunda biz də burada idik, kafe 

stollarının ətrafına turistlər bəndi uçurmuş su axını kimi hücum çəkirdilər. 

Venetsiyanın ən maraqlı əyləncələrindən biri qondolada kallelər- su 

küçələri olan dar kanallarla gəzməkdir. San Marko meydanın yanında qondolaya 

oturmaq daha sərfəlidir. Çünki meydan yaxınlığında maraqlı bir səyahət imkanına 

malik olursan.  

 

 
Qondolalar 

 

Qondola ənənəvi avarlı qayıq olmaqla, Venetsiyanın simvolu hesab 

olunur. Qondolalar indi ancaq gəzinti üçündür, vaxtilə onların sayı 10 minə çatırdı. 

Bu növ qayıqları xüsusi metodlara uyğun olaraq hazırlayırlar, çünki mühəndislik 

tələblərini hərtərəfli qaydada nəzərə almaq lazım gəlir, burada estetik cəhətlər də 

az rol oynamır. Qayığın klassik parametrləri: uzunluğu 11 m, eni 4,4 m, çəkisi 600 

kq olsa da, suda çox yüngül görünür. Qondolanın hazırlayanda doqquz növ 

ağacdan istifadə olunur. Korpusdan əlavə, burun hissəsində ənənəvi bəzək olan 

ferro, avarı bərkidən fiokola və remo adlanan avar vardır. Bizə «remo» sözü 

musiqi müsabiqələri keçirilən şəhər olan San-Remodan tanışdır. Uzun assimmetrik 

qayıq ziqzaqvari hərəkət edir və qondolyorun təcrübəli əlləri ilə asanlıqla idarə 

edilir. Qondolalar qara rəngdədir, bu, heç də matəm əlaməti deyildir, gözəllik 

xüsusiyyəti kimi qəbul edilir. Venetsiya ənənəsinə görə, hüznü bildirən rəng 

qırmızıdır. Ferro 6 dişli polad plastiklərdən ibarət olmaqla, qara qayığın fonunda 

ağ rəngi ilə yaxşı görünür. Bu plastiklər şəhərin rayonlarının sayını bildirir.  

Qondolada gəzmək nə qədər maraqlıdırsa, həm də bir qədər qorxuludur. 

Çünki burada heç bir təhlükəsizlik vasitəsi gözə dəymir. Qayıq bəzən çox küt 

bucaq altında əyilir. Sərnişində bu vaxt laqunanın dərin suyuna düşmək qorxusu 

yaranır. Yalnız qondolyorun ustalığı qayığı düz vəziyyətə gətirə bilir. Qayıq 

kanallarda üzəndə sərnişinin yerini dəyişməsinə və ya ayağa durmasına icazə 

verilmir, qayığı tərk edənə qədər kresloda oturmalısan. Çünki azacıq tarazlığın 

pozulması iti altlığı olan qondolanı aşıra bilər. 



126 

 

Dar kanllardan birində gəzərkən binanın üstndəki “Viva Vivaldi” –

“Jaşasın Vivaldi” şüarı diqqətimi cəlb etdi. Minnətdar venetsiyalıların məşhur 

“Dörd fəsl”in məllifi olan öz həmyerlilərinə belə hörmət bəsləməsi diqqətəlayiqdir. 

XVII əsrin sonu, XVIII əsrin birinci yarısında yaşamış Antonio Vivaldi əvvəlcə 

skripkaçı və dirijor kimi tanınmış, sonralar bəstəkar kimi şöhrət tapmışdı.  

 Rialto körpüsünün altından keçmək də çox maraqlıdır. Qrand kanaldakı 

digər saray Ka d`Oro adlanır, bu da «Qızıl Ev» deməkdir. Venetsiyalılar «casa» – 

«ev» sözünü «ca» kimi tələffüz edirlər. Ka d`Oro sarayı üçmərtəbəli, gözəl 

sütunları və mərmər şəbəkəsi olan binadır və Venetsiya qotikası nümunəsi hesab 

olunmaqla, ilk dəfə onun bəzədilməsində zərvərəq qızıldan istifadə olunmuşdur, 

ona görə də «Qızıl ev» adını almışdır. Burada Titsianın «Venera», Andrea 

Mantenyanın «Müqəddəs Sebastyan» tabloları nümayiş etdirilir.  

Venetsiya arxipelaqının ən böyük adalarından biri olan Muranoda 

dünyada şöhrət tapmış şüşə istehsalı mövcuddur. Buranın görməli yeri Şüşə 

muzeyidir. Digər ada olan Buranoda isə çoxlu monastırlar tikilmişdi, indi onlardan 

yalnız «Le Kappuççino» qalmışdır. Monastıra göndərilən qızlar krujeva hörməklə 

məşğul olurdular və onların məhsulu bütün dünyada şöhrət tapmışdı. Krujevalar 

muzeyi də buradadır.  

Venetsiya həm də öz karnavalı ilə məşhurdur. Hamı, hər iki cinsdən 

olanlar qədim dəbə məxsus olan paltarlar geyinib bəzənir, həm də maska taxırlar. 

Ümumiyyətlə, İtaliyada karnaval başlıca yaz bayramı hesab olunur. «Karnaval» 

sözü oruc (post) tutmaq dövrünün başlandığı günü bildirir, latın sözünün azacıq 

dəyişdirilməsi ilə «ətdən imtina etmək» mənasını verir. Venetsiya karnavalına da 

Rio de Janeyro karnavalı kimi başqa ölkələrdən də pərəstişkarlar axışırlar. 

San Markodan dəmiryol vağzalına qayıtmaq istəyəndə, səfər 

yoldaşlarımızdan biri – öz liderlik xüsusiyyəti ilə seçilən, bərədə -su tramvayında 

sərnişin sıxlığından nəfəsin dayandığını bəhanə edərək, su taksisi ilə qayıtmağımızı 

təklif etdi, onu da əsas gətirdi ki, həm də bu, qondolada gəzməkdən də xeyli 

rahatdır. Motorlu qayığın divanları, həqiqətən də, rahat olmaqla yanaşı, 

qondoladan fərqli olaraq, onda heç bir qorxu hiss etmirsən və həm də taksi 

ətrafındakı gözəllikləri daha yaxşı müşahidə etməyə imkan verir. Doğrudan da, bu 

qayıq elə bil ki, bizi şəhərdə yenidən gəzdirdi və biz gözəlliklərə əlavə valeh olmaq 

imkanı qazandıq.  

Şəhər turistlərə sevinc, bayram əhval-ruhiyyəsi bəxş edirsə, bu, heç də o 

demək deyildir ki, şəhər əhalisi az qala «cənnət məkanında» yaşayır. 

Venetsiyalıların (burada ümumilikdə 170 min nəfər sayda əhali yaşayır) dörddə bir 

hissəsi pis yaşayış şəraitindən əziyyət çəkir, 10 min ailə köhnə məhəllələrdəki su 

basan mərtəbələrdə məskunlaşmışlar. Son 100 ildə Venetsiya rayonunda dənizin 

səviyyəsi 33 sm qalxmışdır. Şəhər hər il, demək olar ki, 5 mm aşağı düşür. 

 Şəhərin əsas problemi ətraf mühitə aiddir. Venetsiya tez-tez təkrar 

olunan güclü daşqınlardan əziyyət çəkir, onlara səbəb astronomik və meteoroloji 

qabarmaların birləşməsidir, bu vaxt cənub və cənubi-şərq küləyi suyu şəhərin 

üstünə qovur. Bütün bunlar sənət əsərlərinin dağılması qorxusunu heç yada 

salmadan belə, bu unikal şəhərin mövcudluğunun özünə təhlükə törədir. 1867-ci 
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illə1967-ci illər arasında baş verən 58 daşqın vaxtı su normal səviyyədən 3 fut 

yuxarı qalxmışdı.1960-cı ildə baş verən daşqının bədbəxtliyinə görə isə 

YUNESKO həyəcan siqnalı çalmışdı. İndi Venetsiya əvvəlki əsrlərə nisbətən, 

demək olar ki, üç dəfə böyük sürətlə suya batır. 

 

 

İtaliya ilə vidalaşdıq 

  

Nəhayət, İtaliya ilə vidalaşmaq anı gəlib çatdı, biz bu ölkəni olduqca xoş 

hisslərlə tərk edirdik. Böyük fransız filosofu Volter bir neçə həftəni Niderlandda 

keçirdikdən sonra, Amsterdamdan vətənə qayıtdıqda, şəhərə olduqca qəzəblə 

müraciət etmişdi: «Əlvida qazlar, kanallar və haramzadalar!» Amsterdam kanalları 

və qazları ilə məşhur idi. Volterin Müqəddəs Roma İmperiyası barədəki 

sözlərindən istfadə etsək, o, bu üç sözün mahiyyətə qətiyyən uyğun olmadığını 

demişdi, biz də İtaliyada nə qaz, nə kanal görmüşdük, nə də hansısa bir haramzada 

ilə qarşılaşmışdıq. Bu ölkəyə, onun hansısa bir şəhərinə acı sözləri işlətməyə 

dilimiz də gəlməzdi, belə rəy bizim tərəfimizdən sırf nankorluq əlaməti olardı. 

Əksinə, minnətdarlıq hisslərimizi tam fərqli sözlərlə ifadə etdik: «Əlvida abidələr, 

dağlar, dahilər!» Bu üç amilin hər biri isə ehtirama və heyranlığa layiqdir. 

Hindistanda ilk Moğol imperatoru olan Babur da özünün “Babyrnamə” 

kitabında işğal etdiyi həmin ölkə və onun xalqı haqqında xoş sözlər işlətməmişdi. 

Bəlkə də Hindistanın onun vətənindən fərqli olan və səhranı andıran təbiəti onun 

mənfi fikirə düşməsinə daha çox təsir göstərmişdi. Böyük və qədim mədəniyyətə 

malik olan bir xalqı aşağılamaq heç də yaxşı bir iş deyildir. İtaliyaya gəldikdə, 

onun heç də reklama ehtiyacı yoxdur və barəsində Babur sayağı danışmaq isə 

yalnız ədalətsizlik olardı.  

Mənim İtaliya ilə ilk qiyabi tanışlığım Alberto Moravianın 1957-ci ildə 

çapdan çıxmış məşhur «Çoçara» («La ciociara») romanını hələ orta məktəbdə 

oxuyarkən rus dilində mütaliə etməyimlə başlandı. Kitabı ixtisası kübarlığına, 

fərqli davranışına uyğun gəlməyən Gəncədən olan gənc kolxoz zootexniki 

marağımı nəzərə alaraq mənə bağışlamışdı. Sonralar həmin yazıçının «Romalı qız» 

(«La Romana») adlı nisbətən zəif, erotik romanını oxudum. Antik Roma tarixi, 

ədəbiyyatı, hüquqşünaslığı ilə əsaslı qaydada tanış olmağıma baxmayaraq, müasir 

italyan ədəbiyyatına müraciət etməyimlə öyünə bilmərəm. Neorealizm üslubundakı 

italyan filmlərinə isə daim maraq göstərmişdim. Sofi Lorenin baş qəhrəman rolunu 

oynadığı «Çoçara» filminə də böyük maraqla baxmışdım. Həm kitab, həm də film 

İkinci Dünya müharibəsin illərində nə qan tökülməsindən, nə insanların kütləvi 

şəkildə həlak olmasından deyil, sadə bir qadının lap sonda bədbəxtliyə düçar 

olmasından, əziyyətlə böyütdüyü yeniyetmə qızının təcavüzə məruz qalmasından 

söhbət açır. Özü də bu zərbəni faşistlər vurmamışdılar, İtaliyanı azad etməyə gələn 

Müttəfiq qoşunlarının tərkibindəki Mərakeş əsgərlərinin sadəcə vəhşiliyinin 

nıticəsi idi. Müharibə bu fağır qadını da öz qeyri-adi dəhşəti ilə haqlayır, onun da 

həyatını öz cəhənnəm alovu ilə qarsır. 
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Səfər dostlarımdan biri İtaliyaya marağımı, tarixi abidələrə 

vurğunluğmu, daha çox öyrənmək istəyimi o qədər də təqdir etmir, bəzən hansısa 

obyektə baxmaq təklifini də könülsüz qəbul edirdi. Mən buna təəccüblənmirdim, 

tarixə laqeydliyin daha inadkar nümunəsi kimi acı təcrübəyə malik olmaqla, ən sərt 

aqnostiklə də mübahisə etməli olmuşdum. Lakin təskinlik verici nəticə də əldə 

etməmişdim. Müasirlikdən həzz alan indiki gənc dostumla mübahisəyə 

girişməkdən vaz keçdim və ona daha böyük nüfuz sahibi olan Yuli Sezarın sözləri 

ilə cavab verməyi lazım bildim: “Ağılın sərhədlərini genişləndirmək, imperiyanın 

sərhədlərini uzağa çəkməkdən daha yaxşıdır.” Sezar isə öz dövlətinin sərhədlərini 

çox genişləndirmişdi, onun ərazisinə Qalliyanı, Britaniya adasını, Misiri və Pont 

çarlığını əlavə etmişdi. Lakin ağılın artmasını, itilənməsini bunlardan daha vacib 

saymışdı.  

Milanın Malpensa beynəlxalq hava limanından vətənə dönəndə Bakıya 

uçan bir italyan jurnalisti azərbaycanlı olduğumuzu bilib, öz ölkəsi barədə rəyimizi 

öyrənmək istədi. Mən italyanca bildiyim sözlərlə cavab verdim: «Mi piace l`İtalia. 

Bellissimo!» – «İtaliya mənim xoşuma gəlir. Əladır!». Bu, tam səmimi sözlər idi 

və doslarım da bundan daha əlvan şəkildə və ifadələrdə öz rəylərini bildirdilər. 

Həm də əlavə etdilər ki, yəqinki Azərbaycan da sizin xoşunuza cələcəkdir, orada 

Şərqin və Qərbin heyran edici bir sintezini görəcəksiniz.  

Bakıya qayıdıb təyyarə limanı ilə addımlayarkən, gedəndə binanın ikinci 

mərtəbəsindəki stilizə olunmuş alaçıqların (yurtaların) yanında kofe içdiyimiz an 

yadıma düşdü. Onlara diqqətlə baxdığımı görən yol yoldaşım marağımın səbəbini 

soruşduqda, onların fotoşəklinin Piter Frankopenin 2015-ci ildə Londonda çapdan 

çıxmış «The Silk Roads»- «İpək yolu» kitabında verildiyini söylədim. Fotoşəkil bu 

sözlərlə müşayiət olunurdu: «Azərbaycan. Bakı. Heydər Əliyev limanı. Yeni İpək 

Yolu üstündə tikilmiş dövlət nəqliyyat hablarından biri». Vətənpərvər insanlara 

müasir tikililərimiz, gündən-günə abadlaşan paytaxtımız nəinki xoş gəlir, onlar 

dillərinə gətirməsələr də, bununla öyünürlər. Yaxşı haldır ki, xoş yeniliklərin 

sorağı dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrinə də gedib çatır və onlar da əksər 

hallarda inkarı kənara atıb, adekvat münasibət nümayiş etdirirlər. Özümüzə 

gəldikdə, böyük ingilis hümanisti Tomas Morun sözlərini bir qədər dəyişərək, 

demək istəyirsən ki, vətənin qumu da, hətta ondan az müddətə ayrilan adama qızıl 

dənəsi kimi görünür. 
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Telman Orucov 

 

Amerikanın xilaskar peyğəmbəri – Abraham Linkoln 

 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının 16-cı prezidenti, ölkəsinin və xalqının 

tarixində dərin və silinməz iz buraxan Abraham Linkoln Vətəndaş müharibəsi 

ərzində (1861–1865-ci illər) Birliyi qoruyub saxlamış və ölkədəki qulları 

bütünlüklə azadlığa çıxarmışdı. Amerikan qəhrəmanları arasında Linkoln öz 

həmvətənlərinə və həmçinin digər ölkələrin xalqlarına ünvanladığı unikal bir 

çağırışını indiyədək davam etdirir. Onun nöqteyi-nəzərinə görə, Birlik təkcə 

özünün naminə deyil, həm də nəcib bir idealı təcəssüm etdirdiyinə görə xilas 

edilməyə layiq idi. Bu, özünü idarəetmə idealı olan dövlət, bütün dünyanın xalqları 

üçün xüsusi maraq kəsb edirdi. Müasir ABŞ xarici siyasətindən fərqli olaraq, o 

vaxtkı dövlət başqa ölkələrin və xalqların işinə qarışmır, özünün taleyinə aid 

məsələləri həll etməyə çalışırdı. Malik olduğu cazibə qüvvəsi də, Linkolnun 

yaddan çıxmayan çağırışının universallığı da həmin vaxtdan mövcuddur. 

Məgər bu müqayisəsi çətin tapılan ideyanın və fəaliyyətin vəhdəti onu 

Bibliya qəhrəmanları sayılan peyğəmbərlərin – Moisey və ya adını daşıdığı 

Abrahamın səviyyəsinə qaldırmırmı? Bibliyadakı Abraham əgər Allaha sədaqətinə 

görə oğlu İsaakı qurban verməyə hazır idisə, ancaq Allahın mərhəməti hesabına bu 

fədakarlıq da heç ona qismət olmamamışdı. Abraham Linkoln isə öz ölkəsi və 

amerikan xalqının gələcəyi naminə ən ağır sınaqlardan keçdi və nəhayət, məqsədi 

əsasən həyata keçdikdə məhz bu yolda da həlak oldu, milli şəhidə çevrildi. 

Moisey Allahın köməyi ilə öz xalqını – Misirdə əsarətdə olan yəhudiləri 

köləlikdən azad edərək vətənlərinə – Xanaana çatdırmağa can atırdı. Abraham 

Linkoln isə öz ölkəsində köləliyə bütünlüklə son qoyaraq, afroamerikalıları – qara 

rəngli ölkə vətəndaşlarını azadlığa çıxardı və ABŞ-ı, bütün insanların azad 

yaşayacağı bir məkana çevirməyə çalışdı.  

Linkoln haqqında çox yazılmışdır, bu yazılanlar həqiqətdən nə qədər 

uzaq olmasalar da, əslində bir əfsanə təsəvvürü yaradır. O, bu əfsanə çərçivəsinə də 

öz amalı və əməli hesabına tam qaydada sığışırdı. Əfsanə şəklində təsvir olunanlar 

kənara qoyulsa, real, həqiqi Linkoln daha çox bir müəmma idi və əsr yarımdan 

sonra da məhz elə olaraq qalır. O, öz daxili hisslərini açan adam deyildi, həmin 

hisslər onun obrazını əhatə edən əfsanə tərəfindən də həmçinin bir qədər 

gizlədilmişdir.  

Ancaq bir cəhət də nəzərə alınmalıdır ki, Linkoln əfsanəsi heç də 

uydurma deyildir, lakin bu janra məxsus olan bir qayda üzrə onun həqiqi 

xüsusiyyətlərinin və nailiyyətlərinin çox vaxt böyüdülməsidir. Əfsanə qəhrəman 

imici yaradır, axı meşənin dərinliklərində yaşayan bir adam ətraf dünyadan virtual 

çəpər vasitəsilə təcrid olunmuşdu. Özünü üzə çıxaran şəxs kimi rəsmi təhsildən 

kənarda qalsa da, imkanına uyğun şəkildə tonqal işığında mütaliə ilə bilik 

qazanmışdı. Siyasi həyata atıldıqdan sonra o, bir iri cüssəli adam olsa da, ancaq 
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siyasət aləmindəki bu kiçik David nəhəng Qoliafla vurulmuş, Bibliyadakı kimi 

primitiv silahla – adi bir sapandla deyil, ölkənin taleyini müəyyən edən prezident 

seçkisində öz natiqliyi və fərasəti hesabına ona qalib gəlmişdi.  

Həmin mübarizə illəri artıq Linkolna milli populyarlıq və nüfuz 

qazandırmışdı. O, müharibə illərinin müdriki və “ Abraham Ata”sı, bütöv bir 

xalqın zəncirlərini qırmaqla, ona Böyük Azadlıq verəni, yıxılan, Müqəddəs cümə 

günündə (İisus da məhz həmin gün çarmıxa çəkildiyindən, bu gün belə adlanır) 

şəhid olan lider və çox sürətlə öz apofeozuna yüksələn bir insan olmuşdu. Linkoln 

həm də müharibə dövründə bir siyasətçi kimi yaxın niyyətini gizlətməməklə 

yanaşı, adətən, düşündüyünü müvafiq qaydada ifadə etmə üsuluna meyil edən bir 

adam idi. Linkoln yaxşı halda quldarlığın laqeyd bir opponenti idi və qara dərili 

xalqın heç də böyük dostu sayıla bilməzdi. Şimallılar abolyutsionist hərəkata 

(Şimal ştatlarında quldarlığın ləğv edilməsi uğrundakı hərəkat) böyük önəm 

verdikləri halda, o, quldarlığa qarşı həmin kəskin mübarizəyə qoşulmamışdı. O, 

amerikan irqçiliyinin əsasında dayanan bu ciddi problemlə əvvəllər heç vaxt 

yaxından məşğul olmamışdı. 

Linkolnun həyatının və fəaliyyətinin təsvirində müəyyən mübaliğələrə, 

hiperbolalara yol verilirsə, buna adi hal kimi yanaşmaq daha düzgün olardı. Axı 

həmin mübaliğələr onun həyat tərzi və fəaliyyəti ilə heç də əkslik təşkil etmir, 

əksinə, onun portretini daha canlı və maraqlı təsvir edən yaxşı çalarlar rolunu 

oynayır. İdealizə edilmiş portret romantik millətçilik ənənəsinə xasdır, çünki 

millətçilik təkcə real düşüncə ilə qidalanmır, ona daha parlaq cazibə qüvvəsi 

vermək üçün palitranın müxtəlif boyalarından (rənglərindən) istifadə edir. 

Linkolnun şəxsiyyətinin təsvirinə gəldikdə, əgər antiəfsanələrə yol verilsəydi, bu, 

Amerikanın keçmişi ilə ölkənin sonrakı günlərinin uyğun gəlməməsini əks 

etdirərdi. Həm də, tarixi şəxsiyyətlərin ölçüsü heç də müasir dünyanın 

standartlarına və tələblərinə uyğun gəlmir. Bir məsələni də unutmaq olmaz ki, 

hansısa şəxs əfsanəyə çevrildikdə onun tərcümeyi-halı hər dəfə təzədən yazılır.  

Həqiqətən də, Linkoln öz dövrünün olduqca böyük adamı idi və bəlkə 

də, bir əsr sonra prezident seçilə bilməzdi. Kamil olmayan və kənd təsərrüfatı 

sərhədində, təcrid olunmuş bir cəmiyyətdə böyüməklə o, öz iradəsinin gücü ilə 

həmin mühitdən çıxmağı bacarmışdı. Onun pionerlik (ABŞ-da Qərbi ilk 

məskunlaşdıranlara «pioner» deyilir) təcrübəsi də Linkoln üslubunda görülən kimi 

qalmışdı. İlk bir imkan düşən kimi o, fermerlikdən, kəndlilikdən hüquqşünaslıqla 

və siyasətlə məşğul olan şəhər adamına çevrilmişdi. Tezliklə o, hər iki sahədə 

tədricən uğur qazandı. Onun davranışı və yaxşı hissiyyatı fəaliyyətinə göstəriləcək 

etimadı ilhamlandırırdı. O, qızğın işləməyə alışmışdı və məsələnin bilavasitə 

özəyinə nüfuz etmək kimi nadir qabiliyyətə malik idi. O, şamın alovunu küləyin 

əsdiyi istiqamətdə tutmağı da bacarırdı, elə bil ki, bu onun taleyi və həyatının 

mənası idi. Hər şeydən əvvəl Linkoln ingilis dilindən istifadədəki ustalığı ilə özünü 

üzə çıxarmışdı, onun ilhamlı danışığı dövrün ibarəli danışığı ilə kəskin əkslik təşkil 

edirdi. Dili səfərbərliyə ala bilməsi prezident seçilmək üçün onu yarışa girməyə 

cəsarətləndirmişdi, baxmayaraq ki, o, son bir dekadanın çox illəri ərzində heç bir 
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ictimai vəzifə tutmamışdı və senatorluğa nail olmaq üçün hətta seçkilərdə məğlub 

olmuşdu.  

Geniş mənada götürüldükdə, Linkoln öz təbiəti etibarilə islahatçı deyildi. 

Lakin onun müharibədəki qələbədən sonra ölkəni birləşdirmək planı, məğlub olan 

Cənuba yumşaq münasibət timsalı olmaqla yanaşı, islahat yaradıcılığından xəbər 

verirdi. O, quldarlığa nifrət etsə də, Konstitusiyada onun ləğv edilməsi barədə heç 

bir yol göstərilmədiyindən, bunu həll etmək üçün milli siyasəti hazırlamağa diqqət 

verirdi. Ona bir şər institutu kimi yanaşırdı, quldarlığın yayılmasının qarşısını 

almağa çalışırdı və «bütöv ölkə»yə aid olan bir günü nəzərdə tuturdu. Bir prezident 

kimi onun birinci vəzifəsi, heç şübhəsiz, Birliyi xilas etmək idi. O, elə bir hüquqa 

malik deyildi ki, bu müharibəni quldarlığa qarşı səlib yürüşünə çevirsin. Çünki 

belə hərəkət həmçinin Birlik uğrunda vuruşmağa xüsusi ehtiyacın olduğu 

amerikanların çoxunu bu taleyüklü işdən uzaqlaşdıra bilərdi. Beləliklə, Linkolnun 

təklif etdiyi Azadlıq Proklamasiyası həm Konstitusiya tələblərinə, həm də siyasi 

səbəblərə görə sırf hərbi tədbir kimi gündəliyə çıxarılmalı idi. 

Bu sənəd, əslində, müharibəni sosial inqilaba çevirdi. Müharibə isə 

milləti irqi uyğunlaşmanın yeni problemi ilə üz-üzə qoymuşdu. Linkoln dövrünün 

nəsli bu məsələnin həlli üçün biliyə və mənəvi resurslara malik deyildi. Problem 

onu narazı salmırdı və Linkolnun yenidənqurma proqramı buna az diqqət yetirirdi. 

Linkoln təkid edirdi ki, qaralar İstiqlaliyyət Deklarasiyasının təminat verdiyi bütün 

hüquqlara yiyələnsin. O çalışırdı ki, ağ amerikanların irqi məsələ barədəki 

qorxusunu sakitləşdirsin və o, ölüm ərəfəsində israr etməyə başlamışdı ki, azad 

olunan qaralara siyasi sistemdə hökmən yer verilsin. Həm də o, öz həmvətənlərinin 

məhdud düşüncəyə malik olduğunu bildiyindən, iki irqli cəmiyyət kimi Birləşmiş 

Ştatların gələcəyi barədə müəyyən qədər pessimist idi. Qul problemi irqi 

uyğunlaşma kimi daha çətin problemdən ayrı saxlansa, bunun daha effektli olacağı 

barədə onun mühakiməsi, güman ki, düzgün idi. Əlbəttə ki, quldarlıq Linkoln və 

onun müasirlərinin əksəriyyəti üçün daim ən böyük məsələ idi.  

Linkoln nəzakətli adam idi, lakin hər şeyi sınaqdan keçirmək istəyirdi. 

O, yaxşı düzəldilmiş kağız dəstəsini papağının içində saxlayırdı. O, özünü vicdanlı 

Eyb adlandırırdı, bir sıra böhran anlarında belə, onun nəzakətliliyi, adamların 

ləyaqətinə həssaslıqla yanaşması, hər kəsə öz təmiz vicdanının güzgüsündə 

baxması faktları buna əyani misal ola bilər.  

Onu öz ətrafında olanlardan bir cəhəti də fərqləndirirdi. Bu adamların 

üzləri təmiz qırxıldığı halda, Linkoln saqqal saxlayırdı. O, sifətinin kəskin 

cizgilərini yumşaltmaq üçün saqqal saxlamışdı və nəhayət, bu qaydada bir 

prezident kimi görünəndə, millət tərəfindən əsl Abraham Ata kimi qəbul edilmişdi. 

O, ABŞ tarixində ilk saqqallı prezident idi.  

Linkolnun ABŞ tarixi üçün nəhəng şəxsiyyət olduğuna şübhə etmək, 

Yerin Günəş ətrafında fırlanmasını inkar etməyə bərabər olardı. Lakin XXI əsrin 

əvvəllərində zövqlərin dəyişilməsi hətta tarixi dəyərlərə münasibəti dəyişdirməyə, 

dəqiq deyilsə, korlamağa da səbəb olur. Bunun utandırıcı nümunəsini Linkolnun 

siyasi fəaliyyət məkanı olmaqla, vətəni saydığı İllinors ştatının iqtisadi mərkəzi 

olan Çikaqoda da görürük. Bu şəhərin mərkəzi meydanında məşhur amerikan 
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kinoaktrisası və seks-simvolu olan Merilin Monroya, onun eyni ilə populyar 

fotoşəklində olan kimi, yubkasını küləyin qaldırdığı formada təsvir edən heykəl 

qoyulmuşdu. Turistlər buraya axışır, heykəlin yanında şəkil çəkdirir və şıltaqlıq 

naminə yubkanın qalxan yerindən onun bədəninin intim hissəsini görmək 

məqsədilə yuxarı da boylanırdılar. Bu, Çikaqoda əxlaq təmizliyi uğrunda mübarizə 

aparan yaşlı adamlara xoş gəlmədi və onların tələbi ilə heykəl həmin meydandan 

uzaqlaşdırıldı.  

«Müqəddəs yer boş qalmır» zərb-məsəlinə uyğun olaraq, həmin yerdə 

Abraham Linkolnun heykəli qoyuldu. Buraya turist axını tamamilə dayandı, 

Monrodan fərqli olaraq, Linkolnun abidəsinə tam laqeydlik hökm sürdü. Gənclər 

üçün aktrisa Merilin Monronun böyük tarixi şəxsiyyət olan Linkolndan daha 

yüksək hörmətə layiq olduğu barədə əcayib bir fikir meydana gəldi. Birləşmiş 

Ştatları, həmin gənclərin yaşadığı ölkəni xilas edən, quldarlığı bütünlüklə ləğv 

edən dahi siyasətçi əbləhləşmiş, primitiv zövqlər hesabına sənətindən daha çox, 

seks-simvol kimi tanınan adi bir kinoaktrisaya uduzmalı olmuşdu. Bu da bizim 

əsrin paradoksallığı, dəqiq desək, daha çox, nadanlığı. 

Zövqlərin bayağılaşması, tarixi həqiqətlərə məhəl qoyulmaması 

dövrümüzün diqqəti o qədər də cəlb etməyən, lakin həddi aşması ilə daha böyük 

ziyan vuran problemidir. Linkoln öz həyatı, mübarizəsi, hətta şəhid olması ilə 

sonrakı nəsillərə örnək timsalı olduğu halda, ona belə ədalətsiz münasibət 

göstərilməsi yolverilməzdir. Hansısa hətta gözəlliyi ilə seçilən bir qıza belə diqqət 

göstərilirsə, keçən əsrin 60–70-ci illərinin pozğunluq simvolları olan hippiləri də 

asanlıqla qəhrəmanlıq, müqəddəslik haləsinə bürümək olar. 

2017-ci ilin avqustunda isə ABŞ-da daha biabırçı hadisələr seriyası baş 

verdi. Prezident Donald Trampdan narazılıq, ona qarşı etiraz müxtəlif formalar 

aldı. Neonatsistlər, irqçilər bir başa vandalizmə əl atdılar, Vətəndaş müharibəsində 

Konfederata rəhbərlik etmiş şəxslərin və sərkərdələrin heykəllərini uçurmağa 

başladılar. Ağların üstünlüyü ideyasının tərəfdarları, qaralara qarşı cinayət törədən 

ku-klus-klançıların tör-töküntüləri də bu qarışıqlıqdan faydalanmaq istədilər. 

Federal hökumət bir müddət bu qanun pozğunluğuna, ölkəni yenidən vətəndaş 

müharibəsinə cəlb etmək istəyən qüvvələrin hərəkətlərinə laqeydlik göstərdi. Bu 

vaxt Cənubun məğlubiyyətindən narazı qalanlar cavab aktı kimi ən müqəddəs bir 

mehrabı – Abraham Linkolnun Vaşinqtondakı məşhur memorialını təhqir etməyə 

başladılar, ağ mərmər divarlara qırmızı boya ilə nalayiq sözlər yazdılar. Həm 

Konfederat nümayəndələrinə, həm Linkolna qarşı belə münasibət Vətəndaş 

müharibəsində həlak olan 600 min amerikalının xatirəsinə qarsı bir həyasızlıq 

nümayişi olmaqla, tarixi yenidən yazmaq və Cənubla Şimalı, 300 milyonluq əhalisi 

olan bir ölkədə qardaşı-qardaşla yenidən üz-üzə qoymaq cəhdidir. Linkoln 

ömründə çox hədələr almışdı, ona kəskin hücumlar edilmişdi, lakin o, öz idealına 

xilaf çıxmamışdı. İndiki iyrənc hərəkət də onun şəxsiyyətinin böyüklüyünə heç cür 

xələl gətirə bilməz. Qayanın üstünü korlayan əbləh başa düşməlidir ki, təbiət onun 

izini bütünlüklə yoxa çıxaracaq, qaya isə öz məğrurluğunu qoruyub saxlayacaqdır.  

Amerika öz tarixinə hörmətlə yanaşmağı bacarır, Bani-Ataların 

memorialları buna əyani misaldır. Özünün ən yaxşı və nisbətən uğursuz 
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prezidentlərini də layiqincə qiymətləndirir, heç nəyi ört-basdır etmək istəmir. XX 

əsrin ikinci yarısında «11 ən yaxşı ABŞ prezidenti» kitabı nəşr edilmişdir. Əsər 

tarixçilər, politoloqlar və jurnalistlər arasında aparılan rəy sorğusuna əsaslanmaqla, 

11 ən uğurlu prezidentdən bəhs edir. 10 prezident müəyyən olunmalı idi, lakin 

axırıncı iki nəfər eyni xal topladıqlarından, say 11-ə qalxmışdı. Çoxsaylı jüri 

birinci yeri heç də ilk prezident Corc Vaşinqtona deyil, Abraham Linkolna 

vermişdi və beləliklə, ABŞ-ın iki əsrlik tarixində ona bərabər prezidentin olmadığı 

vurğulanmışdı. 

Linkoln həqiqətən də müqayisə edilə bilinməyən bir dövlət rəhbəri idi. 

Ondan sonra Franklin Ruzveltə qədər amerikan prezidentləri içərisində təəssüf ki, 

zəiflikləri ilə seçilənlər daha çox olmuşdu. Linkolnun varisi Endryu Consonla 

Konqress arasıında Birliyin Bərpasına görə fikir ayrılığı olduğundan, 1868-ci ildə 

ona impiçment elan edilməsi səsə qoyulduqda, yalnız bir senatorun səsi onu bu ağır 

cəzadan xilas etmişdi. Bir əsr sonra etimadı itirmiş prezident Riçard Niksona 1974-

cü ildə impiçment elan edilməsi qaçılmaz olduqda, o, könüllü istefa verməklə 

canını qurtarmışdı. Hətta Vətəndaş müharibəsinin qəhrəmanı Uliss Qrant da 

prezident kimi əvvəlki şərəfini qoruyub saxlaya bilməmiş, silahlı qüvvələrdən 

fərqli olaraq, ölkəyə uğurlu rəhbərlik edə bilməmişdi. Olduqca səmərəsiz prezident 

sayılan Herbert Huverin dövründə (1929- 1933 cü illər) Birləşmiə Ştatlarda Böyük 

Depressiya dağıdıcı miqyas almış, ölkə başçısı isə əslində laqeyd müşahidəçiyə 

çevrilmişdi. 1929-cu ildə fond birjası dağılanda o, Depressiyanı müvəqqəti 

yanlışlıq hesab edərək, tam mənfi xarakterli tədbirlərə əl atırdı. Pensiyasını tələb 

edən I Dünya müharibəsi veteranlarının üzərinə hətta ordu göndərmiş, gələcəkdə II 

Dünya müharibəsinin qəhrəmanı olacaq, general Duqlas Makartur isə bu 

biabırçılığın qarşısını almışdı. Nüfuzu çox aşağı düşdüyündən Huver 1932-ci il 

seçkisində F. Ruzveltin 472 elektoral səsinə qarşı vur-tut 59 səs toplayaraq, məğlub 

olmuşdu. 1933-cü ilin əvvəlində prezidentliyə başlayan Franklin Ruzvelt özünün 

inqilabi “Yeni Kurs”u ilə ölkəni fəlakətdən xilas etmışdi. O, İkinci Dünya 

müharibəsində alman natsizmi üzərində çalınan qələbəyə əvəzsis kömək göstərmiş, 

militarist Yaponiyası isə ABŞ ordusuna 1945-ci ilin sentyabrında qeyd-şərtsiz 

təslim olmuşdu. Bu müharibədən Amerika ən qüdrətli fövqəldövlət kimi çıxdı. 

Ruzveltin siyasi xadim istedadında və cəsarətində Linkolnun ilhamlandırıcı təsiri 

əks olunurdu. 

ABŞ XX əsri yeganə fövqəldövlət kimi başa vurdu, iqtisadi və texnoloji 

cəhətdən dünyada müqayisəyə sığmayan bir nəhəng qüdrətə yiyələndi. Axı 

parçalanmış dövlət hətta təsəvvürdə də buna nail ola bilməzdi. Quldarlıq da bütün 

eybəcər cəhətləri ilə yanaşı həm də iqtisadi inkişafın buxovuna çevrilmişdi. Yalnız 

Linkoln dühası və iradəsi bu nəhəng maniələrin öhdəsindən gəlməyi bacardı. Ona 

görə də Amerikanın sonralar fəth etdiyi hər bir zirvədə Linkolnun danılmaz payı 

vardır. 

 

Linkolnun uşaqlıq və yeniyetməlik dövrü 
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Abraham Linkoln 12 fevral 1809-cu ildə Kentukki ştatındakı 

Hocenvilldən üç mil cənubda olan bir komada dünyaya gəlmişdi. İki yaşı olanda o, 

qonşuluqdakı fermaya aparılmşdı. Öz evləri barədəki erkən xatirələrində atasına 

kömək etməsini, əkdikləri qarğıdalı və boranı toxumlarının daşqın nəticəsində 

yuyulub məhv olmasını təsvir edir.  

Atası Tomas Linkoln toxucu şagirdliyi ailəsindən çıxmış və onun əcdadı 

1637-ci ildə, «Meyflauer» gəmisində buraya gələnlərdən 17 il sonra İngiltərədən 

Amerikaya, Massaçusets yarımadasına mühacirət etmişdi. «Meyflauer» 

sərnişinlərinin 1620-ci ilin noyabr ayında gəmini tərk etməmişdən əvvəl 

bağladıqları müqavilə gələcək ABŞ Konstitusiyasının rüşeymi hesab olunur. Onlar 

«Yeni Plimut» koloniyasını yaradaraq, əkinçiliklə məşğul olmuşdular. Bu barədə 

koloniyanın qubernatoru olmuş Uilyam Bredford öz kitabında geniş məlumat verir. 

Koloniya sakinləri qonşuluqdakı hindu tayfası ilə də dil tapa bilmiş, onların 

təcrübəsindən və köməyindən xeyli faydalanmışdılar. Sonra gələnlər də yəqin ki, 

onların qazandıqları təcrübədən istifadə etməmiş deyildilər.  

Tomas Qərbdə məskunlaşmağa ilk olaraq can atmaqla pioner adlananlar 

dəstəsində güclü bir şəxs idi. 1806-cı ildə o, Kentukkidən gətirdiyi Nensi Henksə 

evlənmişdi, bu qız nikahdan kənar doğulan uşaq olmuşdu. Yəqin ki, taleyin 

möhürünə uyğun olaraq qızğın dindar bir adam olmaqla yanaşı, bu qadın həm də 

daim qəmgin olması ilə seçilirdi. Onların Sara, Abraham və körpəlikdə ölən Tomas 

da daxil olmaqla, üç uşağı olmuşdu. 

1816-cı ildə ailə cənub-qərbi İndianaya köçəndə, burada özünə koma 

tapdı, sonra isə komanın yerləşdiyi torpağı satın aldı. Sahəni təmizləməkdə, taxılı 

biçməkdə Abraham atasına kömək edirdi, ona görə də erkən yaşlarından onun ov 

etməkdən və balıq tutmaqdan xoşu gəlmirdi. Sonralar o, həmin illərdə «panteranın 

nərəsini», «donuz ovlayan» ayıları və İndiana sərhədindəki yaşadıqları həyatın 

yoxsulluğunu xatırlayırdı. Abrahamın 9 yaşı olanda anası öldü, onu meşədə də 

dəfn etdilər.  

Xoşbəxtlikdən, ikinci qış mövsümündən əvvəl atası Kentukkidən özünə 

arvad gətirdi, o, uşaqlara yeni ana olacaqdı. Özünün iki qızı və oğlu olan Sara adlı 

bu dul qadın yeni ərinin uşaqlarına da özününkülər kimi baxmağa başladı. Onun 

Abrahamdan daha çox xoşu gəlirdi. Abraham da öz ögey anasını sevirdi. Sonralar 

o, analığını «mələk ana» adlandırmışdı. Qadın onun kitab oxumağını da çox 

bəyənirdi, yeniyetmə isə kitablara, sirrin hansısa bir qalığını öyrənmək üçün 

orijinal bir mənbə kimi baxırdı. O, «azacıq» müddətdə məktəbə getmişdi, bu 

müddət üst-üstə yalnız bir il ola bilərdi. Qonşuları sonralar xatırlayırdılar ki, o, 

kirayəyə kitab götürmək üçün bir neçə mil məsafədəki ağır yolu qət edirmiş. «Corc 

Vaşinqtonun həyatı və yadda qalan əməlləri» kitabını, «Robinzon Kruzo»nu, 

«Zəvvarın tərəqqisi» kitabını və Ezopun «Təmsillər»ini oxumuşdu. Yaşa dolduqca 

isə etiraf edirdi ki, heç də çox şeyi bilmir. O, öz ailələrinə məxsus olan «Bibliya»nı 

da oxumuşdu. 

1830-cu ildə Linkolnlar ailəsi ikinci köç etdi. Bu, İllinoytsa səfər idi. 

Abraham bu vaxt öküz dəstəsini sürürdü. 21 yaşı olanda o, öz müstəqil həyatına 

başladı. 6 fut 4 inç hündürlüyündə olan bu adam möhkəm əzələlərə malik olmaqla, 
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fiziki cəhətdən güclü idi. Balta ilə işləmək onu daha da qüvvətli etmişdi. Onun 

mimika sahəsində və əhvalat söyləyən kimi istedadı olduğundan, özünə dostlar 

qazanırdı. O, malik olduğu digər qabiliyyətlərini də nümayiş etdirirdi.  

 

 

 

Linkolnun gəncliyi və vəkillik illəri 

 

İllinoysa gəldikdən sonra fermerliyə həvəsi olmadığından Linkoln 

müxtəlif peşələrlə məşğul oldu. O, yeni fermanın sahəsini təmizləməkdə və ona 

çəpər çəkməkdə atasına kömək edirdi. Qayıq sürən kimi, o, Missisipi çayı ilə Nyu 

Orleana qədər üzmüşdü. Oradan qayıtdıqda Nyu Salemdəki kənddə məskunlaşdı. 

Burada o, gah anbar qarovulçusu, gah poçt işçisi, gah da müşahidəçi kimi işlədi. 

1832-ci ildə hindularla Black Hawk (“Qara quzğun”) müharibəsində o, volyunter 

kimi xidmətə girdi və öz dəstəsinin kapitanı seçildi. Sonralar o, zarafatla deyirdi ki, 

müharibə ərzində döyüşən və diri olan heç bir hindunu görməmiş, lakin 

ağcaqanadlarla çox sayda «qanlı mübarizə» aparmışdı. 

Qanunverici olmağa can atdığı həmin vaxt o, ilk cəhdində məğlub oldu 

və sonra təkrar-təkrar ştat assambleyasına seçildi. O, bir sənətkar kimi dəmirçi 

olmağı düşünürdü, lakin nəticədə hüquq praktikası ilə məşğul olmağa meyil etdi. 

O, təkbaşına qrammatikanı və matematikanı öyrənirdi və bu vaxt qanuna aid 

kitabları da oxumağa başladı. 1836-cı ildə vəkillik üzrə imtahan verdi və 

hüquqşünas praktikasına başladı.  

Sonrakı ili o, İllinoysdakı Sprinqfildə köçdü, bu, yeni ştatın paytaxtı idi. 

Nyu Salemdən fərqli olaraq, bura vəkil işləmək üçün çoxlarına daha geniş 

imkanlar verirdi. Əvvəlcə o, Con Styuartın partnyoru oldu, 1844-cü ildən sonra isə 

Uilyam Herndonla işlədi. Herndon yaşca Linkolndan 10 yaş kisik idi, lakin geniş 

mütaliəyə malik idi, məhkəmədə çıxış edərkən daha emosional olmaqla yanaşı, 

həm də baxışlarında daha radikal idi. Onlar pulun kimə ödənilməsindən asılı 

olmayaraq, aldıqları nəğd pulu yarı bölürdülər. Bu, o demək idi ki, onların pul 

barədə heç bir sözləşməsi olmamışdı. 

Sprinfildə gəldikdən sonra Linkoln bir neçə il ərzində ildə 1.200–1.500 

dollar pul qazanırdı, həmin dövrdə ştatın qubernatorunun illik maaşı 1.200 dollar 

idi, mahal (distrct) hakimlərinin maaşı isə 750 dollar idi. O, gərgin işləyirdi, təkcə 

ştatın paytaxtında deyil, mahaldakı məhkəmələrdə də işə çıxırdı. Hər yaz və payız 

mövsümündə at üstündə o, yüz millərlə ölçülən məsafədə məskunlaşmış 

preriyalıların yanına səfər edirdi.  

Dəmir yolunun çəkilməsi ilə, xüsusən 1850-ci ildən sonra belə səyahətlər 

daha yüngül xarakter daşıyırdı. Linkoln İllinoys Mərkəzi dəmir yoluna ştatdan 

çarter (xartiya) almaq üçün lobbist kimi xidmət göstərirdi. Həm də həmin dəmir 

yolu üçün müntəzəm işləyən vəkil olaraq qalırdı. Makklellan qraflığının cəhdləri 

əleyhinə kompaniyanı uğurla müdafiə etdikdən sonra o, öz hüquqşünas 

karyerasında birdəfəlik ən böyük qonorar kimi 5.000 dollar aldı. O, məhkəmədə 

Missisipi çayı üzərindən Rok Aylend körpüsünün çəkilməsi işini xilas etdi, 
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çaydakı nəqliyyata təhlükə kimi həmin körpünün uzaqlaşdırılması nəqliyyat 

kompaniyasının xeyrinə uyğun idi. 

Linkolnun bir tanışını qətldə iştirak etməkdə ittiham edir və sübut kimi 

ay işığında onu gördüklərini təsdiq edirdilər Linkoln almanaxdan istifadə edərək, 

həmin gecənin çox qaranlıq olduğunu sübut edib, şahidin heç nəyi aydın görə 

bilmədiyini irəli sürdü və beləliklə, məhkəmə dinləməsini uddu.  

Öz hüquqşünas karyerasına başlayandan 20 il sonra Linkoln İllinoysun 

ən hörmətli və uğurlu vəkillərindən birinə çevrildi. O, daim hər bir leqal işin 

özəyinə baxırdı, həm də müxtəlif şəkillərdə ədalətlilik və müqayisəyə sığmayan 

vicdanlılıq nümayiş etdirirdi.  

Nyu Salemdə yaşayarkən o, Enn Rutlec adlı qızla tanış olmuş, ona 

vurulmuşdu. Bu qız 1835-ci ildə 19 yaşında ölərkən, Linkoln çox məyus olmuşdu. 

Bir il sonra o, Meri Ouens ilə gəzməyə başladı, lakin qız onun ciddi təklifini rədd 

etdi. Bəzi tarixçilər isə Linkolnun həyatında ilk və yeganə real sevgilisinin Meri 

Todd olduğunu bildirirlər. Yaxşı təhsil görmüş miss Todd Kentukkinin hörmətə 

layiq olan bir ailəsindən idi, onun Sprinqfilddəki qohumları şəhərin sosial 

kübarlığına məxsus idi. Onların bəziləri qızın Linkoln ilə əlaqəsinə razı deyildilər. 

Bəzən qızın özü də şübhə hissinə qapılırdı, Linkolnun onu görən nə vaxtsa xoşbəxt 

edəcəyi sualı üzərində düşünürdü. Buna baxmayaraq, onlar nişanlandılar, lakin 

1841-ci ilin Linkoln üçün «məhvedici 1 yanvarında» onlar nişanı ləğv etdilər, bu, 

onun öz təşəbbüsü ilə baş vermişdi. Bundan sonra o, uzun müddət ağır depressiya 

və ruh düşkünlüyü keçirdi. Nəticədə onlar barışdılar və 1842-ci ilin noyabrında 

evləndilər.  

Linkolnların 4 uşağı oldu, onların hamısı da oğlan idi. Robert Todd 

böyüyü və yeganə həddi-büluğa çatanı olmaqla, heç vaxt atasına yaxın olmamışdı. 

İkinci oğlu Eduard Beyker 4 yaşına çatmamış evdə ölmüşdü. Eddi deyə 

çağırdıqları bu uşağa Linkoln öz dostunun adını qoymuşdu. Şox şən uşaq olsa da, 

uzun müddət xəstə olmuşdu. Linkoln Vaşinqtona, Ağ Evə gəlmək üçün Sprinqfildi 

tərk edəndə demişdi: “Bura əsrin bir rübünü yaşadığım, cavanlıqdan yaşlı adama 

çevrildiyim, oğlumun anadan olub, öldüyü yerdir.” Üçüncü oğlu Uilyam Uelles isə 

1862-ci ilin fevralında, 11 yaşında Ağ Evdə öldü. Çox gözəl uşaq olan Uilli 

atasının göz bəbəyi idi. Linkoln oğlunun yataq otağından iki gün şıxmadı, 

dözülməz qüssəyə qərq olmuşdu. Uilli faciəli öləndə bütün xalq kədərlənmişdi. 

Sevilmək qaydasında Ted adlanan Tomas, o, ailənin sonbeşiyi idi, atası öləndə hələ 

çağ idi. O, Linkolnun sevimlisi idi, ona öz atasının adını qoymuşdu. Uşaq 

danışanda sözləri çətinliklə tələffüz edirdi, oxumağı və yazmağı da ləng öyrənirdi. 

Atası isə onu başa düşə bilirdi. O, atasının qətlindən 6 il sonra, 18 yaşında öldü.  

Çox sayda nikaha girmiş cütlüklər kimi Linkolnlar da həmçinin 

aralarındakı məişət sözləşmələrinə malik idilər. Həmin dövrün şayiələri isə, heç 

şübhəsiz, onları şişirdirdi. Missis Linkoln, təkrar olunması ilə fərqlənən baş 

ağrısından əziyyət çəkirdi. Əhvali-ruhiyyəyə yaxşı təsir göstərməyən təhlükəsizlik 

və tənhalıq düşüncəsi, ərinin vəkillik səfərləri ilə daha da intensivləşirdi. Linloln 

prezident seçildikdən sonra oğlu Uillinin ölümündən yaranan qüssədən və Ağ Evin 

sahibəsi kimi tanış olmayan bir şəraitdən Meri əziyyət çəkirdi. Onlar burada heç 
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bir il deyildi ki, yaşayırdılar. Ərinə qısqanclığı isə bir sıra ağrılı səhnələrə səbəb 

olurdu. Ərinin öz yanındaca qətlə yetirilməsindən keçirdiyi şokdan o, daha ağır 

vəziyyətə düşmüşdü. Bir neçə ildən sonra baş verən Tedin ölümü isə bu qadın üçün 

daha ağır bir itki oldu. 

Onların ilk nikah həyatında missis Linkoln ərini ruhlandırır və onun 

ambitsiyasını ilhamlandırırdı. Sonrakı birgə yaşayış illəri ərzində bu xüsusiyyət, 

güman ki, güclənmişdi və ərinin anadangəlmə dözümlülüyü və səbirliliyi ilə 

sınanmışdı. 

Linkolnun nüfuzu elə idi ki, siyasətdə onun əleyhinə kilsənin də 

tədbirindən istifadə olunmuşdu. Bütün həyatı boyu o, gördüyü yuxulara və digər 

müəmmalı əlamətlərə və möcüzələrə inanırdı. Yaşa dolduqca, prezident olduqdan 

sonra və Vətəndaş müharibəsinin könülü narahat edən məsuliyyəti ilə üzləşdikdə o, 

çox dərin dini ruha yiyələndi. O, özünü «Qəzavü-qədərin aləti» hesab edirdi.  

Linkoln Bibliyaya aludə idi və onu yaxşı bilirdi. O, həmçinin Şekspirin 

vurğunu idi. Özəl söhbətlərində o, çox sayda Şekspir allüziyalarından 

(eyhamlarından) istifadə edirdi. Lord Bayronun və Robert Bernsin poemalarından 

həzz aldığı halda, onun üçün sevimli şeir parçası başa düşülməyən şotland şairi 

Uilyam Noksa məxsus idi. O, tez-tez Noksdan sitat gətirirdi.  

Linkoln ilk dəfə siyasətə daxil olanda Endryu Cekson prezident idi. 

General Cekson «mətbəx hökuməti» vasitəsilə ölkəni idarə edirdi. Linkoln dövrün 

görkəmli siyasətçiləri arasında Henri Kleyə və Deniel Uebsterə görə qürur 

duyurdu. Kley və Uebster federal hökumətin biznesi ruhlandırmaq üçün öz 

imkanlarından istifadə etməsini bəyənirdilər. Linkolnun nöqteyi-nəzərinə görə, 

İllinoys və ölkənin Qərbi iqtisadi inkişafda belə köməyə möhtac idi. O, özünü Kley 

və Uebsterin partiyası olan Viqin üzvlərindən biri hesab edirdi.  

O, 1834-cü ildən 1840-ci ilədək Viq partiyasının üzvü kimi İllinoys ştatı 

qanunvericiliyinə dörd dəfə seçildi. Burada o, özünü ştat fondları hesabına dəmir 

yolları və magistral yollar şəbəkəsini tikmək, kanallar çəkmək kimi nəhəng 

layihələrə həsr edirdi.  

O, Kolumbiya mahalında qulların tədricən və qul sahiblərinə 

kompensasiya verilməsi qaydasında azad edilməsi barədə qanun layihəsi təklif 

etdi. Bu layihə o vaxt effekt verə bilərdi ki, mahalın «azad ağ vətəndaşları» 

tərəfindən bəyənilsin. Lakin layihə nə abolyutsionistlərin, nə də qul sahiblərinin 

xoşuna gəlmədi və sonralar da ona ciddi münasibət göstərilmədi. 

 

ABŞ XIX əsrin birinci yarısında və Vətəndaş müharibəsi ərəfəsində 

 

XIX əsr başlananda ABŞ 24 yaşa qədəm qoymuşdu. Yeni əsrdə 

amerikan milli birliyi quldarlıq məsələsi ilə əlaqədər artan dərəcədə təhlükəyə 

məruz qalırdı. Şimalın və Cənubun hər ikisində XIX ısrin birinci yarısı ərzində 

əhalinin sayı dramatik qaydada böyüyürdü. Lakin bu iki regionun inkişafı tam 

fərqli idi. Cənubun pambıq iqtisadiyyatı və sosial strukturu qula çevrilmiş qara 

afrikalıların istismarına əsalanırdı. Qulların becərdiyi pambıq əhəmiyyətli istehsal 

göstəricilərində özünü göstərirdi. Əgər 1810-cu ildə Cənub 10 milyon dəyərində 
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170 min tay xam pambıq istehsal etmişdisə, bu 1860-cı ildə 4,6 milyon pampıq 

tayı istehsalına yüksəldi, onun dəyər məbləgi isə 50 dəfə çox idi. 1850-ci ildə 

Cənub pambığının 93 faizini qul əhali istehsal edirdi, onların sayı son yarım əsr 

ərzində xeyli artmışdı. Yeni qyl idxalının 1808-ci ildə qadağan olunmasına 

baxmayaraq, 1860-cı ildə afro-amerikan qullarının sayı 4 milyon idi və ya 60 il 

əvvəlkindən dörd dəfə çox idi.  

Pambıq iqtisadiyyatı ilə plantasiya sahibliyinə əsaslanan quldarlıq sıx 

əlaqədə idi və bu Cənubu, XIX əsrin yarısında artan dərəcədə özünü müdafiə 

etmək barədə düşünən, həm də monolit və izolə olunmuş bir regiona çevirdi. Elə 

həmin vaxt Şimalda abolyutsionist hərəkat qalxmaqla, Cənubun qaydalarına çağırış 

etdi və “emosional zəncir reaksiyası” yaratdı ki, bu da vətəndaş müharibəsinə 

aparıb çıxardı. 

Ölkədə siyasi böhran da zəifləmirdi. Amerika XIX əsrdə bir ölkə olsa da, 

heç də hələ millət deyildi. Təhsil, nəqliyat, səhiyyə və ictimai qayda ilə əlaqədar 

olan hökumətin başlıca fəaliyyət funksiyaları ştatlara və yerli səviyyəyə keçmişdi, 

çox az saydakı məsələlərdə Vaşinqtondakı hökumətə tabe olma qalırdı. Az sayda 

milli institutlar, kilsələr və siyasi partiyalar kimi ölkəni sıx bağlamaq barədə Bani-

Ataların vəsiyyətinə əməl edirdilər. Sərbəst strukturlaşdırılmış cəmiyyətin 

içərisində hər bir sektsiya, hər bir ştat, hər bir yerlilik cəmiyyəti, hər bir qrup öz 

yolu ilə getməyi seçə bilərdi. Lakin iqtisadiyyat inkişaf edir, texnologiya 

dəyişikliyə uğrayırdı. Nəqliyat yaxşılaşır, ilk kanallar, sonra isə yollar, xüsusən 

dəmir yolları çəkilirdi. Ölkədə mətbuat da inkişaf edirdi, çoxlu qəzetlər çap 

olunurdu. Teleqraf sistemi inkişaf edirdi. Birləşmiş Ştatlarda qaydanı və stabilliyi 

təmin etmək üçün milli dəmir yolu korporasiyları əsl “böyük biznes” kimi 

meydana çıxdı. 

Amerikanın həyatında sektsionallığa loyallıq hissinin güclü şəkildə 

artması milliləşmə meyllərinə qarşı düşmənçiliyin nümayişi idi. Yeni İngiltərəlilər 

( ABŞ-ın şərqindəki region New England - Yeni İngiltərə adlanır) özlərinə qalxan 

Qərbdən təhlükə hiss edirdilər. Qərb, dəmir yol şəbəkəsi tikilib başa çatdırıldıqda 

istehsal etdikləri taxılı Yeni İngilərə sakinlərinə satırdılar. Qərbdə möhkəm 

sektsional hiss inkişaf edirdi, buna onların özlərini unikal hesab etməsi düşüncəsi 

də əlavə olunurdu. 

Cənub isə tam ayrı iqlimə malik idi, plantasiya sistemi pambıq, tütün və 

şəkər istehsal edirdi. Burada əsas işçi qüvvəsi zənci qullar idi, quldarlıq saxlanırdı. 

Lakin Birləşmiş Ştatların digər bütün hissələrində quldarlıq ləğv edilmiş və ya 

qadağan olunmuşdu. 

Cənublular birbaşa “xüsusi instituta” cəlb olunmuşdular. Burada 1850-ci 

ildə yalnız 347 min qul sahibi var idi, ağ əhalinin sayı isə 6 milyon nəfərə yaxın 

idi. Qul sahiblərinin yarısı 4 və ya az qula malik idi, onları heç də plantator 

adlandırmaq olmazdı. Cənubda bütövlükdə 1.800-dən az adam 100-dən artıq qula 

malik idi. Buna baxmayaraq, quldarlıq Cənub həyatının bütövlükdə fərqli cəhəti 

idi. İri plantatorlar varlı və qüdrətli idilər, öz sektsiyalarının onlar bəzən həm də 

siyasi və iqtisadi liderləri olurdular. Kiçik fermerlər də bu imkana malik olmaq 

üçün plantatorlarla qan qohumluğuna, nikah və dostluq əlaqlərinə girirdilər. Qullar 
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isə Afrikadan gəlmiş barbarlar kimi qəbul olunduqlarından, aşağı təbəqə hesab 

olunurdu. Onlar yalnız quldarlıq mərhələsindən keçməklə intizama cəlb olunsalar, 

sivilizasiyalı cəmiyyətdə yaşaya bilərdilər. 1860-cı ildə Cənubda 250 min azad 

qara adam var idi. Ağ cənubluların əksəriyyəti, qullar azad olunduğu tərzdə onların 

öz keçmiş ağaları ilə dinc birgə yaşamalarına inanmaq istəmirdilər. Dəhşətli 

istismar həm də qaraların üsyanına səbəb olurdu. Öz sektsiyalarından kənarda 

quldarlığa qarşı müxalifətin artmasına görə Cənub bu institutu bioloji, iiqtisadi və 

sosial müstəvilərdə müdafiə etmək üçün “quldarlığın xeyrinə dəqiq arqument” 

tapmağa çalışırdı.  

Cənubla Şimal arasındakı münaqişə 1854-cü ildə Stefen Duqlasın 

Konqressə Kanzas-Nebraska qanun lahiyəsini təqdim etməsi ilə ciddiləşdi. 

Cənublular Senatda bərabər səsə malik idilər və onlar Ərazilərdə hansısa yeni azad 

ştatın meydana gəlməsi ilə qətiyyən razılaşmırdılar. Duqlasın təklif etdiyi bill 

qanuna çevrildi. 

Viq partiyası quldarlığa münasibətə görə bölündü və 1852-ci il prezident 

seçkisindən sonra yoxa çıxdı. Duqlas billi Kanzasda və Nebraskada quldarlığa yol 

açdı. Bu torpaqlar isə Qərb tərəfdə azad ştatların genişlənməsi üçün saxlanmışdı. 

Şimallılar antiquldarlıq partiyasında təşkil olunmağa başladılar, bu, nəhayət 

Respublikaçılar partiyası adını aldı. 

Bu hadisə azad və qul ştatları arasında döyüş cəbhəsi təsiri bağışladı. 

Qarışıqlıq vaxtı azad ştat tərəfdarı olan Con Braun öz dəstəsini 1856-cı ilin 

mayında qul tərəfdarı olan bəzi sakinlərin üzərinə apardı, beş adam öldürüldü. Bu, 

qul sahiblərini xəbərdar etmək üçün idi. 1856-cı ildəki prezident seçkisindəki 

səsvermə nəticəsi isə göstərdi ki, sektsiya xəttləri qütbləşmişdir. Demokrat 

namizəd Ceyms Byukenen prezident seçildi. Respublikaçı namizəd Con Frimont 

azad ştatlarda çoxluğun səsini aldı. 

Şimalın və Cənubun amerikanlarının çoxunun nöqteyi-nəzərinə görə 

Birləşmiş Ştatlarda quldarlıq və azadlıq artıq uzun müddət birgə yaşaya bilməzdi. 

Buna cənublular Birlikdən çıxmaqla cavab verdilər, çünki Birlik artıq onların 

hüquqlarını və mənafelərini himayə etmirdi. Şimallılar üçünsə məlhəm Cənubun 

sosial institutlarını dəyişdirmək idi. Ölkənin daim yarıqul və yarıazad olması 

ağlabatan deyildi. Bunu Abraham Linkoln hələ Senata seçilmək üçün mübarizə 

apararkən qeyd etmişdi. 

Açıq təhlükəni hiss edən cənublular qorxurdu ki, şimallıların cəhdləri 

onların sosial sistemini dağıtmağa yönəlmişdir. Axı şimallılar, xüsusən radikal 

respublikaçılar öz uzağa gedən məqsədlərini gizlətmirdilər. 

Ona görə də 1860- cı ildəki prezident seçkisi böyük gərginlik 

atmosferində keçdi. Cənublular Ərazilərdə quldarlığı himayə etməyə görə 

Demokrat namizədi müdafiə edirdilər. Onlar Con Brekinrincin xeyrinə Stefen 

Duqlası, onun doktrinasını şübhəli hesab etdiklərindən rədd etdilər. Duqlas ayrıca 

Demokrat bileti ilə səsə qoyuldu. Con Bell Konstitusional Birlik partiyasının 

namizədi idi. Respublikaçılar uğur qazanacaqlarına əmin olmaqla, böyük təcrübəyə 

malik olan Syuardın ideyasına məhəl qoymayıb, onun əvəzinə Linkolnun 

namizədliyini irəli sürdülər. Səsvermə sektsional nümunələrlə özünü göstərdi. 
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Respublikaçılar bütöv Şimalda və Qərbdə daha da gücləndi. Linkoln elektoral 

kollegiyada çox səs aldığına görə qalib gəldi. Cənubda Linkolnun seçilməsi 

ayrılmaq üçün siqnal kimi qəbul edildi bə 1860-cı ilin 20 dekabrında Cənubi 

Karolina Birlikdən çıxan ilk ştat oldu. Aşağı Cənubun digər ştatları da ona 

qoşuldu. Prezident Byukenenin parçalanmanı dayandırmaq cəhdləri uğursuz oldu. 

Ayrılan ştatlar tərəfindən federal fortlar qəsb edilldi. Vaşinqtonun kompromiss 

sahəsindəki fəaliyyəti də uğursuzluğa uğradı. Əslində hər iki tərəf real olaraq 

kompromissə maraqlı deyildi.  

 

 

 

Linkolnun prezident seçilmək uğrundakı mübarizəsi 

 

Ölkədəki vəziyyətin, gərginliyin və qarşıdurmanın icmalından sonra bir 

qədər geri qayıtsaq, Linkoln vaxtının çoxunu prezident seçilmək siyasətinə həsr 

etdi, çalışdı ki, nə Demokrat, nə də Viq prezident olmasın. O, çıxış yolunu hələ 

1847-ci ildə başlanan Meksika müharibəsi ərzində tapmışdı. Prezident Ceyms Polk 

bəyan etmişdi ki, o, amerikalının qanının Amerika torpaqlarına tökülməsi ilə 

Meksika ilə müharibəyə başlamışdır. 1848-ci ilin fevralında başa çatan müharibə 

Birləşmiş Ştatların tərkibinə Nevada və Uta ştatlarından, həmçinin Nyu 

Mexikonun və Arizonanın böyük hissələrindən ibarət ərazi verdi.  

Öz partiyasının digər üzvləri kimi, Linkoln da Polkun məhkum 

edilməsinə səs verdi. Eyni vaxtda o, müharibə qəhrəmanı Zaxari Teylorun namizəd 

göstərilməsi və prezident seçilməsi üçün fəaliyyətə girişdi. Lakin onun müharibəni 

tənqid etməsi öz ştat konqressinin dairəsində olan seçicilər arasında heç də 

populyar deyildi. 40 yaşı olanda Linkoln siyasətdə iştirak etməsinin nəticəsinə görə 

ruhdan düşdü. Bu, onda siyasi karyerasının artıq bitdiyi təsəvvürünü yaradırdı. Beş 

ilə yaxın müddətdə o, siyasətdə ancaq kiçik rolda iştirak etdi. Lakin yeni sektsiya 

böhranı ona yenidən üzə çıxmaq və dövlət xadimliyinə yüksəlmək şansı verdi. 

1854-cü ildə onun gələcək siyasi rəqibi Stefen Duqlas satın alınmış bütün 

Luiziananı Konqress vasitəsilə quldarlıq üçün yenidən açmaq, Kanzas və 

Nebraskanın sakinlərinə öz ərazilərində quldarlığın tətbiqi məsələsini həll etməyə 

icazə vermək barədə olan qanun layihəsi ilə manevr edirdi. Kanzas–Nebraska Aktı 

İllinoysda və köhnə Şimali-Qərbin digər ştatlarında kəskin müxalifət yaratdı. Viq 

partiyasının parçalanması sürətləndi, bu proses Respublikaçılar partiyasının 

yüksəlməsinə imkan verdi. Minlərlə digər viqlər kimi, Linkoln tezliklə 

Respublikaçıya çevrildi. 1856-cı ildə artıq yeni partiyanın üzvü olmaqla, o, qət etdi 

ki, heç də Demokrat Duqlas yox, özü ştatda və sektsiyada Respublikaçıların 

nümayəndəsi kimi lider olacaqdır. Onların hər ikisi nə abolyutsionist, nə də 

quldarlıq tərəfdarı deyildi. Lakin Duqlasdan fərqli olaraq, Linkoln təkid edirdi ki, 

Konqress Ərazilərdən ( “Ərazi” adlananlar hələ ştat statusu almamışdılar, yalnız 

gələcəkdə ştat hüququ qazanacaqdılar) quldarlığı xaric etməlidir. Duqlas isə 

inanırdı ki, Ərazilər təbiət etibarilə quldarlıq iqtisadiyyatına yararlı deyillər və 
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onlarda quldarlığın yayılmasının qarşısını almaq üçün Konqressin 

qanunvericiliyinə elə bir ehtiyac yoxdur.  

Linkoln üçün ilk böyük sınaq 1858-ci ildə senator seçilmək yarışı idi. 

Demokrat Duqlas Senata yenidən seçilmək üçün mübarizə aparanda, ona qarşı olan 

yeni partiya özü kimi yeni bir adamı irəli sürdü. Bu, Abraham Linkoln idi, onun bu 

vaxt 49 yaşı var idi. Lakin Linkoln millətin gözü qarşısında xeyli gec 

göründüyündən o, bircə dəfə Konqressə üzv seçilmişdi, bu siyasi yarışa təkcə 

möhkəm əqidə və ağılla deyil, həm də bədəninə, fiziki imkanlarına görə bir atlet 

kimi gəlmişdi. O, bir şey əldə etmək vəzifəsinin həyata keçirmək üçün istedadı 

hesabına köhnə proseslərdəki misallardan istifadə etməklə yanaşı, yeni və böyük 

tipə mənsub olan adam kimi göründü. O, özü üçün natiqlik və sözdən istifadə 

etmək qabiliyyəti icad etmişdi və onun bu xüsusiyyəti adamlara daim işıq təsiri 

bağışlayırdı. Çıxışlarında o, katanadan (yapon qılıncından) məharətlə istifadə edən 

samuraylar kimi, ətrafındakılardan tamamilə seçilən bir adama bənzəyirdi. 

Lakin Duqlas da onu pis tanımırdı və eşidəndə ki, senatorluq 

mübarizəsində onun rəqibi Linkoln olacaqdır, demişdi: «Mən əlimi dolu 

saxlayacağam. O, öz partiyasının güclü adamıdır, – beyni iti cavabla, faktlarla, 

tarixi misallarla doludur və Qərbdə ən yaxşı xitabət kötüyünə malikdir. O, vicdanlı 

və hiyləgər adamdır».  

Linkoln bu rəqabətin çətin olacağını əvvəlcədən bilirdi. Debat vaxtı o, 

çox sayda səfərlər etmiş, təkcə Nyu Yorkun Kuper İnstitutunda üç dəfə çıxışlar 

etmişdi. «Evening Post» qəzetinin liberal naşiri həmin görüşü çox tərifləmişdi. 

Səhərisi gün Linkoln bütün millət arasında tanındı.  

1858-ci ildə Linkoln çıxışında öz məşhur bəyanatını etmişdi: «Öz 

ziyanına bölünmüş ev dayana bilməz. Mən inanıram ki, hökumət yarıqul və 

yarıazad vəziyyətə daim dözməyəcəkdir». O, hələ əvvəldən deyirdi ki, ölkə 

hökmən «bütünlüklə bir şey və ya bütünlüklə başqa bir şey olacaqdır». Bir daha və 

təkrarən o, təkid edirdi ki, Birləşmiş Ştatların hər bir vətəndaşının, istər o, ağ və ya 

qara olsun, mülki azadlığı mərcə qoyula bilməz. O, bu fikrinə davam edərək 

deyirdi ki, Ərazilər azad olmalıdır, çünki yeni azad ştatlar «kasıb adamın gedə 

biləcəyi və onlar üçün yaxşı şəraitə malik olan yerlərdir». Linkoln hiss edirdi ki, 

bütün dünyada nəsə etmək səviyyəsinə o, gəlib çatmışdır. Lakin bu böyük dünya 

barədə o, hələ olduqca az şey bilirdi.  

Həm də o, Tomas Ceffersonla və digər Bani-Atalarla tam razılaşırdı ki, 

quldarlıq sadəcə məhdudlaşacaqdır, ona birbaşa hücum olmayacaqdır. 1858-cü 

ildəki Linkoln – Duqlas debatlarında Senata üzv seçilmək uğrunda qızğın rəqabət 

gedirdi. Linkoln məğlub oldu, lakin milli miqyasda tanınma əldə etdi və tezliklə, 

1860-cı il prezident seçkilərində yada salınmağa başlandı.  

Seçki ərəfəsində Demokrat partiyası ümidsiz qaydada parçalandı. 

Pespublikaçılar partiyası sürətlə böyüyən şəhər olan Çikaqoda 16 mayda toplaşdı. 

Partiyanın tanınmış lideri, Nyu Yorkdan olan Uilyam Syuard idi, o, bu ştatın 

qubernatoru olmuşdu. İllinoys ştatından olan Abraham Linkoln onunla qızğın 

rəqabətə girməli oldu. Linkolnun bu vaxt 50 yaşı var idi. Duqlasla məşhur 

disputlardan sonra o, böyük ictimai natiq kimi tanınmışdı. İlk səsvermədə Syuard 



142 

 

irəlidə idi. Linkoln ikinci yeri tutmuşdu. Üçüncü səsvermədə Linkoln namizəd 

göstərildi. Çikaqo çox sevinmişdi. Syuardın adamları isə olduqca kədərlənmişdilər.  

Linkoln vəkillik praktikasını kənara atıb bütün vaxtını öz kampaniyasına 

həsr etdi. O, Respublikaçıların parçalanmasına qarşı hasar çəkməyə, ona mane 

olmağa çalışırdı və buna da nail olurdu.  

6 noyabrda prezident seçkiləri keçirildi, bu böyük siyasi döyüşdə 

Linkoln Nyu Cersi istisna olmaqla, bütün Şimal ştatlarının səsini aldı. Həmin 

ştatda isə o, 7 elektordan 4-nün səsini qazanmışdı, qalan 3-ü Duqlasın xeyrinə idi. 

Cənubun içəri regionlarından heç kəs ona səs verməmişdi. Linkolnun elektorlarının 

sayı 180-ə çatdı, seçilmək üçün isə 152 elektor kifayət idi. Digər namizəd Con 

Brekinric 72 elektor səsi almışdı. Viq Con Bell üç qul ştatının – Virciniya, 

Kentukki və Tennessini götürmüşdü, bu, 39 elektor səsi edirdi. Vaxtilə Senata 

seçkilərdə Linkolnu məğlub edən Duqlas daha populyar olmasına baxmayaraq, 

vur-tut 20 elektoral səs almışdı, onlar da bütünlüklə Missuri ştatının səsi idi. 

Xalqın müdafiəsini gözləyən Linkoln, seçkidəki qələbəsinə baxmayaraq, heç də 

buna nail ola bilmədi. 

Ümumilikdə 4,5 milyon səsdən o, yalnız 1,2 milyonunu almışdı, bu da 

seçicilərin sayının 40 faizindən çox deyildi. Linkoln azlığın prezidenti olsa da, 

ancaq əsas məqsəd həyata keçirilmişdi, o, prezident seçilmişdi. Bu vaxt o, 

Axillesin Odisseyə dediyi sözü xatırlaya bilərdi: «Bütün ölülərin kralı olmaqdansa, 

yaşayanların arasında bir təhkimçi olsaydım, daha yaxşı olardı». O, həm də böhran 

tufanında boğulan bir ölkəyə demokratik yolla prezident seçilmişdi, heç də kral 

deyildi. Keçmişin mirası olan monarxiyadakı kral taxt-tacına deyil, dünyaya 

demokratik İntibah bəxş edən bir dövlətə başçılıq edəcəkdi. 

 

 

 

Linkoln prezident seçilir  

 

Linkoln prezident seçildikdən sonra və onun inauqurasiyasından əvvəl 

Cənubi Karolina ştatı özünün Birlikdən çıxmasını bəyan etdi. Digər Cənub 

ştatlarının buna bənzər hərəkətlərinin qarşısını almaq üçün Konqressdə müxtəlif 

kompromisslər təklif edildi. Onlardan ən mühüm sayılanı Qritenden Kompromissi 

özündə quldarlığın artıq mövcud olduğu ştatlarda onun qorunmasını və Ərazilərin 

quldarlıq və azadlıq arasında bölünməsini əhatə edirdi. Linkolnun bu düzəlişlərdən 

birincisinə etirazı olmasa da, ikincinin əleyhinə idi. O, özəl qaydada yazmışdı: 

«Mən sarsılmazam». O, qorxurdu ki, plantasiya imperialistləri Amerikanın cənub 

sərhədində yeni qul əraziləri axtarmağa həvəslənəcəklər və bu, «bizi yenidən qul 

imperiyasının baş yoluna çıxaracaqdır». 

Linkoln Sprinqfilddəki öz evindən Konqressdə Respublikaçılara 

məsləhət görürdü ki, Ərazilərin quldarlıq və azadlıq üzrə bölünməsi əleyhinə səs 

versinlər. Təklif komitədə ləğv olundu. Birliyi qoruyub saxlamaq cəhdləri də 

uğursuzluqla başa çatdı. Altı əlavə ştat Birlikdən ayrıldı və onlar Cənubi Karolina 

ilə birlikdə Amerika Konfederat Ştatlarında birləşdilər. 
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1861-ci il fevralın 4-də ayrılmış ştatların təyin etdiyi nümayəndələr 

Alabamadakı Montqomeridə qurultaya toplaşdılar. Onların məqsədi Konfederasiya 

üçün icra orqanı seçmək idi. Bir neçə həftə əvvələ qədər Missisipidən Birləşmiş 

Ştatların senatoru olan Cefferson Devis Konfederatın prezidenti seçilmişdi, iki il 

əvvələ qədər Corciyadan federal Nümayəndələr Palatasının üzvü olan Aleksandr 

Stefens vitse-prezident oldu. Mart ayında isə Konfederatın Konstitusiyası qəbul 

olundu. 

Prezident seçilmiş Linkolnun Vaşinqtona gəlməsi də maraqlı əhvalatlarla 

dolu idi. O, paytaxta gələndə Şimalın iri şəhərlərindən keçməli idi və bu 

şəhərlərdəki qısa müraciətlərində o, elə bil ki, bütün ölkə ilə danışırdı. Elan edirdi 

ki, qorxmaq üçün əsas yoxdur və heç bir qan tökülməsi baş verməyəcəkdir. 22 

fevralda Filadelfiyada o, Syuarddan və general Skottdan məktublar aldı, onlar 

məsləhət görürdü ki, onun dərc edilmiş səfər proqramı dəyişdirilsin. Çünki o, 

həmin proqram üzrə Baltimordan keçən vaxt onun qətlə yetiriləcəyi barədə ciddi 

hədələr gəlib çatır.  

Həqiqətən də, Baltimorda qəsd törədiləcəyinə heç bir şübhə yox idi. 

Lakin buna cəhd olunmadı, çünki hamıya Linkolnun artıq şəhərdən keçib getməsi 

məlum olmuşdu.  

Həm də onu xəbərdar etmişdilər ki, Vaşinqtona gecə gəlsin ki, heç kəs 

bunu bilməsin. Linkoln bildirdi ki, mən bununla razılaşa bilmərəm. Gecə oğrusu 

kimi paytaxta gizlin girən prezident barədə millət nə düşünəcəkdir? Lakin dostları 

onun həyatına təhlükə olmasına görə Vaşinqtona gecə çatmasını təkid etdikdə, 

Linkoln razılaşmalı oldu. Pennsilvaniyanın paytaxtı Harrisburqda yuxusuz gecə 

keçirən dostları səhər tezdən şifrə teleqramı aldılar ki, «Palmalar sağlam bar 

gətirmişdir». Bu, ona işarə idi ki, Linkoln artıq Vaşinqtondadır. «Star» qəzeti 

seçilmiş Prezidentin şəhərə gizli gəlməsi əhvalatını yazmışdı, lakin məqalədə heç 

bir fakt göstərilməmişdi. Doğrudan da, missis Linkoln (Meri Todd) və onların üç 

oğlu günortadan sonra Vaşinqtona gəlməli idilər. Hansısa bir səbəb bilinmirdi ki, 

niyə Linkoln və onu müşayiət edən iki xəfiyyə faytonu paytaxta gecə yarısı 

gəlmişdir. 

Linkoln Vaşinqtonda Ağ Evin yaxınlığında yerləşən «Uilyard» hotelində 

(bu hotel indi də mövcuddur) məskunlaşdı. Onu burada mister Prezident kimi 

salamlayanda o, bu səhvi düzəldib, özünün «seçilmiş Prezident» olduğunu dedi. 

Əlavə etdi ki, taleyi gəlin şirnikləndirməyək. Hələ on gün keçməlidir ki, 

fəaliyyətdə olan Prezident Ceyms Byukenen Ağ Evi tərk etdikdən sonra onun özü 

ora köçə bilsin.  

 Linkolnun gələcək Dövlət katibi Syuardla oteldə etdikləri söhbətdə ona 

dedi ki, o, heç vaxt belə aşağı səviyyədə olmamışdır, paytaxta oğru kimi gizlin 

şəkildə gəlmişdir. Hələ Cikaqodan yola düşəndə onu xəbərdar etmişdilər ki, 

Vaşinqtonda sui-qəsd baş verə bilər. Siyasi məsələlərin müzakirəsinə keçəndə isə 

Syuard bildirdi ki, sən demisən ki, hətta 6 ştat Birliyi tərk etsə də və hətta daha 

çoxu hökuməti bu qaydada hədələsə də, Birliyə elə bir xətər toxunmamışdır. Elə bu 

vaxt isə qiyamçılar Floridadan tutmuş Şimali Karolinaya qədər hər yerdə federal 

mülkiyyəti qəsb etməklə məşğul idilər. Floridada Ki Uesti və Pensakoladakı 
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mülkiyyəti, Cənubi Karolinada Federal fort Maultrini qiyamçılar tutmuşlar. 

Byukenen isə buna heç bir müqavimət göstərməmişdi.  

Qiyamçılar deyirdilər ki, Linkoln prezident seçilsə, Birliyi tərk 

edəcəklər. Və o, seçildikdən sonra onlar da dediklərini etdilər. Cənubi Karolina 

Birlikdən çıxdı. Missisipi, Alabama, Corciya, Luiziana və Virciniya da həmçinin. 

Syuard Linkolna dedi ki, sən bilirsən ki, biz bu pambıq respublikalarından yaxşı 

qaydada canımızı qurtarmalıyıq? Syuardın bu təklifi, əslində, Birliyin parçalanması 

ilə razılaşmağını, həm də bu parçalanmanın dinc yolla getməsini nəzərdə tuturdu. 

Bu, bütünlüklə Birliyi qoruyub saxlamaq qətiyyəti ilə yaşayan Linkolnun 

mövqeyinə daban-dabana zidd idi. Linkoln, hökumətin imperiya olmasını 

arzuladığına görə də ona öz iradını bildirdi və əlavə etdi ki, bu hökumət indicə öz 

vətənində qalxan qiyamçıların qəsb əməliyyatı hesabına ölkədəki hərbi 

məntəqələrinin yarısını artıq itirmişdir. Sözünə davam edərək dedi ki, dünya bilir 

ki, mən Kentukkidə doğulmuşam, o da quldarlıqla həmsərhəd olan ştatdır.  

Syuard dedi ki, mən Nyu Yorkun qubernatoru olanda Kanadanı əldə 

etmək üçün hər bir şansdan istifadə etmək istəyirdim. Axı ingiliscə danışan 

kanadalıların çoxunun (Kanadada Kvibek və Monreal kimi iri şəhərlərin əhalisi də 

daxil olmaqla, fransızca danışanlar da az deyildi) yaxşıları Birliyə birləşməyə can 

atırdılar. Lakin cəhdlərimiz fayda vermədi. Birliyi ərazicə böyütmək istəyən adam 

azacıq təhlükə yaranan kimi ölkənin parçalanması ilə razılaşmaq istəyirdi. Linkoln 

isə buna tam əks idi. Həm də Syuard da daxil olmaqla Linkolnun digər 

həmsöhbətləri də yaxşı bilirdilər ki, Eyb (Abraham Linkoln qısaldılmış şəkildə 

belə adlanırdı), əslində, Qərbli deyildir.  

Syuarda artıq məlum idi ki, o, Linkoln hökumətində Dövlət katibi 

vəzifəsini tutacaq və güman edirdi ki, həm də geniş fəaliyyət dairəsinə malik 

olacaqdır, ölkənin real administrasiyasına, yəqin ki, ən məşhur adam və partiyanın 

milli lideri kimi onun özü başçılıq edəcəkdir. O, əslində, gücsüz monarx olacaq 

Linkolna qüdrətli baş nazir olacaqdı.  

«Star» qəzeti Linkolnun hoteldə qəlyanaltı etməsini də yazmışdı. 

Oxuculardan bəzisi, Linkolnun özünün dediyi kimi, “buraya gəlməsini onun 

səfehliyi” adlandırırdı. Adamlar bir-birinə deyirdilər: «Onlar onu öldürəcəklər». 

«Onu kim öldürəcəkdir?» sualına cavab verirdilər ki, «İstənilən adam. Axı ətrafda 

vəhşi oğlanlar gəzir». Belə bir söhbət də gedirdi ki, Vaşinqtonda onu öldürmək 

üçün qəsd düzəldilibmiş. 

Birlik parçalanandan sonra Riçmondda- Konfederatın paytaxtında isə 

deyirdilər ki, mister Devis (Cefferson Devis – Konfederatın prezidenti) bizim 

prezidentimizdir, o, Vaşinqtonu öz paytaxtı etmək istəyir.  

Quldarlıq barədə bir neçə il əvvəl böyük müzakirə başlananda Linkoln 

öz səsini qaldırmış və Stefen Duqlasa ünvanlanan çağırışından sonra yeni 

Respublikaçılar partiyasının üzvlüyünə qatılmışdı. Partiya güclü yeni siyasətçilərə 

malik oldu.  

Bədbəxtlikdən, Linkolna qarşı duran təkcə Cənublular deyildi, Şimalın 

abolyutsionistləri də onun təmkinli siyasətini bəyənmirdilər. Onlar heç vaxt unuda 

bilmirdilər ki, Linkoln quldarlığın ləğv edilməsinin tərəfdarı olmamışdır. Syuard 
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isə quduz abolyutsionist idi. Linkolnun qayınatası Toddun ailəsi böyük qul sahibi 

idi. Həm də pis cəhət orasında idi ki, ailə üzvlərindən çoxu ölkənin parçalanması 

tərəfdarı idi, bu isə hamıdan çox Linkolnun arvadını utandırırdı.  

Şimal siyasətçilərindən çoxları istəyirdi ki, Linkoln ayrılmış ştatlarda 

quldarlığı ləğv etsin. Lakin Linkoln hələlik bunu etmək istəmirdi.  

Linkoln heç də quldarlığa qarşı hansısa bir səlib yürüşünə başçılıq etməli 

olan adam deyildi, həm də qüdrətli kabinetin köməyinə möhtac idi. Syuard 

Linkolnun baş nazirliyini arzuladığı halda, prezident seçkilərində Linkolnun rəqibi 

olmuş Çeyz də özünü Avstriyadakı Metternixə (Klemens Metternix 1821–48-ci 

illərdə Avstriya imperiyasının qüdrətli kansleri olmuşdu, bundan əvvəlki 12 il 

ərzində isə xarici işlər naziri olmaqla, əslində, hökumətə başçılıq etmişdi) bənzər 

qaydada özünü bir kansler kimi görürdü. Lakin baş verənləri yaxşı başa düşən 

seçilmiş senator və prezident seçilmək şansını uğursuz sınayan Selmon Çeyz 

ağlında öz vəziyyətini b.e.ə. I əsrin əvvəlki rübündə Karfagen xarabalığında oturub 

fikrə dalan, Sullanın qisasından qorxub buraya qaçmış Roma sərkərdəsi Marininki 

ilə müqayisə edirdi. (Bu şəhər b.e.ə. 146-cı ildə Roma sərkərdəsi Stsipion Emilian 

Afrikalı tərəfindən işğal edilib viran qoyulmuşdu, şəhərin yeri şumlanmışdı.) 

Marinin özü də bu vaxt Karfagenin acı taleyini yaşayırdı.  

Seçilmiş Prezident quldarlığa münasibət barədə cənubluların birinə belə 

cavab vermişdi: “Baxın, burada bizim aramızda yalnız bir fərq vardır. Siz 

düşünürsünüz ki, quldarlıq haqdır və genişlənməyə borcludur. Biz isə düşünürük 

ki, o, səhvdir və məhdudlaşdırılmağa borcludur. Buna görə də hansısa bir səbəb 

digəri ilə narazılıqla qarşılanmalıdır.” 

Artıq 7 ştat Birlikdən ayrılmışdı. Texas Birliyi rəsmi qaydada tərk 

etməklə, əvvəlki 6 ştata qoşulmuşdu. Axı Cənubi Karolina qubernatoru xeyli əvvəl 

bəyan etmişdi ki, əgər Linkoln prezident seçilsə, ştat Birlikdən ayrılacaqdır. Belə 

də oldu, digərləri də onun arxasınca getdi. Beləliklə, qiyamdakı həmin elementlər 

çox sayda federal mülkiyyəti qəsb etmişdilər. Bunların hamısı bütün Birləşmiş 

Ştatlar xalqının mülkiyyəti olmaqla, heç də əhalinin hansısa seqmentinə məxsus 

deyildi. Linkoln oğurlanmış şeylərin geri qaytarılması və neqativ məsələləri 

bütövlüklə yaddan çıxarmaq barədə yaxşı bir ideyanı irəli sürmək üzərində 

düşünürdü. Ancaq bu vaxt o, hələ and içməmiş və vəzifəsinin icrasına 

başlamamışdı.  

Cənubi Karolina qubernatoru tutduğu Samter Fortuna gedən tacir 

gəmisini geri qaytara bilərdi. Linkoln Samter Fortuna əlavə qüvvə verməyə cəhd 

edəcəkdimi? O, Amerika Konfederat Ştatlarının artıq prezidentinə çevrilən 

Cefferson Devisin çıxışını da oxumuşdu. Onun Konqressdəki köhnə dostu və 

kolleqası Aleksandr Stefensin isə orada vitse-prezident seçildiyini eşitmişdi. 

Stefens quldarlıq prinsipinin özünün səhv olduğu barədəki Birliyin Bani-Atası 

Tomas Ceffersonun mövqeyini qəbul edirdi. Lakin o, həm də deyirdi ki, dəqiq bir 

prinsip ondan ibarətdir ki, qara adam ağ adamın qulu olmalıdır.  
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İnauqurasiya və ilk prezidentlik günləri 

 

 

1861-ci ilin 4 martında Prezidentin yaxınları artıq sübh tezdən 

oyanmışdılar ki, sevincli anın şahidi olsunlar. Elələri də var idi ki, bu təntənənin 

matəmə çevrilməsini arzu edirdi. Onlar Kapitoliyə getməyə hazırlaşırdılar ki, orada 

Qoca Eybin güllə atəşi ilə qətlə yetirilməsini müşahidə etsinlər. Onlardan biri 19 

yaşlı Devid Herold idi, dörd il sonra isə o, Con Uilkis Butun sui-qəsdçilər 

dəstəsinə qoşulacaqdı. 

30 milyon amerikalı bu günə xüsusi diqqət verirdi. Şəhər qorxulu 

şayiələrlə dolu idi. Deyirdiər ki, Prezident Kapitolidə atəş həmləsinə məruz 

qalacaqdır. Ya da ki, Prezident inauqurasiya balında oğlurlanıb, Virciniyadakı 

Lonq Bric (Uzun Körpü) ətrafına götürülüb girov saxlanacaqdı. Bu şayiələr 

həyəcanı gücləndirməyə bilməzdi. 

Kapitoliyə getməyə hazırlaşan Linkoln yaşlı prezident Byukenenlə 

görüşdü və hərarətlə onun əlini sıxdı. Byukenen dedi:  

– Mən buradayam ki, ser, Sizi Kapitoliyə müşayiət edim.  

– Nəzakətinizə görə Sizə minnətdaram, mister Prezident.  

Onlar bu vaxt qol-qola tutaraq «Uilyard» hotelinin qarşısında 

dayanmışdılar.  

Artıq təntənəli mərasim başlanmışdı. Kapitolinin balkonunda mərasimə 

başçılıq edən qoca marşal bəyan etdi:  

– Vətəndaş dostlar! Mən sizə Birləşmiş Ştatların seçilmiş Prezidenti 

Abraham Linkolnun təqdim edirəm.  

Seçkidə uduzmuş Demokrat namizəd Stefen Duqlas irəli əyilib 

Linkolnun şlyapasını aldı, o, minnətdarlıqla gülümsəyərək şlyapasını ona verdi.  

Linkoln açıq havadakı kütləyə müraciət etdi:  

– Birləşmiş Ştatların vətəndaş sirdaşları, hökumətin özü kimi köhnə olan 

adətə müvafiq olaraq, Sizin qarşınızda mən qısaca müraciət edəcəyəm və Birləşmiş 

Ştatların Konstitusiyasında yazılmış andı Sizin iştirakınızla içəcəyəm.  

Baş hakim, 83 yaşlı Rocer Taneyin, o, Konstitusiyanın özündən bir neçə 

yaş böyük idi, yanında dayanan Prezident onun dediklərini təkrar edib and içirdi: 

«Mən, Abraham Linkoln təntənəli qaydada and içirəm ki, Birləşmiş Ştatların 

Prezidenti vəzifəsini sədaqətlə və özümün ən yaxşı qabiliyyətimlə icra edəcəyəm». 

O, sonra öz bəyanatını dilə gətirdi: «Birləşmiş Ştatların Konstitusiyasını qoruyub 

saxlayacaq, mühafizə və müdafiə edəcəyəm». Bunu bəziləri, müharibəyə başlamaq 

bəyanatı kimi başa düşdü. 

Prezident və missis Linkoln inauqurasiyadan sonra təşkil edilən balda 

pavilyonun mərkəzində dayanmışdılar. Onlar yan-yana duranda bir qədər komik 

cütlük kimi görünürdülər, o, çox uzun, qadın isə çox gödək idi. Ona görə də Meri 

icazə vermirdi ki, fotoqraflar onları yan-yana çəksinlər. Meri senator Stefen 

Duqlasla rəqs edirdi, ona vaxtilə evlənməli olan adamın qolları arasında idi. İndiki 

prezident isə onun əri idi. İnauqurasiya balının səhərisi günü ruh nisbətən aşağı 

düşdü. Linkolnun Konstitusiyanın sözünü sitat gətirəndə, onun ruhunu yada 
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salmadığına görə ondan narazılıq edənlər də var idi. Həm də bir sual adamları 

maraqlandırırdı – quldarlığı dəstəkləməkdə onu dəstəkləmək olarmı? 

Bu vaxt xarici siyasətdə də bəzi problemlər mövcud idi. İspaniyanın 

Cənubi Amerikadakı, Fransanın isə Meksikadakı təsiri təşviş doğurmaya bilməzdi. 

Monro doktrinasını (bu Doktrina 1823-cü ildə bəyan edilməklə, onunla çıxış edən 

prezident Ceyms Monronun adını daşıyırdı) köməyə çağırmaqla və Cənub 

ştatlarının köməyi ilə quldarlığın yarımkürənin bütün cənub yarısına 

genişləndirməyin mümkün olduğunu düşünənlər də var idi.  

Ən ciddi məsələ isə ölkənin parçalanması təhlükəsi idi və bu, artıq 

reallaşırdı. Prezident vəzifəsini öz üzərinə götürən Linkolnun qarşısında nəticəsi 

bilinməyən belə bir ağır böhran dayanırdı. Şimalın və Cənubun diqqəti Çarlston 

limanında yerləşən Fort Samterdə cəmləşdi. Bu fort hələ də qurulurdu, mayor 

Robert Andersonun başçılığı altında Birləşmiş Ştatlar qoşunlarının qarnizonu 

hesab olunurdu. Konfederasiya artıq ona iddia edirdi. Narahatlığı irəlicədən görən 

Linkoln hələ Sprinqfilddə olanda Birləşmiş Ştatlar ordusunun baş komandanı 

Uinfild Skottdan məxfi qaydada tələb etdi ki, «inauqurasiyadan sonra fortları ya 

qoruyub saxlamağa, ya da köçürməyə hazır olsun».  

İnauqurasiya nitqində o, buna işarə edərək demişdi: «Mənə həvalə edilən 

vəzifə mülkiyyəti və əraziləri saxlamaq, istifadə etmək və onlara sahib olmaq üçün 

hökumətə məxsus olan resurslardan və ianələrdən istifadə edəcəkdir». 

Nitqinin axırına yaxın orada olmayan cənublulara xitabən müraciət etdi: 

«Siz özünüzü təcavüzkar etməsəniz, heç bir münaqişəyə malik olmayacaqsınız».  

Administrasiyanın, hökumətin tərkibini də vaxt itirmədən həll etmək 

lazım idi. Uilyam Syuard prezidentin təşkil etdiyi kabinetdə Dövlət katibi, Selmon 

Çeyz isə maliyyə naziri təyin edildi. Linkoln siyasəti öz əlinə götürdü. Syuard heç 

bir ay keçməmiş, ona hökumət üçün konturları cızılan memorandum təqdim etdi. 

Linkoln dərkənar qoydu ki, əgər bunlar edilməlidirsə, onu etməliyəm. Bu, o demək 

idi ki, Linkoln prezident səlahiyyətlərini özü icra edəcəkdir, bu vəzifəyə kiminləsə 

şərik olmasına onun ehtiyacı yoxdur.  

 

 

 

 

Fort Samter və Vətəndaş müharibəsinin başlanması 

 

 

Vəzifəsinə başladıqdan az sonra Linkoln Samter qarnizonundan mesaj 

aldı ki, ərzaqla təmin olunmasalar və ya köçürülməsələr, qısa müddətdə acından 

öləcəklər. Linkoln hərəkət etməyi bir aylıq müddətə təxirə saldı. Ona bu məsələ 

barədə bir-birinə zidd olan məsləhətlər verilirdi.  

Linkoln düşünürdü ki, əgər müharibə başlasa, təbii olaraq orduları 

qaldırmaq, gəmilər qayırmaq lazım gələcəkdir. Vahid ölkədə birləşmək prinsipi, 

həm də əgər ABŞ Fransa və İspaniya ilə müharibəyə girsə, bütün amerikalılara öz 

təsirini göstərəcəkdir.  
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Qoca Eyb dərc etdirdiyi proklamasiyada Virciniya da daxil olmaqla 

bütün ştatları ona qoşun göndərməyə çağırdı. Bəziləri isə buna gülürdü, əgər 

Merilend Birlikdən getsə, hökumət Vaşinqtonu tərk etməli olacaqdı. Əgər paytaxt 

qiyamçılara uduzulsaydı, Linkolnun impiçmentini tələb edən, həm də bunun 

uğuruna ümid bəsləyən bir hərəkat başlayacaqdı. Əgər Linkoln vəzifədən getsəydi, 

hakimiyyəti Syuard ələ keçirəcəkdi. Paytaxt da Harrisburqdan şimalda olan bir 

yerə köçürüləcəkdi. Beləliklə, Şimali Amerika Respublikasındakı xaosu heç bir 

yolla dayandırmaq mümkün olmayacaqdı.  

General Skott, Dövlət katibi Syuard və digərləri ona təlqin edirdilər ki, 

fort tərk edilsin. Syuard başa düşürdü ki, faktiki olaraq fortdan əl çəkiləcəkdir. 

Digər tərəfdən, Respublikaçıların çoxu təkid edirdi ki, hansısa bir zəiflik göstərilsə, 

bu, partiyaya və Birliyə bədbəxtlik gətirəcəkdir. Nəticədə Linkoln iki yüngül 

ekspedisiya hazırlamağa göstəriş verdi, onlardan biri Fort Samter, digəri isə 

Floridadakı Fort Pikvis üçün idi. O, Samter fortunu yalnız ərzaqla təmin etmək 

sahəsindəki öz cəhdini Cənubi Karolina qubernatoruna da bildirdi.  

Linkolnun ekspedisiyası gələnə qədər Konfederat hökuməti mayor 

Andersondan tələb etdi ki, qarnizon fortdan çıxsın, o isə bunu rədd etdi. 12 aprel 

1861-ci ildə sübhçağı Konfederat batareyaları limana atəş açdı. 4 iyulda Linkoln 

Konqresslə görüşəndə, bunu hökumətə qarşı hücum kimi qiymətləndirib, «silahlı 

münaqişənin başlandığını» bildirdi. Konfederat nümayəndələri isə özlərinin atəş 

açmalarına baxmayaraq, Linkolnun özünü əsl təcavüzkar kimi ittiham etdilər.  

Linkoln Birliyi qoruyub saxlamaqda qətiyyətli idi. O, Konfederata qarşı 

dayanmalı idi və belə nəticəyə gəldi ki, Samterdə də dayanış gətirmək lazımdır. 

Linkoln bundan əvvəl uzun müddət Nümayəndələr Palatasının üzvü 

olmuş qoca Franklin Blerlə söhbət edəndə o, Prezidentə demişdi ki, sən Fort 

Samteri axıra qədər əldə saxlamalısan. Sən ona ərzaqla kömək edəndə, qiyamçılar 

atəş açacaqlar. O vaxt sən güc vasitəsilə Birliyi bərpa etmək hüququna malik 

olacaqsan. Qoca siyasətçi hər şeyi əvvəlcədən düzgün təsəvvür etmişdi və 

bildirmişdi:  

– Mister Prezident, qalib niyə və necə udduğunu və ya özünün 

təcavüzkar olub-olmadığını izah etməyə heç vaxt ehtiyac duymur.  

Prezident cavabında ona dedi ki, mən azlığın prezidentiyəm. İndi mən 

düşünməliyəm ki, bu azlıq məni necə seçmişdir. Kanada və Meksika sərhədləri 

arasında yalnız mən tam hüquqlu prezidentəm. Syuardı və Çeyzi seçicilər ona görə 

rədd etdilər ki, ictimaiyyət onları düz və ya səhv olaraq bir abolyutsionist, 

müharibəyə can atan adamlar kimi gördü. Ona görə də partiya və sonra millət 

mənə tərəf döndü. Kentukkidən, qul sahiblərindən tutmuş, sərhəd ştatlarında olan 

adamlara qədər – mənim arvadım da Kentukkidəndir – hamı deyirdi ki, o, ( Linkon 

özünü nəzərdə tuturdu) quldarlığın genişlənməsinə imkan verməyəcəkdir. Lakin 

həm də quldarlığın inkişaf etdiyi ştatlarda onun ləğv edilməsi üçün hakimiyyətə 

malik olmayacaqdır. Məhz bu ümidlə onlar mənə səs verdilər ki, mən öz 

dediklərimə əməl edəcəyəm və sülhü qoruyub saxlayacağam. 

Ancaq bunu da xatırlatmaq olardı ki, üç il əvvəl Linkoln Senat 

üzvlüyünə namizəd olanda demişdi ki, «mən inanıram ki, bu hökumət yarıqul və 
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yarıazad olmağa daim dözə bilməz». Linkoln indi bu fikrini onunla izah edirdi ki, 

mən hələ irəlini görmürdüm. Gözləmirdim ki, ev yıxılacaqdır. Bu, o demək idi ki, 

o, Birliyin parçalanmasını gözləmirmiş. 

Linkoln Blerin böyük təcrübəsinə işarə edərək ona dedi:  

– Siz o adamlardan birisiniz və düşünürsünüz ki, mən Friportda hakimə 

qurduğum tələyə o da düşmüşdür. 

Prezident Duqlasla olan debatını nəzərdə tuturdu. Bir qədər sonra 

Linkoln yaxınlaşan daha ciddi təhlükəni və reallığı görməyi bacardı və Çeyzə 

demişdi ki, əgər biz Fort Samterə əlavə kömək göndərsək, mütləq müharibə 

olacaqdır.  

Fort Samter yaxınlığında baş verən hadisə Cənubda da, Şimala bərabər 

bir effekt yaratdı. Cənub da Şimala qarşı birləşdi. Bir ay tərəddüd etmiş 4 qul ştatı 

ayrılmaq haqqında dekret verdi.  

Ağ Evin qırmızı otağındakı iclasda Linkoln cibindən bir sənəd çıxarıb 

dedi:  

– Mən istəyirəm ki, siz bəzi şeyləri eşidəsiniz. Bu Proklamasiyadır. 

(Həmin sənəd sonralar 13 aprel Proklamasiyası kimi məşhurlaşdı).  

Mən əsas maddələri oxuyacağam. Karolina, Corciya, Alabama, Florida, 

Missisipi və Luizianadakı elementlər qanunun icra edilməsinə maneçilik 

törətdiklərinə görə onların məhkum edilməsi ilə sənədi başlayacağam. «Execution» 

sözü ingilis dilində həm icra etmək mənasını verdiyi kimi, həm də «edam etmək» 

mənasında işlədildiyindən, senator Duqlas bu sözü eşitdikdə diksindi. Duqlasın 

qanunun icra edilməsi barədəki sualına Linkoln cavab verdi ki, bəli, hakim, bu and 

mənim bastionumdur (qalamdır), mənim qalxanım və mənim «qılıncımdır». Mən 

Birliyi qoruyub saxlamağı, mühafizə və müdafiə etməyi onlara bəyan edəndə, 

onların artıq heç bir seçimi yox idi.  

Duqlas deyəndə ki, Virciniya da Birlikdən çıxır, bəs Merilend necə? 

Linkoln buna cavab verdi ki, o, Merilendi güc tətbiq etməklə saxlamağa hazırlıq 

görmüşdür. Mən bunu bacarmasam, biz bu şəhəri (Kolumbiya mahalında yerləşən 

Vaşinqtonu nəzərdə tuturdu) itirəcəyik. Merilendin qubernatoru bizimlədir. 

Kentukkinin qubernatoru isə ayrılmağın xeyrinə iş aparır. Bizim qəhrəmanımız 

mayor Anderson da Kentukkilidir. Mayor Fortu dünən rəsmi olaraq Birləşmiş 

Ştatlar ordusunun himayəsinə qaytarmışdır.  

Duqlas Linkolna dedi:  

– Sənin mənə Friportda qazdığın dərin qəbirdən sonra – və mən mister 

Devisə bənzəmirəm, heç də lənətə gəlmiş səfeh də deyiləm, – şübhələnirəm ki, sən 

manevr edirsən. Müharibə gələcəkdir, mister Prezident. 

Linkoln buna belə cavab verdi: 

– Bəli, o, artıq gəlmişdir.  

Duqlas:  

– Beləliklə, sən indi respublikanı yenidən yaratmaq üçün heç bir şansa 

malik deyilsən.  

Linkoln həmsöhbətinə diqqətlə nəzər yetirib dedi:  
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– Sənin şirin və qartalın millətin hansısa əcdadının izi ilə getməyə dözə 

bilməz. Sənin böyük adamın «fərqlənmək üçün susuzluqdan yanır, alovlanır». Və 

güman ki, o, buna nail olacaqdır. Lakin qulların azad olunması hesabına və ya azad 

adamları qula çevirmək hesabına. Mən çıxışımı da belə bir ümidlə bitirdim ki, biz 

Corc Vaşinqtona qayıdacağıq və heç vaxt onun prinsiplərini pozmayacağıq. Mən 

görəcəyəm ki, biz Respublikaçılarıq, sizin hamınız isə Demokratsınız. Mən 

baniləri təqlid etməyə əks ola bilmərəm.  

Sonra o, narazılıqla Duqlasa dedi:  

– Eh, hakim! Belə də davam elə və sən, həqiqətən də, şirin nərə 

çəkməsini eşidəcəksən. 

Cənubun liderləri də başlanğıcda müharibə variantını gözləmirdilər. 

Onlar fikirləşirdilər ki, ölkəni vətəndaş müharibəsinə deyil, Konstitusiya böhranına 

gətirib çıxaracaqlar. Lakin Samterdə top atəşlərinin səsi eşidildikdə, bu atəşi 

cənublular atmışdılar, yeni niyyətlər meydana çıxdı və coşan ehtiraslar bütün 

ölkəni bürüdü. 

11 ştat ayrıldıqda parçalanma prosesi dayandı. Konfederasiyanın qalan 4 

qul ştatını – Delaveri, Merilendi, Kentukki və Missurini öz tərəfinə çəkmək 

cəhdləri isə fayda vermədi. 

Beləliklə, Şimal 23 ştatdan, Cənub isə 11 ştatdan ibarət olmaqla, 

özlərinin yeni mövcudluğuna başladılar. Şimalın əhalisi 22 milyondan çox idi, 

ayrılan ştatların əhalisi isə 9 milyon nəfərə qədər idi. Bir sıra amillər nəzərə 

alındıqda Şimalın qalib gəlməsi ehtimalı daha böyük idi.  

Fort Samterdəki atəş əvvəldən gözlənildiyi kimi, azad ştatların 

ərazilərində vətənpərvərlik canlanması yaratdı. Şimalın bir müsbət cəhəti də onun 

xarici əlaqələrinə əsaslanırdı. Böyük Avropa dövlətlərindən təkcə biri Cənubu 

tanısaydı, Linkolnun elan etdiyi Cənub limanlarının blokadası bir andaca dağılardı. 

Linkoln administrasiyası diplomatik işi məharətlə aparırdı.  

Linkolnun ilkin niyyəti nə müharibə başlanmasına provokasiya etmək, 

nə də sülhü dəstəkləmək idi. Birliyi qoruyub saxlamaq üçün o, hər şeyə hazır idi, 

hətta sülhü qorumağa da şad olacaqdı. Lakin həm də yalnız qısa müddətdə davam 

edəcəyini güman etdiyi müharibəni başlamağa da risk etməyə hazır idi. Cənub 

limanlarının blokada olunmasını bəyan etməsi onun mühüm qətiyyətli 

addımlarından biri idi. Bundan əvvəl isə qoşun toplamaq barədə ştat 

qubernatorlarına çağırış etmişdi. O, strateji plana və orduya başçılıq etmək üçün 

komanda sisteminə malik olmağa hələ də ehtiyac duyurdu.  

General Skott ona bir neçə yaxşı məsləhət vermişdi. O, təklif etmişdi ki, 

Virciniyadakı Konfederat qoşunları ilə döyüşə girilməsin, Missuri çayı üzərində 

nəzarət ələ keçirilsin və Cənubu sıxışdırmaq üçün blokada daha da 

möhkəmləndirilsin. Lakin Linkoln Skottun müqayisəli qaydada passiv və qan 

tökülməməsini nəzərdə tutan «Anakonda» planına az etibar edirdi. O, başa düşürdü 

ki, müharibə əgər qalib gəlmək üçün aparılırsa, aktiv vuruşmalardan keçməlidir. 

Ona görə də Skottun ideyasına düzəliş edib, Virciniya cəbhəsində birbaşa 

irəliləməyə göstəriş verdi, lakin onun niyyəti baş tutmadı, döyüş məğlubiyyətlə 
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nəticələndi, Federal qüvvələrin 21 iyul 1861-ci ildə Bull Randa (Öküz qaçışı) 

darmadağın edilməsi ilə başa çatdı. 

Ordunun müxtəlif yerlərdə irəliləməsi, yunionistləri dəstəkləmək və 

onların köməyindən istifadə etmək barəsindəki planı ona əsaslanırdı ki, Şimal 

sayca böyük qüvvəyə malikdir, düşmənin isə üstünlüyü qüvvələrini 

mərkəzləşdirməkdə böyük bacarığa malik olması idi və bundan ilkin dövrlərdə 

səmərəli istifadə edirdi. Şimal düşmənə artıq qüvvə ilə müxtəlif cəhətlərdən eyni 

bir vaxtda təhlükə törətməli idi. Dəniz donanmasının blokadası ilə birlikdə bu, 

Linkoln strategiyasının mahiyyətini təşkil edirdi.  

Müharibə Prezidenti hərb elmini öyrənməyə məcbur etmişdi. O, demək 

olar ki, hər gün Konqressin kitabxanasına adam göndərir, oradan ona oxumaq üçün 

lazım olan kitablar gətirilirdi. O, belə qərara gəlmişdi ki, müharibə heç də 

siyasətdən fərqli deyildir. Bunu məhz məşhur alman hərb nəzəriyyəçisi Karl fon 

Klauzevits demişdi: «Müharibə başqa vasitələrlə aparılan siyasətdir». 

Ağ evin Kabinet otağında müşavirə gedirdi. Müdafiə naziri Kemeron 

prezidentin sualına cavab verdi:  

– Biz bütövlükdə orduda, müxtəlif məşq səviyyələrində 310 min adama 

malikik, bu, dünyanın ən böyük ordusu deməkdir.  

Əsgərlərin çoxu könüllülər idi və azacıq ixtisasa sahib olan zabitlər 

onları dövrün həqiqi ordusuna çevirirdi.  

Aprelin 19-u bədbəxtlikdən xəbər verən bir hadisə ilə əlamətdar oldu. 

Fort Samterə açılan atəşdən sonra Vətəndaş müharibəsində ilk qan tökülməsi 

müşahidə edildi. Prezident buna cavab olaraq, ayrılan ştatların blokadasını elan 

etdi. Birləşmiş Ştatlar donanması taxta materialından düzəldilmiş 42 gəmi ilə 3 

min mil uzunluğunda dəniz sahilini blokadaya aldı. Yeni prezident ya xəyalpərəst, 

ya da ki, dahi idi. Axı müharibə başlamamışdan çox-çox əvvəl Cənub dünyanın 

qalan hissəsindən təcrid edilmişdi. Belə bir əlaqəni yaratmaq cəhdinə isə Linkoln 

indi keçilməz bir Çin səddi çəkmişdi.  

Prezident həm də doğma ştatı olan Kentukkini Birlikdə saxlamaqdan 

ötəri çox qayğılı idi və bu məsələyə o, xüsusi diqqət verirdi. Ştatın qubernatoru 

ayrılmanın qatı tərəfdarı olsa da, əhali qəti şəkildə ayrılmanın əleyhinə idi.  

Müharibənin başlanğıc dövrü Şimal üçün o qədər də uğurlu deyildi. 

Müharibə isə öz işini görürdü. 1861-ci ilin qızğın döyüşləri meydana gəlirdi. 

Riçmonda zərbə vurmaq cəhdi uğursuzluğa uğradığından, Şimal ordusu geri 

çəkilməyə məcbur oldu. 

Lakin orduya baş komandan seçkisi o qədər də uğurlu olmurdu. 1861-ci 

ildən 1864-cü ilə kimi öz ideyalarını generallara ötürməkdə tərəddüd edən Linkoln 

komandanın personalı və təşkilatlanması ilə eksperiment aparırdı. Bu müddətdə bir 

neçə baş general dəyişdirilmişdi. O, ordu komandanlarından narazı qalırdı. 1861-ci 

ilin noyabrında Skottun istefasını qəbul etdi. Bütün ordu üçün məsuliyyət Con 

Makklellanın üzərinə qoyuldu. Bir neçə aydan sonra ləng tərpənməsinə 

qəzəbləndiyindən, prezident onu yalnız Potomak ordusunun komandanlığına 

endirdi. Prezident Linkoln, general Hellek və müdafiə naziri Edvin Stenton qeyri-

rəsmi müdafiə şurası kimi fəaliyyət göstərirdi. Hellek güman edirdi ki, Riçmondu 
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işğal etmək, müdafiəçiləri Şimal torpaqlarından qovmaq əvəzinə, Konfederatın Li 

ordusunu məhv etmək lazımdır. 

Etimadını doğrultmayan generallara görə Linkoln baş komandan üçün 

Qərbə doğru baxmağa məcbur olmuşdu. Ona Uliss Qrantın Viksburq kampaniyası 

çox xoş gəlmişdi. 1863-cü ilin iyulunda, Viksburqun təslim olmağından bir neçə 

gün sonra o, Qranta ölkəyə etdiyi böyük xidmətə görə razılıq məktubu göndərdi. 

Bu məktubda həm də öz səhvini etiraf etdi, bildirdi ki, Qrantdan gözləyirdi ki, 

Viksburqun yanından keçib, Missisipi boyu aşağı düşəcəkdir. Qrant isə çayı keçib 

geri dönərək, arxadan Viksburqa girdi. Linkoln öz təbrik məktubunda yazırdı ki, 

«mən qorxurdum ki, bu, səhvdir, indi istəyirəm ki, şəxsən etiraf edim ki, sən düz 

idin, mən isə səhv idim».  

1864-cü ilin martında Qranta general-leytenant rütbəsi verdi və ona 

bütün federal orduların komandanlığını həvalə etdi. Nəhayət, Linkoln elə adamı 

tapdı ki, o, öz tabeliyində olan bacarıqlı Uilyam Şerman, Filip Şeridan və Corc 

Tomasla birlikdə Linkolnun iri miqyaslı konsepsiyasının hissələrini həyata 

keçirəcək, hücumları koordinasiya edəcəkdir. Qrant Linkolnun icad etdiyi baş 

komandanlığın bir üzvü, lakin mühüm üzvü idi. Linkolnun özü baş komandan idi. 

Hellek isə baş qərargah rəisi idi. Müdafiə naziri vəzifəsini Stenton daşıyırdı. Bütün 

orduları istiqamətləndirməklə yanaşı, baş general Qrant həm də Midin Potomak 

ordusuna da nəzarət edirdi. Beləliklə, Linkoln ilk dəfə baş komandanlıq yaratdı. Bu 

qurum xalqın böyük enerjisini və ölkənin resurslarını səfərbər edib, onları total 

müharibənin baş strategiyasına tabe etdi.  

Linkoln dövlətçiliyi və orduları bütün istiqamətlərdə birləşdirdi, bunun 

səmərəliliyi xeyli artdı. O, müharibə aparmaq elminə və təcrübəsinə malik 

olmadığı halda, bu nöqteyi-nəzərdən onun əldə etdiyi nailiyyət diqqətəlayiq idi. Bu 

uğur həm fayda gətirir, həm də maneçilik törədirdi. O, özünün praktiki nüfuz 

etmək qabiliyyətindən və iti ağlından bütünlüklə daha yaxşı istifadə edə bilərdi, 

buna bəziləri onun malik olduğu hərbi düha deyirdilər və bu, Vətəndaş 

müharibəsində qələbəyə gətirib çıxardı. 

 

Şimalın və Cənubun müqayisəsi 

 

 İlk baxışda bu münaqişə Birliyin 23 ştatı ilə Cənubun ayrılmış 11 ştatı – 

Cənubi Karolina, Missisipi, Florida, Alabama, Corciya, Luiziana, Texas, Virciniya, 

Arkanzas, Tennessi və Şimali Karolina arasındakı müharibə idi. Şimalda təqribən 

21 milyon adam vardı, Cənubda isə əhalinin sayı 9 milyon idi, bunlardan da 3,5 

milyona yaxını zənci qullar idi. Federallar 100 min manufaktura fabrikinə malik 

idi, Potomak şayından cənubda isə onların sayı 18 mindən çox deyildi. Silah 

istehsalında Şimalın Cənubdan üstünlüyü 30:1 nisbətinə bərabər idi, canlı qüvvə 

üstünlüyündə isə nisbət 2:1 idi. Şimal həm də kommersiya və maliyyə 

resurslarında güclü idi. 

Bunlardan əlavə Şimal fəaliyyətdə olan hökumətə, kiçik də olsa səmərəli 

nizami orduya və hərbi-dəniz qüvvələrinə malik idi. Lakin Konfederatın 

məğlubiyyətə düçar olacağı qabaqcadan heç də məlum deyildi. Cənub orduları 
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daxili sərhədlər içərisində vuruşmaq üstünlüyünə malik idi. Konfederatın dəniz 

sahili 5,6 min km uzunluğunda olmaqla, onların həyata keçirilən blokadanı poza 

biləcəkləri kimi görünürdü. Və Konfederatın prezidenti Cefferson Devis xaricdən 

həlledici kömək göstərilməsinə, həmçinin onların xeyrinə müharibəyə müdaxilə 

ediləcəyinə ümid bəsləyirdi. Beləliklə, Cənub məsələsi heç də asanlıqla həll ediləsi 

deyildi. Axı digər millətlər də ağır olan qeyri-bərabərlikdə öz müstəqilliklərini əldə 

etmişdilər. 

 

Vətəndaş müharibəsinin gedişi 

 

İlk hərbi əməliyyatlar Virciniyanın şimali- qərbində baş verdi. Federal 

generalı Makklellan öz qoşunu ilə Ohayonun cənubundan1861-ci ilin yayında 

Virciniyanın qərbinə girdi. O, Konfederat qoşunları ilə qarşılaşdı. Makklellan bu 

vaxt kiçik, lakin əhəmiyyətli döyüşləri uddu. 

Həmin vaxt ordular Federalın paytaxtı Vaşinqtonun və Konfederatın 

paytaxtı Riçmondun ətrafına toplaşırdılar. İctimai rəyin təzyiqi ilə Linkoln 

düşməni Manassasdan çıxarmağı əmr etdi. Manassasdakı Bull Randa gedən 

döyüşlərdə Federallar daha böyük itki verdilər və Fedral qoşunları Vaşinqtona 

qaçmağa məcbur oldular. 

Virciniyadakı qələbələrinə görə Makklellan çağrıldı ki, baş general 

Skottun yerini tutsun. Yüz min adamı məşq etdirmək, intizama öyrətmək və 

geyindirmək vaxt tələb edirdi. Linkoln paytaxtı müdafiə etmək üçün Vaşinqtonda 

çox sayda qüvvə saxlayırdı. Az müddətdən sonra Makklellan baş general 

fəzifəsindən azad olundu. 

Makklellanın ordusu Riçmonda tərəf hərəkət edəndə, Li əks-zərbə 

hazırlamışdı.Yeddi günlük döyüşlərdə Li uğursuz qaydada Potomak ordusunu 

darmadağın etməyə cəhd göstərdi. Bu döyüşlərdə federallar müqayisədə 7 min 

artıq itki verdi. Bull Randakı ikinci döyüşdə Makklellan Rişmond yaxınlığından 

geri atırıldı. Li gəlib, Fedral ordusunun qalığını darmadağın etdi. Federalın itkisi 

16 min olmaqla, Konfederatınkından az qala iki dəfə çox idi. 

Li Şimala ilk müdaxiləsindən yararlanmağı davam etdirərək, Merilendə 

atıldı. Linkoln Makklellana təkid etdi ki, ləngimədən Linin arxasınca yollansın. 

Lakin federallar Konfederat ordusunu Potomakdan qovmağa qadir deyildi. Bu 

döyüşlərdə hər iki tərəfin itkisi, demək olar ki, bərabər idi. Makklellan Lini sürətlə 

izləyə bilmədiyinə görə komandanlıqdan azad edildi. Yeni komandan Embrous 

Bernsayd iki qatdan da çox itki verdi və onu Cozef (“Vuruşan Co”) Huker əvəz 

etdi. 

1862-ci ildə hərbi hadisələr başqa səhnələrə keçirdi. Federallar döyüşdə 

Missurini Birlik üçün xilas edib, Arkanzasa təhlükə mənbəyi yaratdılar. 26 apreldə 

Qrant Cənuba daxil olub, Nyu Orleanı tutdu. Onun hücumuna dənizdən donanma 

kömək edirdi. 1 iyunda general Robert Lİ Cənub ordusunun baş komandanı təyin 

edildi. 30 avqustda o, Bull Randa qalib gəldi, lakin 17 sentyabrda yenə də 

Virciniyaya çəkilməli oldu. 
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Huker öz ordusunu yenidən qura bildi və yaxşı vuruşmağa qadir etdi. 

132 min nəfərlik bu ordu “planetdə ən yaxşı ordu” adını aldı. O, Qərbdə 

irəliləyəndə Li birbaşa ona tərəf hərəkət etdi. Hukerin əsəbi dözmədi və o, geri 

çəkilməyə məcbur oldu. Başqa bir döyüşdə federallar yenə də 5 min artıq itki 

verdilər. Huker əlavə qüvvə istəyib, onu ala bilməyəndə komandalıqdan getdi və 

onun yerini Corc Mid tutdu. Ona daha sərbəst hərəkət etməyə icazə verildi. 

1863-cü ildə ən böyük döyüş Gettisburqda getdi. Düşmən qoşunların hər 

ikisi Pennsilvaniyanın cənubundakı mühüm yol ayrıcı olan Gettisburq şəhərinə 

gəldilər, burada Qərb yarımkürəsindəki çox qızğın vuruş gedəcəkdi. 1 iyulda 

qərbdən və şimaldan hücum edən Konfederat qüvvələri nəticədə federallara üstün 

gəldilər. Fedral qoşununun komandanı Reynolds həlak oldu. Kondederat qoşunu 

federalları Gettisburqun küçələri ilə Cemetry Ridge-ə (Qəbristanlıq dağ silsiləsi) 

tərəf geri çəkilməyə məcbur edirdi, burada isə gecə ərzində Mid öz qüvvələrinin 

qalığını toplamışdı. 

Döyüşün ikinci günü Li öz generallarına hücum əmri verdi. Onlar Şaftalı 

bağı adlanan mövqeləri tutdular. Üçüncü günün səhəri Midin sağ qanadı 

konfederatları aşağı yamaclardan qovdu. İki saat ərzində artilleriya dueli getdi. 

Konfederatın itkiləri demək olar ki, 60 faizi təşkil edirdi. Mid əks-hücuma keçə 

bilmədi, Li Virciniyaya geri çəkilməyə məcbur oldu. Konfederatlar bütövlükdə 28 

min və ya müqayisədə 5 min artıq itki vermişdilər. Gettisburq döyüşü müharibədə 

dönüş nöqtəsi oldu, şimallıların hərbi uğurları Vətəndaş müharibəsinin gedişini 

dəyişdi. Cənubluların ordu komandanı general Li bir qədər əvvəl rəqibin açıq 

üstünlüyündən narahat olub, ümidsiz qaydada cəhd etdi ki, qüvvələr nisbətini öz 

xeyrinə dəyişsin. Bunun üçün o, öz qoşunları ilə Potomak çayını keçib, 

Pennsilvaniya ştatının içərilərinə can atmış, lakin Gettisburqda şimallıların ordusu 

ilə qarşılaşmışdı. Burada isə o, fəlakətlə üzləşməli olmuşdu. Üç gün davam edən 

döyüş konfederatların tam məğlubiyyəti ilə nəticələnmişdi. 4 iyulda darmadağın 

edilmiş cənubluların ordusu Virciniyaya geri çəkilməyə məcbur olmuşdu. 

Payızdakı yüngül döyüşlərdən sonra hər iki ordu qış düşərgələrinə 

çəkildilər. Li bir daha heç vaxt özünün bütöv ordusu ilə Şimala tam həcmli 

müdaxilə etməyə qadir olmadı. 

1863-cü ildə Şərqdə hər iki ordu qışı düşərgədə keçirdi. “Vuruşan Co” – 

Huker ordusunu yenidən təşkil etdi. Qərbdə isə federal qoşunlar konfederatların 

üstünə hücuma keçib, onları Preri Qrouvda (Preri meşəsi) məğlub etdilər. Bu, Littl 

Rokun (Kiçik qaya) sentyabrda işğal edilməsinə yol açdı. 

Qrant Missisipidəki Konfederatın “Qəbrin Gibraltarı” hesab edilən 

Viksburqa tərəf hərəkət etməyə başladı. Bu qalaya yaxınlaşmaq çətin idi. Qrant 

Şermanla birlikdə 1862-ci ildə onu tutmaqda uğursuzluğa uğramışdı. O, admiral 

Devis Porterin kanonerkalarının müşayiti ilə öz ordusunu Bruinsburqda sahilə 

çıxardı. Və konfederatlar Viksburqu müdafiə edəndə, kiçik qələbələr qazandı. 

Qrant Viksburqun müdafiəçilərinin arxasına çıxmaq üçün qərbə tərəf 

dönüb, Çempion təpəsində Konfederat ordusunu darmadağın etdi. Onlar 

Viksburqdan cənubda da təslim oldular. Linkoln bu münasibətlə demişdi: “Suların 

Atası əsəbiləşmədən yenidən dənizə gedir.” 
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 Li geri çəkiləndə Qrant onun sağ flanqına çıxmağa bir sıra cəhdlər etdi. 

Riçmonddan şimalda o, bir sıra ağır hücumlar etdi, lakin xeyli itkilər verdi. 

Həyati əhəmiyyət kəsb edən dəmir yolu mərkəzi olan Pitersburq ilə, - bu, 

Riçmondun cənub açarı idi. – Linin sağ tərəfində asılmaqla, ona hücum etdi. 

Federal zabitlərin buraxdığı bir neçə səhvə, Linin sürətli reaksiyasına baxmayaraq, 

konfederatlar Pitersburqu əllərində saxlamağa heç də qadir deyildilər. Qrant 

iyunun 15-də və 18-də hücum edib, Linin xəttini yarmaq istədi, lakin 8 min nəfər 

itki verdi. 

Qrant Lİ ordusunu məğlub edə və Riçmondu tuta bilmədiyinə görə 

Pitersburqun doqquz ay davam edən mühasirəsini qurdu. 1864-cü ilin yayında və 

payızında 30 iyulda daş kömür şaxtasının partlayışı ilə federallar uğursuzluğa 

düçar oldular və bu vaxt konfederatlar Vaşinqtonu tutmağa qadir idilər. 

 Şerman isə elə həmin dövrdə Corciyadan Atlantaya tərəf atıldı. Onun 

qüvvələri 110 min olmaqla, Konfederatınkından iki dəfə böyük idi. Cənub 

sərkərdəsi prezident Devisə məlumat verdi ki, o, Şermanın qüdrətli ordusunun 

öhdəsindən gələ bilməyəcəkdir. Devis onu vəzifədən götürdü. Döyüşdə ağır yara 

almış yeni Cənub komandanı B. Hud sentyabrın 1-də Atlantanı tərk etdi. Şerman 

onu təqib edib, dekabrın 21-də Savannanı tutdu. Minnətdar amerikalılar onun 

böyük xidmətlərinin əvəzi kimi XX əsrdə icad etdikləri güclü tanka “Şerman” 

adını verdilər. Porterin hərb gəmilərinin müşayiəti ilə o, Red River (Qırmızı çay) 

tərəfə hərəkət etdi. Bu döyüşdə Porter bir neçə kanonerka itirdi və Şerman 

uğursuzluğa uğradı. 

Federal qoşunları konfederaları təqib edib, Missuri çayının cənub 

sahilindən qərbə tərəf hərəkət etdilər. Konfederat generalı Prays qəti şəkildə təslim 

edildi və dekabrın 2-də Arkanzasa geri çəkildi. Prays artilleriyasının əksəriyyətini 

və özünün 12 minlik ordusunun çox böyük hissəsini itirdi. 

10 yanvar 1865-ci ildə Tennessi və Corciya artıq federalların əlində idi. 

Şerman 60 min adamla şimala tərəf, Karolinanın içərilərinə hücum etdi. 

Konfederat qüvvələri çox zəifləmiş və kiçilmişdi. Şerman Kolumbiyanı fevralda 

işğal etdi və konfederatları Çarlstona köçməyə məcbur etdi. Li nəhayət 

Konfederatın baş komandanı adlananda, Constonu, Federal qüvvələrin qarşısını 

kəsməli olan kiçik orduya komandan təyin etdi. 18 apreldə (artıq Linkolnun 

ölümündən sonra) Conston Şermana təslim oldu. 

Qrant və Mid 1865-ci ilin əvvəlində diqqəti Pitersburqun və Riçmondun 

mühasirəsinə cəmləmişdilər. Cənub lideri hücum edib, qısa müddətə mühasirəni 

pozdu. Lakin öz xəttləri parça-parça olduqda, Li 2-3 aprel gecəsi Pitersburqu və 

Riçmondu tərk etdi. 

Linin son sığınacaq tapdığı yerdə də mühasirədən çıxmağa etdiyi son 

cəhd uğursuz olduqda, Appomattoksdakı məhkəmə binasında 9 aprel 1865-ci ildə 

özünün Şimali Virciniya ordusunun qalıqlarını Qranta təslim etdi. Təslim Federal 

baş komandanının şərtləri əsasında getdi. Qrantın eqoizmdən kənar olan bu 

şərtlərində də onun alicənablığının nişanələri görünürdü. Axırıncı Konfederat 

qoşunu isə Texasdakı Qalverston limanında 2 iyunda təslim oldu və Amerika 

torpağında tarixdəki ən böyük müharibə başa çatdı. 
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Hər iki tərəfdə müharibə dövründə komandanlıq problemləri mövcud idi. 

1861-ci ildə iki rəqib baş komandan müqayisə edildikdə, adamların çoxu 

düşünürdü ki, Devis Linkolndan daha qabiliyyətlidir. Devis West Point-da 

(Amerikadakı məşhur ali hərbi məktəb) təhsil almışdı, Meksika müharibəsinin 

qəhrəmanı idi, prezident Franklin Piers hökumətində bacarıqlı müdafiə naziri, 

Birləşmiş Ştatların Missisipidən senatoru olmuşdu. Linkon isə İllinoys ştat 

qanunvericiliyində xidmət etmiş, bircə müddətə (iki illiyə) Birləşmiş Ştatlar 

Nümayəndələr palatasının üzvü olmuşdu. Yalnız qısa müddətdə Black Hawk 

(”Qara Quzğun”) müharibəsində hərbi xidmət etməsi ilə öyünə bilərdi. Burada da 

onun fərqlənmək imkanı olmamışdı.  

Devis prezident və Konfederat qüvvələrinin baş komandanı kimi çox 

sayda yaxşı keyfiyyətlərini göstərə bilmişdi, buna səbirlilik, cəsarət, ləyaqət, 

təmkinlilik, möhkəmlik, enerji, qətiyyətlilik və vicdanlılıq daxil idi. Lakin o, həm 

də müstəsna qaydada məğrur adam idi, tənqidə riyakarlıqla yanaşırdı və onun, ən 

kiçik detalları da öz tabeliyində olanlara ötürmək qabiliyyəti də yox idi, hər şeyi öz 

əlində cəmləşdirmək istəyirdi. Devis əslinndə özünün həm də müdafiə naziri idi, 

baxmayaraq ki, Kofederasiyanın tarixi boyu beş müxtəlif adam bu vəzifəni 

tutmuşdu. Devis, Robert li 1865-ci ilin fevralında bu posta təyin olunana qədər 

Konfederat ordusunun baş generalı vəzifəsini tutmuşdu. Li həmin vəzifəyə 

keçəndə Konfederasiya artıq süquta yaxın idi.  

Çoxlarının təəccübünə rəğmən Linkoln öz vəzifəsində zaman keçdikcə 

və təcrübə əldə etdikcə kamilləşirdi, böyüyürdü və 1864-cü ildən o, mütləq 

müharibə komandanı, bu dəhşətli və geniş bir ərazidəki səhnənin rejissoru idi. O, 

əvvəl vaxtlarda xüsusən strategiya və taktika məsələlərini çox öyrənirdi. İlk 

uğursuz müdafiə naziri Simon Kemeronun dövründə o, tərəddüd etmədən hərbi 

hərəkətlərin planlaşdırılmasına birbaşa müdaxilə edirdi. 1862-ci ildə müdafiə naziri 

təyin olunan Edvin Stenton da hərbi işləri bilmirdi, lakin öz rəhbərinə fəal kömək 

edirdi.  

Linkoln prezident vəzifəsini tutanda Uifild Skott Fedderal baş general 

idi. 75 yaşlı Skott 1812-ci il və Meksika müharibələrinin qəhrəmanı idi və 1861-ci 

ilin noyabrında pensiyaya çıxdı. Onun yerinə gənc Corc Makklellan təyin olundu. 

Lakin o, Linkolnla harmoniyalı əlaqə qura bilmədi. 1862-ci ilin martında o, azad 

olundu. Con Hellekdən sonra, 9 mart 1864-cü ildə Uliss Qrant bu vəzifəni tutdu. 

Hellek isə baş qərargah rəisi oldu. Müharibənin qalan dövrü ərzində Qrant çox 

səmərəliliklə baş general vəzifəsini icra etdi. 

Müharibə illərində hər iki tərəf kütləvi volyunterlər ordusu qaldırmağa 

keçdi. Yerli görkəmli vətəndaşlar vuruşa girəcək alaylar təşkil etməli idilər. 

Devis müdafiə döyüşlərinə üstünlük verirdi, Şimal ərazilərinə girməyə o 

qədər meylli deyildi. Linkoln isə öz qoşunlarını Cənub ərazilərinə girməyə sövq 

edirdi. Müharibənin gedişi dövründə o, artıq bacarıqlı generallara malik oldu və 

Cənubla müqayisədə güclü resurslardan istifadə edirdi. Linkolnun Cənuba 

müdaxilə taktikası fayda verirdi, federallar Cənubun həyati ərazilərinin 

əksəriyyətini tədricən işğal edib, əllərində saxlamışdı. Onun böyük strategiyası 

Skottun “Anakonda” adlanan planına əsaslanırdı. Lakin həmin strategiya qısa 
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müddət üçün heş də öz səmərəliliyini göstərə bilmədi. Bütün cəhdlərə baxmayaraq 

müharibə dörd il davam etməklə nəhəng itkilərə və ölkə ərazilərinin viran 

qalmasına səbəb oldu. 

Hər iki tərəf laissez-faire (dövlətin biznesə, iqtisadi məsələlərə müdaxilə 

etməməsi) prinsipinə əməl edirdi, qiymətlərə, maaşlara və ya mənfəətlərə nəsarətə 

az cəhd edirdi. Yalnız dəmir yolları həm Şimalda, həm də Cənubda hökumət 

tərəfindən nizamlanmağa tabe idi. Nə Linkoln, nə də Devis adminstrasiyaları 

müharibəni maliyyələşdirməyin öhdəsindən necə gəlməyi bilmirdi. Ona görə də 

hər ikisi çap maşınını işlətməyə, dekret pulu buraxmağa əl atdı və hər ikisi ağır 

borc götürməli oldu. Birləşmiş Ştatlar hökuməti 432 milyon dollarlıq kağız pul 

buraxdı, bu vaxt Konfederasiya 1,5 milyard dollardan çox kağız əskinas çap 

etmişdi. Hər iki sektsiyada inflyasiya gedirdi, bu, Cənubda daha böyük sürət 

almaqla hiperinflyasiya xarakteri almışdı. Müharibənin sonunda burada bir çəllək 

un 1 min dollara satılırdı. 

  

 

 Quldarlıq problemi və Emansipasiya Proklamasiyası 

 

Linkolnun fərdi azadlıq məsələsinə dərindən və səmərəli qaydada özünü 

həsr etməsinə isə heç bir şübhə ola bilməzdi. Prezidentliyə seçilməmişdən əvvəl o, 

tez-tez və bəlağətli şəkildə bu mövzu barədə danışırdı. Misal üçün, 1854-cü ildə o 

demişdi ki, ərazilərdə quldarlığın mümkün olan genişlənməsinə Duqlasın laqeyd 

münasibət bəsləməsini qəbul etmir: «Mən buna nifrət edirəm, ona görə ki, 

quldarlığın ədalətsizliyinin özü dəhşətdir». Və əlavə edirdi: «Mən buna nifrət 

edirəm, ona görə ki, bizim respublika nümunəmizi dünyaya öz təsirini göstərmək 

imkanından məhrum edir». 

1855-ci ildə isə dostu Coşua Spiidə yazdığı məktubda 14 il əvvəl ikisinin 

birlikdə buxar gəmisində Ohayo çayı ilə səyahət etdiklərini xatırlayır: «Mənim 

kimi, sən də xatırlaya bilərsən ki, Luisvilldə, Ohayo çayının mənsəbində gəminin 

göyərtəsində on və ya bir düjün qul var idi, onlar dəmir qandallarla bir-birlərinə 

bağlanmışdılar. Bu mənzərə mənə arası kəsilməyən və hansısa bir quldarlıq 

sərhədində müşahidə etdiyimə bənzər şeyləri daim görürəm».  

Quldarlıq həm də iqtisadi inkişafa mane olurdu. Hər bir qul sahibi 

məhkəmə hakimi kimi özü cəzanı müəyyən edirdi, onlar həm də qulu bir əmtəə 

kimi alıb-satırdılar. Lakin bir prezident kimi Linkoln əvvəllərdə abolyutsionist 

siyasətə həvəssiz olaraq uyğunlaşırdı. O, ştatların daxilindəki quldarlığa müdaxilə 

etməməyə əsaslanan platformada seçilmişdi və hər bir an şəraitlərin təsiri altında 

bu məsələdə hansısa bir federal hərəkətin Konstitusiyaya uyğun olmasına şübhə 

edirdi. O, 4 milyona yaxın zəncinin, onlar nə vaxtsa azad olsaydılar, millətin sosial 

və siyasi həyatına qatılmalarının da mümkün çətinlikləri ilə razılaşırdı. Hər şeydən 

əvvəl o, hiss edirdi ki, sərhəd quldarlıq ştatlarını Birlikdə saxlamağa borcludur və 

qorxurdu ki, abolyutsionist proqram onları, xüsusən doğma Kentukkini də 

Konfederasiyaya doğru hərəkətə gətirə bilər. Beləliklə, digərləri irəli gedəndə o, 

geri çəkilirdi 
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 Onun xarici görünüşündə də malik olduğu xüsusi istedadından heç bir 

əlamət görünmürdü. Lakin onun ağlına bir məharət qüvvəsi əlavə olunurdu. O, öz 

fərasətinin müşahidə edilməsi üçün sözlərdən dəqiq nitq vasitəsi kimi istifadə 

edirdi. Qabiliyyətinin zirvəsinə isə senator Duqlasla olan mübahisələrində 

çatmışdı. Bu mübahisələri bütün ölkə eşitmək istəyirdi. Və o, prezidentliyə hazır 

olanda prezident seçilmişdi.  

Prezident kimi səbirli hərəkət etməyə üstünlük verirdi, vaxtı çatmamış 

tədbirlərin icrasına imkan vermirdi. Generallar Con Frimont və Devid Hanter 

özlərinin müvafiq hərbi departamentlərinin daxilində sahiblərindən narazı qalan 

qullara azadlıq verilməsini bəyan etdikdə, Linkoln hətta həmin proklamasiyaları 

ləğv etmişdi. Konqress müsadirə aktlarını qəbul edəndə (1861-ci və 1862-ci 

illərdə) o, qul mülkiyyətinin tutulması üçün ona verilən səlahiyyətin 

gücləndirilməsinə neytral qaldı. Buna görə onu tənqid edəndə, səbirli qaydada 

cavab verdi: «Mənim bu mübarizədə böyük məsələm Birliyi xilas etməkdir, 

quldarlığı xilas etmək, ya da ləğv etmək deyildir. Əgər mən hansısa bir qulu da 

azad etməklə onu xilas edə bilsəm, mən bunu edəcəyəm və əgər mən bir hissəsinin 

azad edib, digərlərini olduqları vəziyyətdə tərk etməklə Birliyi xilas etsəm, mən 

həmçinin onu edəcəyəm».  

Abolyutsionistlər isə heç vaxt unuda bilməzdilər ki, Linkoln əvvəllər 

quldarlığın ləğv edilməsinin tərəfdarı olmamışdır. Konqressdə quldarlığın 

opponentlərinin lideri olan senator Çarlz Samner söhbət vaxtı Linkolna demişdi ki, 

bizim cəbhələri birləşdirmək vaxtı gələcəkdir və biz ölkəmizin düşmənlərinə 

arxamızı göstərməyəcəyik. Samner istəyirdi ki, Linkoln ayrılmış ştatlarda 

quldarlığı ləğv etsin. Lakin Linkoln hələlik bunu etmək istəmirdi və hərbin tələbi 

gəlib çıxanda isə bunu həyata keçirməyi heç də gecikdirmədi.  

Bu vaxt yüksələn antiquldarlıq hissinə cavab vermək üçün o, özünün 

Emansipasiya (azad olunma) planını hazırlamağa başladı. Onun təklifi üzrə qullar 

ştatın özünün aktı ilə azad olmalı idi, qul sahibləri müvafiq kompensasiya almalı 

idilər, federal hökumət ştatın çəkməli olduğu maliyyə yükünə şərik olmalı idi. 

Emansipasiya prosesi tədricən getməli idi və azad olunmuş adamlar xarici 

ölkələrdə məskunlaşmalı idilər. Konqress Linkoln planını həyata keçirmək üçün 

zəruri fondların yaradılmasına səs verməyə hazır olduğunu bildirdi, lakin Şimalla 

sərhəddə yerləşən ştatın heç biri qulların azad olunmasına başlamaq istəmirdi və 

yalnız az sayda olan zənci liderləri öz xalqının xarici ölkəyə göndərilməsini arzu 

edirdi.  

Özünün tədricən həyata keçiriləcək planının hökmən uğurlu olacağına 

ümid edən Linkoln Emansipasiya Proklamasiyasını dərc etdirmək üçün iki bir-

birindən fərqli addım atdı. Bunlardan birincisi 22 sentyabr 1862-ci ildə, axırıncısı 

isə 1 yanvar 1863-cü ildə elan olunmuşdu. Bu son məşhur dekret prezidentin hərbi 

hakimiyyətinin təcrübəsi kimi qiymətləndirilirdi, ancaq ölkənin Konfederatın 

nəzarəti altına düşmüş olan hissələrinə aid idi, nə loyal qul ştatlarına, nə də Federal 

qoşunların işğal etdiyi Konfederasiya ərazilərinə aid deyildi. 1 yanvar 1863- cü il 

Proklamasiyası ölkənin qullarının əksəriyyətini “həmişəlik” azad etdi. Lakin 

Linkoln buna qədər abolyutsionistlərin təzyiqinə baxmayaraq “xüsusi institutu” 
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narahat etmək mövqeyini tutmamışdı, çünki əvvəlki illərdə emansipasiyaya doğru 

hərəkət Delaverin, Merilendin, Kentukki və Missurinin Birliyə qarşı loyallığını 

məhv edə bilərdi, bu dörd ştat isə başqa quldarlıq ştatlarına qoşulmamış, Birlikdə 

qalmışdı. 

Linkoln belə bir fikirə gəldi ki, qaraların emansipasiyası Avropanın 

Şimala qarşı rəyinə faydalı təsir göstərəcəkdir. Konfederatları isə, ağların 

fermalarındakı məhsuldar işçi qüvvəsindən məhrum etməklə yanaşı, Federal 

ordulara çox ehtiyac olan yeni əsgərlərin gəlməsini artıracaqdır. 1 yanvar 1863 cü 

il Proklamasiysında qiyam qaldırmış ərazilərdə bütün qulların azad edilməsi vəd 

edilirdi. Emansipasiya həqiqətən də qara qoşunların istifadəsinə yol açdı və 

müharibənin sonunda Federal ordularda xidmət edən qaraların sayı ümumilikdə 

179 min nəfər idi. Quldarlığı ləğv etmək barədə Konstitusiyaya Düzəliş isə yalnız 

31 yanvar 1865-ci ildə edildi.  

Birliyin artan dərəcədə effektli olan Cənubu blokadaya salması, Cənubda 

vuruşan adamların çatışmaması da əlavə olunmaqla Konfederatı 1864-cü ilin 

sonundan etibarən xüsusən ümidsiz vəziyyətə saldı. Müharibə ərzində birbaşa və 

ya başqa qaydada Proklamasiya 200 mindən az olan qula azadlıq verdi.  

Həm də bu sənəd bir simvol kimi böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Bu, onu 

göstərirdi ki, Linkoln hökuməti azadlığı müharibə məqsədi kimi Birliyə əlavə edir 

və bu, İngiltərədə və Avropadakı liberal rəyin Birlik məsələsində Şimala dəstək 

göstərməsinin artmasına yönəlməsinə şərait yaradırdı.  

Linkolnun özü isə atdığı addımın Konstitusiyaya uyğun olduğuna şübhə 

edirdi. Müharibədən sonra Proklamasiya ilə azad olunmuş qullar yenidən qula 

çevrilmək riskinə məruz qala bilərdilər, çünki onların azadlığını möhkəmləndirmək 

üçün hələ heç nə edilməmişdi. Bəzi şeylər isə artıq həyata keçirilirdi. 

Konstitusiyaya 13-cü düzəliş baş verdi və Linkoln fundamental hüquqda dəyişiklik 

edilməsində böyük rol oynadı. Prezident proklamasiyasının məqsədi «nəhəng şərə 

ölümcül zərbə vurmaq idi». Konstitusiya düzəlişi «Hədd qoymaq və əbədi qadağan 

etmək üçün zəruri idi».  

Linkoln bu platformada yenidən seçildikdə və Konqressdə 

Respublikaçıların çoxluğu artdıqda, ona aydın oldu ki, xalqdan 13-cü Düzəliş üçün 

mandat almışdır. 

31yanvar 1865-ci ildə qəbul edilən13-cü Düzəlişin mətni belə idi:  

«Şöbə 1. Nə quldarlıq, nə məcburi xidmətdə olmaq nə Birləşmiş 

Ştatlarda, nə də onun yurisdiksiyasına tabe olan hansısa bir yerdə mövcud 

olmamalıdır, o hallar istisna edilir ki, onlar qoyulmuş qaydada sübut olunmuş 

cinayətə görə cəza kimi qəbul edilir. 

Şöbə 2. Bu maddənin icrası üçün zəruri qanunları qəbul etməkdən ötəri 

Konqressə hüquq verilməlidir».  

Yeni seçilən Konqress izafi Respublikaçı çoxluğu ilə 1864–65-ci illərin 

qışına qədər köhnə Konqressin «axsaq ördək» (Prezidentin partiyası Konqressdə 

azlıqda olduqda, o, bir qayda olaraq «axsaq ördək» adlanır) sessiyasından sonra 

yığılmamışdı. Linkoln isə gözləmədi, öz himayəçilik resurslarından istifadə edib, 

o, sessiya qurtarandan əvvəl səslərin lazım olan üçdə ikisinə malik oldu. Düzəliş 
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ştatlara ratifikasiyaya göndərildikdə, öz doğma ştatı İllinoys bu məsələdə irəli 

getdiyinə və bir-birinin ardınca digərlərinin də ona qoşulduğuna görə o, çox 

sevinirdi. Lakin o, bütünlüklə Düzəliş üçün sevinə bilməzdi, çünki artıq həyatdan 

getmişdi.  

Linkoln Böyük Azadlıq verən (the Liberator) reputasiyasına layiq idi. 

Ondan 35 il əvvəl həyatdan getmiş Cənubi Amerika xalqlarının azadlığı və 

birləşməsi uğrunda yorulmaz mübarizə aparan Simon Bolivar ona təklif edilən 

titullar içərisində məhz «Azadlıq verən», «Xilaskar» (the Liberator) titulunu 

seçmişdi. Şimali Amerikanın böyük mübarizi olan Linkoln da bu şərəfə layiq idi, 

onun bu iddiası özünün məşhur Proklamasiyasına əsaslanırdı. Antiquldarlıq 

Düzəlişinin özü də sağlam əsasa malik idi. O, dərisinin rəngindən asılı olmayaraq 

insanların ləyaqətinə hörmətlə yanaşırdı.  

Həyatının son iki ili ərzində o, qəbuluna gələn və dostları olan zənciləri 

salamlamışdı, ona qədər heç bir prezident bunu etməmişdi. Onun hörmət bəslədiyi 

dostlarından biri keçmiş qul Frederik Duqlas idi. Sonralar həmin Duqlas yazmışdı: 

«Mister Linkolnla mənim bütün söhbətlərimdə rəngli irqə qarşı mənfi düşüncədən 

onun tam azad olmasının lap əvvəldən təsiri altına düşürdüm».  

 

 

 

Linkolnun siyasət manevrləri 

 

 

Müharibəni udmaq üçün Linkoln özünə populyar dəstək göstərilməsinə 

malik olmalı idi. Şimalın və Cənubun birləşməsi hər şeydən əvvəl Şimalın özündə 

də müəyyən dərəcədə birliyin olmasını tələb edirdi. Lakin Şimalda özlərinin xüsusi 

mənafeləri olan müxtəlif qruplar mövcud idi. Linkoln mümkün qədər onların 

dəstəyini qazanmalı idi. O, vaxtının çoxunu bu dəstəyi almağa sərf edirdi.  

Linkoln öz ətrafındakılara müraciət edərək deyirdi ki, onların bəzilərini 

hələ keçmiş vaxtlardan tanıyır. Və onları əmin etməyə çalışırdı ki, biz Cənub 

ştatlarına heç bir xətər toxundurmamışıq. Sonra əlavə edirdi:  

– Bu da həqiqətdir ki, mən prezident seçilmişəm ki, Birliyin yeni 

ərazilərində quldarlığın genişlənməsinin qarşısını alım. Lakin Cənub ştatlarındakı 

indi mövcud olan status quo-nu dəyişdirmək də hətta mənim hakimiyyətim 

xaricindədir.  

Hələ seçilmiş Prezident olanda o, cənubluların birinə quldarlıq barədə 

belə cavab vermişdi:  

– Baxın. Burada bizim aramızda yalnız bir fərq vardır. Siz düşünürsünüz 

ki, quldarlıq haqdır və genişlənməlidir. Biz düşünürük ki, o, səhvdir və 

məhdudlaşdırılmalıdır. Buna görə də hansısa bir səbəb digəri tərəfindən narazılıqla 

qarşılanmalıdır.  

Xoşbəxtlikdən, Birlik məsələsində o, nadir siyasi ustalığa malik bir 

prezident idi. O, siyasətçilərlə onların dilində danışırdı, o, müxtəlif adamları 
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sakitləşdirə bilmək, bir-birinə zidd olan adamların loyallığını əldə etmək istedadına 

malik idi.  

Müxalif partiya isə fəaliyyətini davam etdirməklə güclü olaraq qalırdı. 

Onun üzvlüyünə müharibə demokratları və çox vaxt «Misbaşlılar» adlanan sülh 

demokratları daxil idi, onlardan bir neçəsi hətta düşmənlə əməkdaşlıq etmişdi. 

Linkoln bacardığını edirdi ki, müharibə demokratlarının köməyindən istifadə etsin.  

Müharibə dövründə insan haqları prinsipinin pozulmasına yol verilirdi. 

Birliyi dəstəkləmək və bununla Konstitusiyanı bütövlükdə qoruyub saxlamaq üçün 

müvəqqəti olaraq onun bəzi hissələrinin qurban verilməsinə Linkoln icazə verirdi. 

O, generallarına səlahiyyət verirdi ki, yalnız qısa müddət üçün bəzi qəzetləri 

bağlasın.  

Zamanın təhlükələrini və provokasiyaları nəzərə alaraq, Linkoln öz 

siyasi opponentlərinə və müxalifət mətbuatına qarşı liberal idi. Bir sıra tənqidçiləri 

onun diktator olması barədə ittiham irəli sürsələr də, o, heç də diktator deyildi.  

Vətəndaş müharibəsi yadelli işğalçılarla müharibədən çox fərqlənir, 

burada eyni ölkənin vətəndaşları fərqli məqsədlər naminə bir-biriylə vuruşur, ölkə 

bu müharibənin yaraları ilə xarabalığa çevrilir, xalq ehtiyac girdabına düşür. 

Vətəndaş müharibəsi ölkənin ayrı-ayrı hissələrini bir-birinə qarşı üz-üzə qoyur. 

Lakin təbiət də istənilən müharibəyə öz həlledici təsirini göstərə, məğlubiyyəti 

qələbəyə də çevirə bilir. Vətəndaş müharibəsində də belə möcüzəli hadisə baş 

verdi. 1863-cü ilin yayında, iyul ayında Gettisburqda şiddətli leysan yağışı 

Konfederat sərkərdəsi Lini, aldığı ağır zərbə ilə yanaşı şəhəri tərk etməyə və 

Cənuba qaçmağa məcbur etmişdi. Təbiət bu vaxt şimallılara öz mərhəmətini 

göstərmişdi. Yarım əsr əvvəl, 1812-ci ildə ingilislər Vaşinqtonu işğal edəndə də 

belə hadisə baş vermişdi. Əcnəbi ordu ilə vuruşu, əlbəttə ki,Vətəndaş 

müharibəsindəki döyüşlərlə müqayisə etmək düzgün olmazdı. Amerikalılar o vaxt 

xarici müdaxilə ilə üzləşmişdi, bu, hər yerdə deyil, ölkənin yalnız kiçik hissəsinə 

öz təsirini göstərmişdi. Linkoln isə elə bir müharibə ilə üzləşmişdi ki, burada 

əhalinin üçdə biri digər üçdə ikisinə qarşı çıxmışdı.  

Ona görə də problemlər həddən çox idi.Linkoln paytaxtın yerləşdiyi 

Merilend ştatını (Merilend ştatı Vaşinqton şəhərinin tikildiyi ərazidə Kolumbiya 

mahalının (Distrikt of Columbia) qurulması üçün, özünün həmin torpaq sahəsindən 

imtina etmişdi) Birlikdə saxlamaq üçün hər şeyi edirdi, buna nail olmaq üçün onun 

etmədiyi heç bir tədbir yox idi. Merilend Birlikdən çıxsaydı, paytaxtı 

Vaşinqtondan köçürmək lazım gələcəkdi, bu isə fövqəladə əhəmiyyətə malik olan 

bir məsələ idi.  

Linkolnun ilk prezidentliyi dövrünə qayıtsaq, bu vaxt Konqress də öz 

sessiyasını altı həftə sonra (söhbət 1861-ci l Konqressindən gedir) keçirməyə 

başladı. Bu altı həftədə Syuard əmin idi ki Prezidentə qarşı impiçment aktı 

gündəmə gələcəkdir, Linkoln hesabat verməyə çağırılacaqdı. Lakin ölkə dözə 

bilərdimi ki, müharibə gedən bir vaxtda prezidentin impiçmenti və mühakiməsi baş 

tutsun? Mümkün deyildir ki, Linkolnun özünü də vəzifəsindən getməyə 

inandırmaq mümkün olacaqdır.  
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Syuardın arzuları da bir qədər dumanlı idi. Səkkiz il keçdikdən sonra o, 

70 yaşına yaxın olacaqdı, yaxud da ona qədər öləcəkdir. Digər tərəfdən, əgər 

Prezident özünün yenidən seçilmək imkanını axtarmasa, Syuard üçün daha bir şans 

yarana bilərdi.  

Artıq təcrübə qazanmaqda olan prezident kimi Linkoln təkcə 

opponentləri ilə mübarizəyə qoşulmamışdı, həm də öz partiyası daxilindəki 

fraksiya bölüşmələrinə və şəxsi rəqabətə qarşı dururdu, bunlar da ona çoxlu 

narahatlıqlar gətirirdi. Onun razılığı ilə Respublikaçılar himayəedici tarifə, milli 

bank sistemini qaydaya salmağa, xüsusən Sakit okean sahilinə dəmir yolu 

çəkilməsinə kömək göstərilməsini işə saldılar. Respublikaçılar partiyasında 

radikallar və «mühafizəkarlar» mövcud idi. Linkoln özü mühafizəkarlara meyil 

edirdi. Lakin radikallar arasında da onun dostları var idi. O, çalışırdı ki, hər ikisi 

üzərində öz liderliyini saxlasın. Kabinetə təyinatlar olanda, o, 1860 yerə namizəd 

göstərmək üçün müxtəlif rəqibləri seçdi və onların hamısı birlikdə hər bir partiya 

qrupuna təmsilçilik vermək idi. Müdriklik göstərərək o, Kabinetin tərkibinə 

görkəmli mühafizəkar Syuardı və görkəmli radikal Çeyzi daxil etmişdi. O, kabinet 

böhranından yan keçə bilirdi və bu, iki müxalif şəxsi, Çeyzin 1864-cü ildəki 

istefasına qədər özünün rəsmi müşavirləri kimi işlətdi.  

 Digər bir müdrikliyi isə o, «Trent» gəmisi hadisəsində nümayiş etdirdi. 

Konfederasiyanın Prezidenti Cefferson Devis London və Parislə əlaqə yaratmağa 

çox can atırdı. Ona görə də 1861-ci ilin oktyabrında iki nümayəndəsini bu 

hökumətlərlə danışıq aparmağa göndərdi. Havanaya gəlib çatdıqdan sonra onlar 

Britaniyanın «Trent» buxar gəmisinə oturdular. Gəmi Baham boğazından keçəndə 

Şimala məxsus olan amerikan kateri Konfederat elçilərini əsir götürdü. Onlar 

«Trent» gəmisi ilə birlikdə Boston limanına gətirildi və dustaqxanaya salındılar.  

Şimal radikalları buna çox sevindilər. Müdrik və uzağı görən Linkoln isə 

ümumi sevincə qoşulmadı. O qorxurdu ki, əsirlər «ağ fil» olduqlarını sübut edəcək 

və hüququn tələbinə görə, onları ittiham etmək mümkün olmayacaqdır. İngiltərədə 

də bu hadisənin hiddət doğuracağına o, şübhə etmirdi. İngilis hüquqşünasları belə 

qərara gəldilər ki, «Trent» gəmisi Boston limanına qanunsuz gətirilmişdir və bu, 

yalnız məhkəmənin hökmü əsasında icra edilə bilərdi. Qəzəb o yerə gəlib çatmışdı 

ki, hətta 30 min ingilis Konfederata kömək etmək üçün Çarlstona yola düşmək 

istəyirdi.  

Britaniya elçisi vurulan ziyanı ödəmək üçün ABŞ-a rəsmi tələb tərtib 

etdi və bəyənilməsi üçün sənədi kraliçaya göndərdi. Kraliça Viktoriyanın əri Prints 

Albert bütün gecəni bu sənəd üzərində keçirdi və onun tonunun kəskinliyini xeyli 

dəyişdi. Bu Prints Albert tərəfindən yazılan sonuncu sənəd idi. Tezliklə o, oğlunun 

oxuduğu məktəbdəki tədbirdə tutulduğu tif xəstəliyindən öldü.  

Linkoln güzəştə getməklə, həm də Cənubu çaşdırdı. O demişdi ki, eyni 

vaxtda iki müharibə aparmaq olmaz. Bu qərar, güman ki, millətin həyatını xilas 

etdi. Bu, həmin nəslin ən böyük dühası olan Linkolnun əməli idi.  

Prints Albert öləndə Linkoln kraliçaya baş sağlığı məktubu göndərmək 

istədi. Məktubda «Trent» gəmisinin işi ilə əlaqədar hər iki hökumətin məsuliyyəti 

yada salınırdı. Prints Albert Şimal radikallarını məyus edən barışdırıcı cavab 
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hazırlamışdı. Albertin öz ölümündən qabaq yazdığı bu son məktub iki dövlət 

arasında münaqişənin yaranmasına yol verməmişdi. 

 Müharibədə vuruşlar Federal qüvvələrin xeyrinə proqressləşdikcə 

Linkon hökuməti belə nəticəyə gəldi ki, qulların azad olunması hərbi qələbənin 

əldə edilməsi üçün vacibdir. Bu vaxt azadlıq Respublika partiyası üzvlərinin ikinci 

müharibə məqsədinə çevrildi. Bu da Linkolnun müdrikliyinin daha bir nümayişi 

idi. 

 Linkolna qarşı hücumlar da az deyildi. Prezidentə qarşı loyalığa mane 

olan səbəblərə gəldikdə, Şərq şəhərlərində olan irland immiqrantlar və Şimal 

ştatlarında yaşayan, ancaq Cənubda doğulmuş sakinlər zəncilərə xüsusən düşmən 

idilər. Sabitliyin pozulması halları da az deyildi. Nyu Yorkda baş verən dəhşətli 

iğtişaşı hərbi gəmilərdən atılan top atəşləri ilə yatırtmaq mümkün olmuşdu. İğtişaş 

çox sayda adamın həyatını itirməsinə səbəb olmuşdu. İnzibati sahədə də xoşa 

gəlməyən hadislər baş verirdi. Federal adminstasiyaya ştat qubernatorları cəsarətlə 

hücum edirdilər, onlar güclü yerli muxtariyyətə malik olmaq istəyirdilər. 

1864-cü ilin avqustunda Linkoln özünün prezident seçilməsinə ümid 

bəsləmirdi və Demokrat namizəd, general Corc Makklellanın onu məğlub 

edəcəyini gözləyirdi. Lakin Federalın hərbi qələbələri, xüsusən Şermanın Atlantanı 

işğal etməsi, Linkolnu xeyli dərəcədə gücləndirdi və müharibə Şimal üçün zəfər 

qaydasında başa çatdı. Bu Linkolnun populyarlığını xeyli yüksəklərə qaldırdı.  

  

 

 

 

Müharibədən sonra Cənubun yenidən qurulması perspektivi 

 

 

 

 

Linkolnun hazırladığı «Cənubun yenidən qurulması» layihəsi 

Konqressin müzakirəsinə verilən böyük məsələ idi. Ayrılmış ştatlar olan Luiziana, 

Arkanzas və Tennessi əsasən Federal ordular tərəfindən sağlamlaşdırılmışdı. 

Linkoln 1863-cü ildə özünün «on faizlik plan»ını təklif etdi, buna müvafiq olaraq 

seçicilərin on faizi Birləşmiş Ştatlara gələcəkdə loyal olacağına and içdiyi təqdirdə, 

yeni ştat öz hökumətini formalaşdıra bilərdi. Radikallar Linkolnun təklifini, həddən 

ziyadə güzəştli olduğuna görə rədd etdilər və Konqressə Ueyd-Devis Billini 

gətirdilər. Bu layihəyə görə, yalnız hər bir Cənub ştatının ağ kişi cinsindən olan 

vətəndaşlarının çoxlugu loyallıq andı içdikdən sonra həmin ştatın Birliyə qəbul 

edilməsinə icazə veriləcəkdi. Onlar təkcə gələcək üçün deyil, həm də keçmişdəki 

loyallıqları barədə and içməli idlər. Linkoln qanun layihəsinə veto qoyduqda, onun 

müəllifləri prezidenti acı tənqid edən «manifest» çap etdirdilər. Radikallar onu ən 

kəskin qaydada məhkum edirdilər.  

Artıq o, «Birlik» (Respublikaçılar) partiyasından prezidentliyə yenidən 

seçilmək üçün namizəd idi və Ueyd-Devis Billi ilə əlaqədar manifest əslində 
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partiya daxilində onun namizədliyinə mane olmaq üçün olan hərəkata ünvanlanmış 

bir siqnal idi. O, tam sakitliklə hərəkatın yatmasını gözləyirdi, lakin partiya pis bir 

şəkildə bölünmüşdü. Rəqib Respublikaçı kimi Con Frimont ayrılmış qrup 

tərəfindən namizəd göstərilmişdi və hələ də cəbhədə idi. Aparıcı radikallar söz 

vermişdilər ki, əgər Linkoln mühafizəkar Poçt naziri general Montqomeri Blerin 

istefasını qəbul etsə, onlar Frimontun öz namizədliyini geri götürməsinə nail 

olacaqlar. Frimont namizədliyini geri götürdü və Bler istefaya getdi. Partiya bu 

vaxt 1864-cü il seçkiləri üçün yenidən birləşdi.  

1860-cı ildə olduğu kimi, 1864-cü ildə də Linkoln öz seçki 

kampaniyasının baş strateqi idi. O, çox şey etdi ki, əsgərlərin və dənizçilərin çoxu 

mümkün qədər ona səs versin. Uniformada olan vətəndaşların çoxu 

Respublikaçılara səs verdi. O, xeyli populyar üstünlüklə – 55%-lə Demokrat 

opponenti general Makklellanın üzərində qələbə çalıb, yenidən prezident seçildi. 

1864-cü ildə Demokrat platforması barışığa çağırırdı. Sülh Konfransı və 

Demokratlar kimi, görkəmli Respublikaçılar da Linkolndan tələb edirdilər ki, 

Konfederatın sülh təkliflərinə razılıq versin. O, açıq məktubunda öz şərtlərini elan 

etdi:  

«İstənilən təklif sülhün bərpasını, bütöv Birliyin inteqrasiyasını və 

quldarlığın ləğv edilməsini əhatə edir və bunlar indi o hakimiyyətdən gəlir ki, o, 

müharibədə Birləşmiş Ştatlara qarşı ordulara nəzarət edir və nəzərdə tutur ki, 

Birləşmiş Ştatların icraedici orqanı tərəfindən bu həyata keçirilsin və həmin təklif 

digər substansional və ikinci dərəcəli nöqteyi-nəzərlə liberal şərtlərlə 

qarşılaşacaqdır».  

 “Müharibə qulları azad etməyi davam etdirməlidir” barədəki onun 

mövqeyinə, hətta yenidən birləşmə qalib gəldikdən sonra da mühafizəkarlar etiraz 

etdikdə, Linkoln belə cavab verdi: «Mənə bu, düz olan kimi gəlir, yenidən birləşmə 

və quldarlığı tərk etmə dedikdə, nəzərə alınmalıdır ki, bu təklif edilsə, o demək 

deyildir ki, daha heç nə edilməyəcəkdir və ya az şey gözləniləcəkdir».  

Vaxtilə Viqlərin bütü olan Henri Kley yeganə siyasətçi idi ki, nə vaxtsa 

Linkolnu dinləyib, onu bir natiq və moralist kimi tanımışdı. Linkoln vaxtilə 

xəbərdar etmişdi ki, indi qul olanların hamısı qul olaraq qalacaqdır, lakin onların 

uşaqları yaşa dolduqca azad olacaqlar. Təkcə bir nəsil ərzində bu dəhşətli institut 

sona çatacaq və qul sahibləri çətinliklə şikayətlənməli olacaqlar ki, onların 

mülkiyyəti qəsb edildi. Abolyutsionistlər isə qul sahiblərinə qarşı zorakılıq 

törədəcəkləri ilə hədələyirdilər.  

Linkoln özünün yenidən prezident seçilməsindən sonra Konqressə ilkin 

müraciətində dedi:  

«Sülhün sadə vəziyyətini elan edəndə, mən düşünürdüm ki, sadəcə 

deyim ki, müharibə dövlətin bir hissəsində qurtaracaqdır, ancaq həmin vaxt onu 

başlayanların tərəfində də başa çatacaqdır». 

3 fevral 1865-ci ildə o, özü buxar gəmisi ilə gəlib, Konfederat 

komissionerləri ilə Hamilton Rodda (Hamilton çubuğu) görüşdü. O, vəd etdi ki, 

Cənub müharibəni qurtarsa, barışanlarla liberal münasibətdə olacaqdır.  
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Lakin həm də yenidən birləşməyi, hər bir sülh barışığı üçün ilkin şərt 

kimi təkid etdi. Özünün ikinci inauqurasiya müraciətində isə öz siyasətini məşhur 

sözlərdə təcəssüm etdirdi: «Heç kəsə qarşı qəzəblə davranılmayacaq, hamıya 

mərhəmət göstəriləcəkdir». Onun şərtləri nə Konfederat liderlərini, nə də radikal 

Respublikaçıları razı salmadı və beləliklə, məlum oldu ki, Konfederasiyanın 

məğlubiyyəti olmadan heç bir sülh mümkün deyildir.  

Müharibənin sonunda məğlub olmuş Cənub üçün Linkoln siyasəti 

özünün bütün detallarında heç də aydın deyildi, baxmayaraq ki, o, buna inanmaqda 

davam edirdi. Başlıca məsələ «ayrılmış adlanan ştatların bərpa edilməsi», onların 

Birliklə «düzgün praktiki əlaqələrinin mümkün olduqca çox tezliklə yaranmasıdır». 

Bütün region üçün o, dini və ümumi plana malik deyildi. 11 aprel 1865-ci ildəki 

son çıxışında dediyi kimi, «belə böyük xüsusilik» hər bir ştata məxsusdur və «belə 

mühüm və qəflətən geriyə gedən dəyişikliklər» zamandan zamana meydana çıxır 

və «belə yeni və təkrarı olmayan» elə bir bütöv problemdir ki, bu barədə «heç bir 

müstəsna və sarsılmaz plan» təhlükəsiz qaydada əvvəlcədən yazıla bilməz. 

O, müharibə ərzində özünün on faizlik planını Luiziana və Tennessiyə 

bənzər ştatlara hörmət əlaməti olaraq yeni hökumət tərəfindən qəbul edilməsini 

təklif edirdi. Virciniya və Şimali Karolinayaya bənzər ştatlara isə hörmət əlaməti 

kimi o, müharibədən sülhə keçmək üçün köhnə qiyamçı qubernatorlardan 

müvəqqəti olaraq istifadə edilməsinə hazır olduğunu bildirmişdi. O, “yadların” 

(«xalça heybəlilərin»- kənardan ştat rəhbərliyinə gələnlər belə adlanırdı) Cənubu 

idarə etmək üçün təyin edilməsinə zidd çıxırdı. O, ümid edirdi ki, cənublular özləri 

yeni ştat hökumətini formalaşdıranda müəyyən yol tapacaqlar ki, ağlar və zəncilər 

«tədricən bir-biriylə köhnə münasibətlərdən uzaqlaşmaqla, birgə yaşayacaqlar və 

hər ikisi yenilik üçün daha yaxşı hazırlanacaqlar». 

Linkoln Yenidənqurmaya praqmatik yanaşırdı, təkid edirdi ki, cənublular 

təslim olduqda Birliyə gələcəkdə loyallıq vəd etsinlər və öz qullarını azad etsinlər. 

Linkoln bütün cənublulara amnistiya verilməsini nəzərdə tuturdu. Bu şərtlə ki, 

seçicilərin onda biri konstitusiyaya sədaqət andı içsin və o yerlərdə qul sahibliyi 

ləğv olunsun. O, bərpaya nəzarət üçün hərbi qubernatorlar təyin etdi. Onlardan ən 

cəsarətlisi Endryu Conson idi. O, Tennessidə loyal hökumət yaratdı və bu işi onu 

1864-cü ildə Respublikaçıların bileti (partiyanın namizəd siyahısı ilə) vitse-

prezidentliyə namizəd olmağa gətirib çıxardı. 

Azad adam üçün təhsil proqramı Linkolnun düşüncəsinə görə, özlərinin 

yeni statusuna onları hazırlamaq üçün mühüm şərtdir. O, həm də güman edirdi ki, 

bilavasitə zəncilərə verilən səs onların «müəyyən müddətə ən bacarıqlılarına və 

xüsusən elələrinə ki, onlar bizim cərgəmizdə igidliklə vuruşmuşlar, yeni imkan 

verilməsi olacaqdır».  

Yenidənqurma məsələsinə görə, Linkoln partiyasından olan ekstremistlər 

1865-ci ildə bir il əvvəl olduğundan daha uzağa gedən bir mövqedə dayanmışdılar. 

Bəzi radikallar Cənubun hərbi işğalı müddətini uzatmağı tələb etməyə 

başlamışdılar. O, Virciniyanın qiyamçı qanunvericiliyinin toplanmasına verdiyi 

icazəni geri götürdü və Cənub ştatlarının hərbi işğalı barədə Stenton sxemini 

prinsip etibarilə bəyəndi. 14 apreldə Kabinetin iclasından sonra Baş prokuror 
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Ceyms Spiid belə güman etdi ki, «o, heç vaxt bizim nöqteyi-nəzərimizə belə yaxın 

görünməmişdir». Əgər o, özünün ikinci prezidentlik müddətini tamamlaya 

bilsəydi, Linkolnun yenidənqurma siyasəti həyata keçərdi. Bunu isə yalnız 

təsəvvür etmək olardı. 

Onun varisi, prezident Endryu Conson ləngimədən Linkon proqramını 

müdafiə etdiyini bildirdi. Lakin o, Konqressin kəskin tənqidi ilə qarşılaşdı. Conson 

öz proqramını həyata keçirəndə ABŞ-da siyasi mübarizə olduqca kəskinləşdi. 

Yalnız 1867-ci ildə Konqress Cənubun yenidən qurulması barədə bir sıra qanunlar 

qəbul etdi. 

1866-cı ilin aprelində Birləşmiş Ştatlar Konqressi vətəndaş haqları 

barədə qanun qəbul etdi, həmin sənədə görə ABŞ-da doğulmuş bütün sakinlər 

vətəndaş hüquqları aldı. Qanun ağlar kimi rəngli amerikanlara da aid idi, lakin 

ölkənin yerli sakinləri-hindular rezervasiylarda yaşamalarını davam etdirməklə, 

həmin hüquqlardan məhrum idi. Konstitusiyaya edilən 14-cü Düzəliş isə vətəndaş 

haqları haqqında qanun üçün hüquqi əsas oldu.  

 

 

Zəncilərlə səmimi görüş və baş tutmayan sui-qəsd 

 

Zənci liderlərindən bir neçəsi Prezidentlə görüşə gəlmişdi. Görüş ideyası 

Linkolnun ağlına çoxdan düşmüşdü. O, yalnız az sayda rəngli adamı tanıyırdı. Bu 

vaxt isə bir sıra məsələlər barədə onların fikrini öyrənmək istəyirdi. Qrupun lideri 

E.M.Tomas dedi:  

– Belə çıxır ki, ser, quldarlıq Birliyin sərhəd ştatlarında hələ də davam 

edəcəkdir?  

Linkoln cavab verdi ki, bu, düzdür. 

Zənci lideri davam etdi:  

– Beləliklə, ayrılmağa görə qul sahiblərini cəzalandırmaq üçün Siz 

həqiqətən dəmi, Konfederatdakı qulları azad edəcəksiniz.  

Linkoln onlara dedi ki, mən sizin məsləhətinizi və köməyinizi istəyirəm. 

Konqress mənə müəyyən məbləğdə pul vermişdir ki, Mərkəzi Amerikadakı Yeni 

Qrenadanı məskunlaşdırım. Orada əkinçilik torpaqları münbitdir, daş kömür 

mədənləri vardır və ərazi boşdur. Əgər siz seçsəniz, ora sizin adamlarla dola bilər.  

Sonra görüşdə iştirak edən adamlara müraciətlə dedi ki, mən düşünürəm 

ki, mövcud fiziki fərqlilik hər iki tərəfə böyük ziyan vurur. Sizin irqin əzabları çox 

böyükdür, sizin adamların çoxu bizim aramızda yaşadıqlarından, bu vaxt sizin iş- 

tirakınızdan da bizim əzablarımız əmələ gəlir. Bir sözlə, biz hər tərəfdən əzab 

çəkirik.  

Tomas bildirdi ki, niyə Prezidentin məntiqi elə bir sual soruşmağa 

ehtiyac duyur ki, onlara verilən cavabı o, artıq bilir. Bəlkə də, siz uzun müddətdir 

ki, azadsınız, güman ki, bu bütün sizin həyatınızdır. Siz quldarlığı ləğv etsəniz də, 

ağ irqlə bizim bərabərliyimizə uzun bir yolun keçilməsi lazım gələcəkdir.  

E.M.Tomas sonra nəzakətlə dedi:  
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– Biz, qul qardaşlarımızın Linkam Dayı adlandırdıqları adam ilə görüş 

imkanını qiymətləndiririk.  

Linkoln güldü:  

– Mənə deyiblər ki, 1861-ci ildən sonra Cənubda doğulan rəngli 

uşaqların hamısına Eyb adı veriblər. 

Tomas cavab verdi:  

– Sənə həqiqəti deyiblər. Təkcə Cənubdakkı bizim oğlanlarımız 

Abraham adlanmır, çox yerdə körpə uşaqlar bu adı daşımağa başlayırlar. Sən 

Allahın işini görmək üçün seçilmisən, bu, müəyyən şəkildə mənim üçün qəribədir. 

Mən indiki tək sənə baxanda – Taleyin bəxş etdiyi bir adamı görürəm.  

Prezidentin ağlı bu vaxt öz qərarını verdi. O, bütün böyük vəzifəlilərə 

dedi ki, o, Azadlıq Proklamasiyasını bəyan edəcəkdir.  

Lakin təhlükə də Linkolnu addımbaşı izləyirdi. Onu təkcə sözlə 

hədələmirdilər, bu hədənin reallaşmasına da cəhd edirdilər. Arvadının 

rəfiqələrindən birinin ona ərinə təhlükə gözlənildiyini dedikdə, Meri soruşmuşdu 

ki, bu nə təhlükədir, kimə ünvanlanmışdır? Qadın cavab verdi ki, Prezidentə, onun 

üzərində qara bulud gəzir.  

Bu iki qadın daş binanın kiçik otağında söhbət edən vaxt Linkoln heç bir 

müşayiətçisi olmadan Əsgər Evinə doğru at çapırdı. Göydəki Ay parlaq işıq 

saçırdı, bu anda o, dəqiq hədəf idi. At iri söyüd ağaclarının altı ilə sürətlə gedəndə 

Ay işığı budaqlarda tərpənir, təhlükəli kölgələr rəqs edirdi. At kənara sıçradı. 

Linkoln atı sakitləşdirmək üçün irəliyə tərəf əyiləndə, güllə səsi eşidildi. Linkolnun 

papağı başından düşdü. O, bir refleks qaydasında atın başına tərəf yatdı ki, onu 

dördnala çapmağa sövq etsin. Bu vaxt ikinci atəş baş verdi. O, arvadının olduğu 

daş evə gələndə, həm Linkoln, həm də altındakı at çətinliklə nəfəs alırdı. Xidmətini 

icra edən serjant atdan düşməkdə Prezidentə kömək etdi. Arvadı onun papağının 

başında olmadığını gördü.  

Linkoln:  

– Yəqin ki, onu itirmişəm.  

Arvadına təhlükə barədə xəbər verən qadın ona dedi ki, sizin həyatınıza 

qəsd olacaqdır, cənab Prezident. Sən vuruşmayan generalın yerini dəyişdirməlisən. 

Sən prezident olacaq Kabinet üzvünü vəzifədən azad etməlisən. Sən iri burnu olan 

adam barədə agah olmalısan. Linkoln qadının sözlərinə belə cavab verdi:  

– Yaxşı, mister Çeyz kiçik burnu olan iri adamdır, beləliklə, onu 

kənarlaşdırmalıyam. Bu məsələlərdə mən fatalistəm. Əgər bir təkrar olunan qəsd 

varsa, mən ona çox əhəmiyyət vermirəm və əgər bu, qiyamçılar tərəfindən mənim 

əsir götürülməyim və girov kimi saxlanmağımdırsa… 

O, belə söhbətləri adətən zarafatt müstəvisinə keçirib, onları kəsməyi 

bacarırdı.  

Linkoln öz taleyi barədə düşünmürdü, onu daha çox qayğılandıran 

ölkəsinin maliyyə vəziyyəti idi. O, gileylənirdi ki, müharibə necə də baha başa 

gəlir. Bütün axıdılan qanlar barədə düşün və onda özündən soruş ki, hansısa bir 

adam deyə bilərmi ki, o, bu dəhşətli müharibədə yalnız qulları öz mülkiyyətində 

saxlamaq hüququ üçün vuruşmuşdur.  
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O deyirdi:  

– Mən seçilmişəm ki, müəyyən bir işi görüm və bunu görməliyəm. 

Mənim gördüyüm iş köməyə möhtacdır. Buna heç bir şübhə yoxdur.  

Dövlət katibi Syuardı isə öz ambitsiyaları məşğul edirdi. Bir dəfə o, 

qaraqabaq şəkildə Prezidentə dedi ki, mən arzulayıram ki, Tsitseron kimi Senata 

girib, bir gecədə bu Katilinaları qovmaq hüququna malik olum. (Tsitseron b. e. ə. 

63-cü ildə konsul olduqda Respublikanı məhv etməyə çalışan qiyam başçısı 

Katilinanı məhkəməsiz, mühakiməsiz həbs etdirib, edam etdirmişdi. Sonralar o, bu 

qanunsuz hərəkətinə görə Yunanıstana sürgünə getməyə məcbur olmuşdu). 

Syuardın bu istəyi onsuz da kövrək olan sabitliyi poza bilərdi.  

Mülayimlər də quldarlığın ləğv edilməsinin nəticələrindən ehtiyat 

edirdilər. Onlar Birliyin hər bir hissəsində zənci əhalisi arasındakı qarışıqlıqdan 

qorxduqlarından narazılıqlarını bildirirdilər. 

Linkolnun düşmənləri isə heyifsilənərək deyirdilər ki, Azadlıq 

Proklamasiyası heç də Linkolnu öz fərqlənən imzasından məhrum etmədi. O, bunu 

çoxları ilə, daha artıq dərəcədə səfehlərlə, qabiliyyətsizlərlə, krallar və 

imperatorlarla, xəlifələr və itlərlə bölüşəcəkdir, çünki o, Linkolndur – Axırıncıdır. 

Linkoln buna gülürdü:  

– Mən bilmirəm ki, niyə düşünürlər ki, mən axırıncı amerikan 

prezidentiyəm və ya Linkoln adlı axırıncı bir prezident olacağam.  

Linkoln tam başqa şey haqqında düşünür və qüssələnirdi. O, məyus 

olurdu ki, ölkənin 720 milyon dollarlıq borcu vardır.  

Müharibə o dərəcədə də azad əməyin qul əməyinə qarşı olan vuruşu 

deyildir, bu həyata iki münasibəti bildirir, Cənublular və Yankilər (Cənublular 

Şimallıları belə adlandırırdı) İngiltərədəki antaqonist kimi doğulmuş Süvarilərə və 

Dəyirmi başlılara bənzəyirdər (XVII əsrdəki İngilis Vətəndaş müharibəsində, 

1649-cu ildə kral I Çarlz Kromvel tərəfindən edam edilmişdi. Əks tərəflərdə 

mübarizə aparanlar yuxarıda göstərilən adları daşıyırdılar. Kralın tərəfində 

vuruşanlar Süvarilər adlanırdı. Parlament tərəfində vuruşanlara isə, Süvarilər 

«Dəyirmi başlar» yarlığını yapışdırmışdılar). 

Syuardın ambisiyasına da şərait uyğun gəlmirdi. O öyrənmişdi ki, 

Respublikaçı senatorların tam çoxluğu ona etibar etmir. Bu səbəbdən də özünün 

1864-cü ildə prezidentliyə namizəd göstərilməsi fikrindən vaz keçmişdi. O, qərara 

almışdı ki, mümkün olan hər bir şeyi etsin ki, Linkoln yenidən prezident seçilsin. 

Prezident isə ölkənin etimadını itirmişdi, bu vaxt Sülh Demokratları adlananlar hər 

yerdə başlarını qaldırmışdılar.  

Cəbhədə də işlər yaxşı getmirdi. Konfederatın baş komandanı Li öz 

qüvvələrini Pennsilvaniya ətrafına yaymağa başlamışdı. York şəhəri təslim 

olmuşdu. Li bu vaxt ştatın paytaxtı Harrisburqu tutmağa tələsirdi. O, Birilyin 

anbarlarından yenidən silahlanılır və ərzaq ehtiyatı götürürdü. Filadelfiyaya 

hərəkət edəcək, yol üstündə Midlə döyüşə girəcəkdi. Hər iki ordu Pennsilvaniyada 

üz-üzə gəldi. Döyüş başlandı. 
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Mid bu vaxt Linin hücumunu gözləyirdi. Linkoln gileylənirdi ki, bizim 

generallar onlara daim hücum edilməsini gözləyirlər. İlkin hücum etmək onların 

təbiətinə uyğun deyildir.  

Uğurlu döyüşlər aparan və qələbə çalan Uliss Qranta isə Linkolnun 

silahdaşlarının münasibəti heç də bir mənalı deyildi. Syuard onu açıqca 

sərxoşluqda günahlandırırdı. Belə deyirlər ki, Linkoln bu ittihamları eşitdikdə, 

Qrantın hansı marka viski içdiyi ilə maraqlanmış və əlavə etmişdi ki, o biri 

generallara da həmin viçkini içməyi məsləhət görərdi. Oxşar sözləri 1756–1763-cü 

illərdəki Yeddiillik müharibədə Kanadada fransızlara qarşı böyük uğurla vuruşub, 

axırda həlak olan ingilis generalı Vulf haqqında məşhur baş nazir böyük Uilyam 

Pitt də demişdi. Paxılları məharətli sərkərdə Vulfu da sərxoşluqda ittiham edirdilər. 

Belə çıxırdı ki, sərxoşluq qələbələr bəhrəsi gətirir.  

Syuard ittihamını əsaslandırmaq üçün Qrant barədə şayiələrin doğru 

çıxdığını, onun casuslarının bunu bilavasitə gördüklərini misal gətirmişdi ki, guya 

23 iyulda o, sərxoş imiş. Prezident dedi ki, mən bunu eşitməmişəm. Həmçinin 

şəxsən şəhadət verə bilərəm ki, 31 iyulda o, ayıq idi. 

Linkoln öz qədəhləri ilə oynayarkən buna belə cavab vermişdi:  

 – Mənə Qrant xoş gəlir. O, məni təşvişə salmır və cana doydurmur, 

əlavə kömək verilməsi barədə heç vaxt haray çəkmir. Ona verilən qoşunları 

götürür və bacardığı ən yaxşı şeyləri edir. Əgər o, Viksburqu götürübsə, biz ona 

minnətdar olmalıyıq.  

 Syuardın Qrantı aşağılamaq cəhdi baş tutmadı, burada Linkoln özünü 

müdrik bir prezident kimi göstərdi.  

Pennsilvaniyada isə Li hücumunu davam etdirirdi. Mid isə olduğu yerdə 

də dururdu. O, öz əməliyyatlarının müdafiə və ya hücum əməliyyatı olduğunu da 

bilmirdi. Görünür, hər ikisini eyni vaxtda edir, qarışıq salırdı. Gecə düşəndə Li 

qaçmağa məcbur oldu. Linkoln Midə xəbər göndərdi ki, düşmənin arxasına düşsün 

və Potomak çayına çatmamışdan onların yolunu kəssin. General Middən alınan 

xəbərdə o, düşmən qüvvələrinin sayca çox olduğunu, həmin ordunu məğlub edib, 

məhv etməyə cəhd etdiyini yazırdı. Axırda isə əlavə edirdi ki, ordusu 

«müdaxiləçiləri bizim torpaqdan qovmağa» çalışır. Bu sözlər Linkolnu 

əsəbiləşdirdi. Düşünürdü ki, general Mid ona qulaq asmalıdır. O deyirdi ki, 

qiyamçıları biz öz ağuşumuzda sıxacağıq. Biz əgər əllərimizi irəli uzatsaq, onlar 

bizim olacaqlar. O, çox inandığı bu ümid barədəki sözlərini oğlu Robertə də 

söyləmişdi.  

Linkoln Viksburqun nə yolla tutulmasını bilmək istəyirdi. Qrant 30 

minlik Konfederat qarnizonuna öz düşərgəsinə dönməyə imkan verməmişdi. Bu, 

1863-cü il iyulun 4-də 18 günlük mühasirədən sonra baş vermişdi. Qrant şəhəri 

zəbt etmişdi. Missisipi çayı Birliyin əlində idi. Bu olduqca böyük məsələ idi. 

Linkoln bunu anlaya bilmədiyini deyirdi. Lakin Çeyz bildirdi ki, mən həmişə 

inanırdım ki, tez ya gec biz bunu edəcəyik, Viksburqu götürəcəyik. Və müharibəni 

udacağıq. Linkoln narazı qaydada dedi ki, onu başa düşə bilmir ki, niyə 

müharibədəki bu ən böyük qələbəni çalan adam bu xəbəri mənə və millətə 

verməmişdir. Mənim o biri generallarım adətən hələ döyüş gedən vaxt öz 
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qələbələri barədə mətbuata xəbər verirlər. Əlavə etdi ki, Qrant məni ilhamlandıran 

kimi, mən də onu ilhamlandıracağam.  

Qrant qoşun başçılarını seçməkdə də uğurlu hərəkət edirdi. O, divizion 

komandirliyinə bir bacarıqlı zabiti məsləhət görmüşdü. Bu, Filip Şeridan idi. 

Syuard onu uşaq adlandırmışdı. Prezident isə demişdi ki, yox, oğlandır və bizim 

axtardığımız oğlandır. Qrant onu ən yaxşı süvari zabiti kimi təqdim etmişdi. 

General Mid isə Prezidentin məsləhətinin əksinə gecə hərbi şura 

çağırmışdı ki, bundan sonra nə etmək lazım olduğunu komandirlərindən soruşsun. 

Linkoln bu vaxt Midi Makklellanla müqayisə etdi və Syuard belə bir qənaətə gəldi 

ki, bu, Midin sonunun başlanğıcıdır.  

Bundan bir qədər əvvəl baş verən hadisələr Midin necə böyük səhv 

etdiyini açıq şəkildə göstərir. Gettisburqda döyüş 1863-cü ilin iyulunun ilk üç günü 

ərzində keçdi. 4 iyulda yağan leysan yağış bütün ərazini suya basdı və Federal 

qüvvələrə onsuz da məğlub olan general Li Cənuba geri çəkilməyə məcbur oldu. 

Stixiya da federalların xeyrinə öz mərhəmətli işini görmüşdü. Birliyin bu qələbəsi 

Konfederasiyanın xarici dövlətlər tərəfdən tanınması perspektivinə bütünlüklə son 

qoydu.  

Təbiətin döyüşə, müharibəyə müdaxiləsi bəzən gözlənilməyən nəticələrə 

səbəb olur, hətta məğlubiyyət qarşısında olan ordunu qalibə çevirir, bəzən isə 

müdafiə olunanı məğlubiyyətdən xilas edir. 1812-ci ildə ingilislər Vaşinqtonu 

tutanda Ağ Evi və Kapitolini də oda vermişdilər. Prezident Ceyms Medison 

paytaxtdan qaçmağa məcbur olmuşdu. Bu vaxt başlanan tufan, leysan yağış və 

tornado ingilisləri ABŞ paytaxtını tərk etməyə məcbur etmişdi, amerikalıların 

biabırçı məğlubiyyətinin isə qarşısını almışdı. 

B.e.ə. 216-cı ildəki Kann döyüşündəki nəhəng qələbədən sonra Karfagen 

sərkərdəsi Hannibal Romaya hücum etməyə tələsməmiş, vaxtı uduzmuş, bir 

müddətdən sonra Roma ətrafında hərbi düşərgə salıb, ona hücuma hazırlaşanda üç 

gün davam edən leysan yağış onu bu fikirdən daşındırmış, o, orduya geri çəkilmək 

əmrini vermişdi. Sonra o, öz qoşunu ilə birlikdə vətənə dönməli olmuş və 201-ci 

ildə isə Karfagen ağır məğlubiyyətə uğramışdı.  

Rus qışı və şaxtası, bunu Qərbdə çox vaxt «general qış» və “general 

şaxta” adlandırırlar, Napoleonu ağır əzablara düçar etməklə, Rusiyadan qaçmağa 

məcbur etmiş və onun ordusunun yalnız 30 mini və ya 5 faizi vətənə dönə bilmişdi. 

Hitlerin «blitskriq» – «ildırımsürətli müharibə» planı baş tutmadıqda, Rusiyanın 

sərt qışı alman ordusunu bütünlüklə məğlubiyyətə aparan dəhşətli səhnələrlə 

üzləşdirmişdi.  

Gettisburqda da təbiət general Liyə belə gözlənilməyən «hədiyyə» 

vermişdi. Özünün məğlub olmuş ordusu ilə o, Potomak çayının yanına gəldi. Onun 

arxasında Federal ordu dururdu. Bu, göydən düşən bir tələ idi. Balıq tora salınsa, 

oradan çıxa bilməzdi. Konfederat ordusunun xilas olması mümkün deyildi və 

Linkoln bunu başa düşürdü. Allahın göndərdiyi əla imkan yaranmışdı, Linin 

ordusunu əsir götürmək və elə o saatca müharibəni qurtarmaq olardı. Belə bir 

ümidlə sevinən Linkoln general Midə əmr etdi ki, hərbi şura çağırmağa vaxt 
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itirmədən cənublulara bilavasitə hücum etsin. Öz əmrini o, teleqrafla verdi, sonra 

xüsusi kuryer də göndərdi ki, təxirəsalınmaz tədbirlər görülsün.  

Bəs general Mid nə etdi? O, əmrin tam əksinə hərəkət etdi. Linkolnun 

əmrini pozub, şura çağırdı və qətiyyətsizlik, əslində, qorxaqlıq göstərib, vaxtı 

nəhayətsiz qaydada uzatdı, müxtəlif bəhanələrlə hücum etməkdən tam imtina etdi. 

Bir qədər sonra çayda suyun səviyyəsi endi və cənubluların ordusu Potomakı 

keçib, tələdən xilas ola bildi. General Midin bu vaxt baş verən belə sərkərdəlik 

«qabiliyyəti» Birliyin müharibəni başa çatdırmasına mane olan ciddi bir faktor 

kimi özünü göstərdi. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Mid sonralar qətiyyətlə 

vuruşmuş, qəti qələbənin qazanılmasına öz töhfəsini vermişdi. 

Linkoln qəzəblənmişdi, oğlu Robertə dedi ki, onlar, demək olar ki, bizim 

əlimizdə idilər, azacıq cəhd kifayət idi ki, hər şey başa çatsın. Lakin mənim 

dediklərim və etdiklərim ordunu yerindən tərpədə bilmədi. Belə şəraitdə hər bir 

general Lini məğlub edə bilirdi. Mən özüm ora ketsəydim, onu darmadağın 

edərdim. 

  

Alicənablıq və vicdanlılıq Linkolnun təbiətindən irəli gəlirdi 

 

Çox əsəbiləşən Linkoln Midə göndərmək üçün məktub yazdı. Həyatının 

bu dövründə o, çox mülayim, ifadələrində isə təmkinli idi. Ona görə də məktub nə 

qədər yumşaq tərzdə olsa da, ən ciddi töhmətə bərabər sayıla bilərdi: «Əziz 

general! Güman edirəm ki, Siz Linin geri çəkilməsi ilə meydana gələn bədbəxtliyin 

miqyasını təsəvvür edə bilmirsiniz. O, demək olar ki, bizim əlimizdə idi və bizim 

bu yaxınlardakı digər uğurlarımızla yanaşı, onun ordusunun tutulması müharibəyə 

son qoyardı. Siz keçən bazar ertəsi Liyə hücum etmək istəmədiniz, indi Siz bunu 

necə edəcəksiniz, axı artıq o, çaydan cənubdadır. Siz isə onda malik olduğunuz 

həmin qüvvənin 2/3-ni özünüzlə götürə bilərsinizmi? Ağılsızlıq olar ki, ümid 

edəsən və mən bunu gözləmirəm ki, Siz indi çox şeyə nail ola bilərsiniz. Siz əla 

imkanı əldən verdiniz, bununla da xüsusilə ordunu ruhdan saldınız».  

Bəs Linkolnun məktubunu aldıqda o, nə etdi? Məsələ ondadır ki, Mid 

heç vaxt bu məktubu görmədi, çünki Linkoln onu göndərməmişdi. Linkoln öləndən 

sonra məktub prezidentin yazıları arasında tapıldı.  

General Midin qorxaqlığı, uğur vəd edən hücumdan imtina etməsi kəskin 

məzəmmətə, bəlkə də, cəzaya layiq idi. Axı Li məğlub edilsəydi, müharibə 1 il 9 

ay əvvəl başa çatardı, xeyli az qan tökülərdi. Lakin Linkolnun alicənablığı, 

başqasının ləyaqətinə hədsiz hörmətlə yanaşması Midin adi məzəmmət edici 

sözlərdən də kənarda qalmasına şərait yaratmışdı. 

Linkoln bütün məsələlərdə öz vicdanlılığını qoruyub saxlayır, özünə isə 

heç nədə güzəştə getmirdi. O, özünün təmiz vicdanı ilə öyünə bilərdi. O, 

cavanlığında da vicdanlılığı ilə başqalarından seçilirdi. O, ehtiyac zəminində də öz 

xarakterinin nəcibliyindən irəli gələn hərəkətlər edirdi. Bir dəfə 1839-cu və ya 

1840-cı ildə gözəl bir qızla tanış olmuş, qız onun nə işlə məşğul olduğunu 

soruşduqda o, səmimi cavab vermişdi. Qız bir qədər etirazdan sonra onun istəyini 

məmnun etməklə razılaşmışdı. Linkoln və qız ehtiras alovlarını söndürdülər. Hər 
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şeyin icrası başa çatdıqdan sonra Linkoln qızdan nə qədər pul verməli olduğunu 

soruşduqda, qız «5 dollar» cavabını verdi. Linkoln özünü lazımınca təqdim 

etdiyindən, bu vaxt bildirdi ki, onun yalnız 3 dollar pulu vardır. Qız «yaxşı» deyib 

razılaşdı və əlavə etdi ki, iki dollara görə sənə inanıram. Lakin Linkoln fikirləşib 

dedi ki, yox mən borclu kimi buranı tərk etmək istəmirəm. Mən kasıb adamam, 

bilmirəm ki, sonrakı dollarım haradan gələcəkdir. Səni də aldatmağı özümə rəva 

bilmirəm. Qız 3 dolları ondan almadı və dedi:  

– Mister Linkoln, sən indiyədək gördüyüm ən vicdanlı adamsan. 

Yüngül əxlaqlı bir qız da onun vicdanlılığını müəyyən etməyi 

bacarmışdı.  

Bu hadisəni Linkolnun Sprinqfilddən olan köhnə dostu Spiid danışmışdı 

və əlavə etmişdi ki, nə baş verdiyini o, özü sonralar mənə söyləmişdi. Qız özü 

əvvəlcə bunu ona danışmış, Linkoln isə həmin əhvalatı sonralar xatırlamışdı.  

Bəlkə də, yüksək vicdanlılığına görə o, öz uşaqlarının səhvinə də 

bütünlüklə kor idi.  

Arvadına gəldikdə, onun özünü biabır edən həyasızlığına, nadanlığına, 

əsassız qısqanclığına da o, güzəştlə yanaşırdı. Merinin şıltaqlığına, ağılsız 

təkidlərinə o, boyun əyməli olurdu. Linkolnu xəbərdar etmişdilər ki, ictimai 

yerlərdə iştirakdan çəkinsin, çünki sui-qəsd ehtimalı müharibədən sonra azalmaq 

əvəzinə daha da artmışdır. Özü tamaşaya baxmağa getmək istəməsə də, arvadı 

Meri guya aktrisanın son çıxışı olacağını bəhanə edərək, ağılsız təkidini davam 

etdirmiş və Ford teatrına getməyə onu razı salmışdı. Bu teatrın lojası isə onun 

aqoniya çarpayısının başlanğıcı oldu. Ölümcül yaralanmış Prezident, yəqin ki, 

hətta danışmağa imkanı olsaydı, ağılsız arvadını onu ölümə məhkum etdiyinə görə 

yenə də məzəmmət etməkdən çəkinərdi.  

Lakin Linkoln müharibə dövrünün zəruri diktəsindən də yayına bilmirdi. 

Ona görə də bəzən demokratiyanı məhdudlaşdırmaq istiqamətində də addımlar 

atırdı. Müharibə başlayanda, 1861-ci ilin aprelində o, «Habeas Corpus»-un 

fəaliyyətini dayandırdı, bu isə insan haqlarına hörmətsizlik idi. O, tənqid hədəfinə 

çevrilsə də, Cənubda ABŞ-ın bütün qanunlarının zorakılığa məruz qaldığını buna 

haqq qazandıran səbəb kimi göstərmişdi. Lakin Medisonun vaxtında bu tədbirə əl 

atılmamışdı. Çünki o vaxt müharibə bu miqyasda deyildi və əhalinin böyük 

əksəriyyətini əhatə etməmişdi, müqayisə olunduqda, həmin müharibə lokal 

xarakter daşıyırdı. 

Vaxtilə qoca siyasətçi Blerin Linkolna dediyi kimi, qələbə nəyin düz, 

nəyin əyri olduğu sualına heç vaxt cavab vermir. Qan axıdılan bir münaqişədə əldə 

edilən qələbə bütün suallara cavab verir, səhvləri və ədalətsizlikləri də ört-basdır 

edə, malalaya bilir.  

Vətəndaş müharibəsi ölkə vətəndaşlarını iki cəbhəyə bölüb, üz-üzə 

gətirib, döyüşdürdüyünə görə daha sərt xarakter daşıyırdı, burada «Habeas 

Corpus»un prinsiplərinə sadəlövhlüklə riayət etməklə, adamları səfərbərliyə almaq, 

həm də xainləri layiqincə cəzalandırmaq mümkün olmazdı.  
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Gettisburq nitqi 

 

 

Prezident Getticburqa gəldi, onu Syuard, Bler və Aşer müşayiət edirdi. 

19 noyabr 1863-cü il günü hələ də isti hava var idi. Gettisburq qələbəsi 

münasibətilə təşkil edilən tədbirdə köhnə məşhur natiq Eduard Evert öz gələcək 

çıxışını Prezidentə göndərmişdi, o, iki saat danışacaqdı.  

Onlar sonrakı günün səhəri Qəbiristanlıq təpəsində oldular. Yeddi 

qubernator da burada idi. Bu vaxt Sattanoqa döyüşü başlanmışdı. Qrant hücum 

edirdi. Mitinqdə Evert çıxış etdi. O, oturanda Linkoln öz kağızlarını çıxartdı və 

eynəyini taxdı. Hərarətli alqış səsləndi və o, çıxışına başladı. O, çıxışında dedi: « 

Bu müharibənin böyük döyüş səhnəsində biz qarşılaşdıq, millətin yaşaması üçün 

onların qurban verdikləri həyatlarının, uyduqları son mənzildə bu həsr 

olunmalarının bir hissəsini gördük. Bizim elədiklərimiz bütünlüklə faydalı və 

düzgün idi. İgid adamlar, yaşayanlar və həlak olanlar burada mübarizə apardılar, 

buna özlərini həsr etdilər. Burada bizim dediklərimizə dünya az diqqət verəcək və 

ya uzun müddət xatırlamayacaqdır. Onların burada etdikləri isə heç vaxt unudula 

bilməz. Burada mərhum olanlar əbəs yerə həlak olmamışlar, millət Allahın 

himayəsi altında azadlığa yeni doğuş verdi və bu xalqın hökuməti, xalq vasitəsilə 

olan hökumət, xalq üçün olan hökumət Yer üzündən silinməyəcəkdir».  

Bu nitq tarixdə Linkolnun Gettisburq çıxışı kimi məşhur oldu.  

 

 

 

 Linkoln ikinci müddətə prezident seçilir 

 

 

1864-cü il prezident seçkisinə namizəd kimi generallar Makklellan və 

Qrant da qatılmışdılar. Linkoln isə Baltimorda Respublikaçılar partiyası tərəfindən 

yekdilliklə namizəd göstərilmişdi. Linkoln deyirdi ki, mənə heç nə 

saxlanmamışdır, mən isə hələ prezidentəm. Ona imkan verilməlidir ki, həyata 

keçirmək üçün seçdiyi işi başa çatdırsın. O, dinc qaydada vəzifədən getmək 

istəyirdi. Qoy onun təhlükəli yerinə daha yaxşı adam gəlsin. O deyirdi ki, bu, bir 

faktdır ki, sən və sənin ən yaxşı adamın mənim yasıma gələ bilər, bu münaqişə 

başa çatanda mən qurtaracağam. Elə bil ki, o, taleyinin necə bir acı şəkildə başa 

çatacağını hiss edirdi.  

8 noyabr 1864-cü ildə, cümə axşamı Vaşinqtonda yağış yağırdı. Həmin 

gün prezident seçkisi gedirdi. Prezident parkı sarı palçıq dənizinə çevrilmişdi. 

Axşam saat 7-yə yaxın o, yazı masasının arxasında idi. Axşam saat 9-da məlum 

oldu ki, o, öz doğma ştatında irəlidədir. Massaçusetsdən də məmnunedici xəbərlər 

gəlirdi. Nyu Cersi Makklellana tərəf sürüşməyə başlamışdı. Nyu Yorkda da 

Makklellanla müqayisədə üstünlük Linkolnun tərəfində idi, burada qubernator 

Horatsio Seymur isə məğlub olmuşdu. Ohayoda da Respublikaçılar qalib gəldi. 
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Ancaq o düşünürdü ki, Nyu York ştatında uduzacaqdır. Ağ Evin işçisi ona dedi ki, 

artıq seçkidə qalib gəlmisən. Syard Prezidentə dedi ki, onlar sənə, həmçinin 

orduya, Birliyə, özlərinə, son dörd ildə gördükləri işə və bütün öz həlak olanlarına 

loyallığını nümayiş etdirirlər. 

Linkoln şampan qədəhini qaldırıb dedi:  

– Mənə səs verdiklərinə görə şərəf duyuram. Şərəf duyur və 

təəccüblənirəm.  

Linkoln üç ştatda – Nyu Cersidə, Delaverdə və Kentukkidə də qalib 

gəldi. O, yarım milyon səs çoxluğunu qazandı, beləliklə, yenicə aydın olan kimi, 

artıq əvvəlki tək azlığın deyil, çoxluğun prezidenti idi. İllinoys ona 25 min artıq səs 

qazandırmışdı, onun doğma qraflığında isə Makklellan irəlidə idi. Özünün 

doğulduğu Kentukki ştatında da Makklellana uduzdu. O, belə izah etdi ki, bu, onu 

göstərir ki, mən az populyaram. Nevadada o, zəfər qazandı.  

Bir qədər əvvəl, 23 avqust tarixli bir sənəddə yazmışdı ki, belə görünür 

ki, administrasiya yenidən seçilməyəcəkdir. Linkoln deyirdi ki, mənim vəzifəm 

ondan ibarət olmalı idi ki, seçki ilə inauqurasiya arasındakı dövrdə seçilmiş 

Prezidentlə qüvvəni birləşdirib, Birliyi xilas edim. Güman edirdi ki, bir həftə əvvəl 

namizədliyi irəli sürülən Makklellan seçkini udacaqdır. Linkoln bu qərara gəlmişdi 

ki, əgər o, udacaqsa, mən ona deyəcəyəm ki, bax dörd aydan sonra sən vəzifəni 

götürəcəksən. O vaxta qədər mən hakimiyyəti icra etməliyəm, bu dövrdə sən 

ölkənin etibarını qazanmalısan. Beləliklə, qoy biz birlikdə bütün qoşunları 

qaldıraq, bunu isə biz bacararıq və birlikdə bu müharibəni başa çatdıraq.  

Linkoln ştatlardan seçkinin nəticəsi barədə xəbərləri əldə etdikdən sonra 

dedi ki, beləliklə, mən yeni müddətə prezident olacağam. Bu yerdə, haranı ki, mən 

düşünürdüm, deməli, axırıncı Avqust olacağam.  

Qoca siyasi xadim Frensis Bler Linkolna demişdi ki, mən bir vaxtlar 

Cefferson Devislə yaxşı münasibətdə idim, Riçmonda (Konfederatın Virciniya 

ştatındakı paytaxtı) getmək, onunla danışmaq istəyirəm. Mən istəyirəm ki, bu 

müharibə qurtarsın, sona çatsın. Mən onu inandıracağam ki, sülh bağlasın, Birliyə 

qayıtsın və fransız-Habsburq qüvvələrinin (Fransa və Avstriya imperiyalarını 

nəzərdə tutur) Meksikadan qovmaq üçün bizə birləşsin. Riçmondda bu 

haramzadalar mənim evimi qarət etmiş, bütün sənədlərimi götürmüşlər. Mən 

istəyirəm ki, onları geri alam, Devis bunu başa düşəcəkdir. O, mənim Riçmonda 

gəlməyimə icazə verəcəkdir. Bu vaxt mən ona öz planımı danışacağam.  

Linkoln ah çəkib dedi:  

– Gözlə, Savanna yıxılana qədər. Onda mənim yanıma gəl, mən sənə 

təhlükəsiz keçid verəcəyəm və ya bəlkə də, Qrant artıq orada olacaqdır. Quldarlıq 

məsələsi də həmin vaxt həll olunacaqdır. Mən Konqressdən xahiş etmişəm ki, 

quldarlığın birdəfəlik və bütünlüklə ləğv olunması barədə Konstitusiyaya düzəliş 

edilsin. Bunlar həyata keçəndə, mister Devis yaxşı və ya pis olmasından asılı 

olmayaraq, özünün harada dayandığını biləcəkdir. 

Linkoln Cənub ştatları haqqında demişdi ki, onlar yenidən Birliyə 

birləşsələr, onların qulları azad olacaqdır – mənim tərəfimdən azad olacaqlar, özü 

də bir hərbi zərurət kimi. 
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Artıq Linkolnun seçildiyinin səhəri, cümə günü Senat Selmon Çeyzi 

yekdilliklə Baş hakim təyin etdi, o, bir qədər əvvəl Maliyyə naziri vəzifəsindən 

istefaya getmişdi. Birləşmiş Ştatların hər bir hüquqşünası düşünürdü ki, gedib 

Ceyin, Marşallın və Taneyin varisini şəxsən təbrik etsin. 1801-1835 – ci illərdə 

Baş hakim işləyən Con Marşall (1755-1835-ci ilərdə yaşamışdı) Ali məhkəməni 

mühüm milli instituta çevirməklə böyük şöhrət qazanmışdı. Birinci müddətə 

seçkidə Linkolnun rəqibi olmuş Çeyz də görkəmli siyasətçi və hüquqşünas idi. 

Qaçan qulların müdafiəsində o, xüsusi nüfuz qazanmışdı. Uzun illər senator olmuş, 

Ohayo ştatının qubernatoru işləmiş, 1861–64-cü illərdə maliyyə naziri olmuş, 

Prezidentlə münasibətləri düz gəlmədiyindən istefa vermiş və bir qədər sonra Baş 

hakim təyin edilərək, bu vəzifədə 1873-cü ildəki vəfatına qədər fəaliyyət 

göstərmişdi. 

Çeyzin Baş hakim vəzifəsinə başlamasına həsr edilmiş mərasimdə o, 

kağızdan oxuyurdu: «Mən, Selmon P.Çeyz təntənəli sürətdə and içirəm ki, 

Birləşmiş Ştatların Baş hakimi kimi kasıba və varlıya bərabər və dəqiq ədaləti icra 

edəcəyəm». 

 

Linkonun Konfederat rəhbərliyinin nümayəndələri ilə görüşü 

 

Linkoln öz şərtləri əsasında sülhün bağlanmasına Konfederat 

rəhbərliyindən razılıq almaq üçün, onlarla görüşmək təşəbbüsündə bulundu. Yalnız 

öz qulluqçularının müşayiəti ilə “River Queen” (“Çay Kraliçası”) buxar gəmisinin 

göyərtəsində olanda, gəmi 3 fevral 1865-ci ildə Potomak çayı üstündəki Hamilton 

Rodda lövbət saldı. Gəmi sahibi Prezidenti salamladı, Syuard və mayor Elner də 

onunla görüşdülər. Prezident dedi ki, biz tam məxfilik şəraitində yola düşmüşük, 

təkcə «Nyu York Herald» qəzeti bilir ki, mən buradayam. Sonra əlavə etdi ki, qoy 

səhər yeməyindən sonra birinci məsələni deyim və Syuarda tərəf döndü:  

– Mən yalnız ona görə buradayam ki, bunu mənə general Qrant təkid 

etmişdi. 

 Syuard cavabında bildirdi ki, belə görünür ki, Cefferson Devis bu 

adamlara sərbəst əl verməyə hazırdır.  

Linkoln isə öz mülahizəsini bildirdi:  

– Onlar Birliyin qanunlarını və quldarlığın ləğv edilməsini qəbul 

etməlidirlər. Əgər onlar bunu etsələr, müharibə başa çatacaqdır və mən 

çalışacağam ki, qul sahiblərinə dəyən ziyan ödənilsin.  

Syuard:  

– Qoca mister Bler düşünür ki, onlar bununla razılaşacaqlar. Mən isə 

belə düşünmürəm.  

Linkoln əlavə etdi ki, onlar guya bizim iki ölkənin müharibədə olması 

barədə mister Devisin yaratdığı mifdə inadkarlıq edirlər. Bizim müharibənin isə 

yeganə niyyəti vahid ölkə olduğumuzu nümayiş etdirmək idi. Onlar quldarlıq 

məsələsinin həll edilməsinə yol verməyəcəklər.  

Sonrakı günün səhəri Amerika Konfederat Ştatlarının Vitse-prezidenti, 

keçmiş görkəmli konqressmen Aleksandr Stefens, Birləşmiş Ştatların Ali 
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Məhkəməsinin keçmiş hakiminin və Birləşmiş Ştatlarının keçmiş senatorunun 

müşayiəti ilə Linkolnun və Syuardın onları gözlədikləri zala daxil oldular. 

Stefens Linkolna tərəf gəlib əlini qaldırdı. Prezident dedi:  

– Belə çox qabıqdan sonra burada nə vaxtsa bir qarğıdalı qıçası 

olmuşdurmu?  

Linkolnun belə obrazlı ifadəsi Böyük Britaniyanın gələcək baş naziri, 

həmin vaxt icraçı kansler işləyən Bencamin Dizraelinin hazırcavablığını xatırlatdı. 

Dizraeli bir qayda olaraq nahardan sonra qonaqlarla oturmağı sevmirdi və təkid 

edirdi ki, hər bir adam ev sahibəsi ilə eyni vaxtda süfrə arxasından durub, çıxıb 

getsin. O qədər də yaxşı xörəklər olmayan bir nahardan sonra Dizraeli ev 

sahibəsinin qalxmaq istədiyini düşünüb ayağa durdu. Bu vaxt o, həmin qadının 

səsini eşitdi:  

– Hələ getmək yoxdur, kansler. İndi şampan gətiriləcək.  

Dicraeli kürsüsündə əyləşib dedi: 

– Nəhayət ki, bir isti şey verilir. 

Stefens onun əlini sıxdıqdan sonra güldü:  

– Mister Linkoln, mən sizi əvvəlki kimi görməyə şadam. Qorxurdum ki, 

bu böyüklükdən sonra siz daha da boy atacaqsınız.  

Linkoln:  

– Yeganə böyüklük o idi ki, mən narahatlıq yoluna qədəm qoymuşdum.  

Stefens ona cavab verdi:  

– Onda biz bəzi şeyləri bölüşməliyik.  

Stefens hesab edirdi ki, qulların azad olmasının tədricən – beş il ərzində 

keçirilməsi təklifi dəyişilən şəraitlərdə hər iki tərəfə yaşamaq üçün iş görməyə vaxt 

verəcəkdir. Bəlkə, mənim Corciya sirdaşlarım da deyəcəklər ki, onlar öz qullarını 

saxlamaq istəyirlər.  

Linkoln buna etiraz etdi:  

– Bu, mümkün deyildir.  

Stefens:  

– Ancaq əgər mən sizi düzgün başa düşürəmsə, siz bizim qulları 

müharibə zərurəti kimi azad etmisiniz və heç də ona görə yox ki, prinsipcə 

quldarlığın ləğv olunmasına rəğbət bəsləyirsiniz.  

Linkoln başının hərəkəti ilə bu sözlə razılaşdı:  

– Bu, düzdür.  

Syuard müdaxilə etdi:  

– Konstitusiyaya 13-cü Düzəliş əgər ratifikasiya olunsa, hər şey 

dəyişiləcəkdir.  

Stefensi müşayiət edən hakim bu 13-cü Düzəlişin nə olduğunu soruşdu. 

Axı o, məhkəmədə işləyəndə yalnız 12-ci Düzəliş var idi.  

Syuard cavab verdi:  

– Konqress yanvarın 31-də bütün Birləşmiş Ştatlarda quldarlığın ləğv 

edilməsi barədə düzəlişi qəbul etmişdir. Təbii olaraq, ştatların üçdə ikisi onu 

ratifikasiya etməlidir. O vaxt siz Birliyin daxilində olacaqsınız, siz «yox» deyə səs 

verməyə də qadir olacaqsınız. 
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Stefens dedi:  

– Bu, hər şeyi dəyişəcəkdir. Mister Bler isə bizi əmin etmişdi ki, 

kontinental alternativ mövcuddur.  

Linkoln başını silkələdi:  

– Bu, mister Blerin qərarıdır, mənim qərarım deyildir. Bir gün biz 

Meksikada fransızlarla müharibəyə girməli olsaq, bu, əlbəttə, mümkündür. Lakin 

bu, baş verməmişdir, əvvəlcə biz Birliyi yenidən bütöv etməliyik. 

Onlar 4 saat söhbət etdilər və heç bir nəticə alınmadı. Linkoln belə bir 

xətti götürmüşdü ki, hər kəsin Birliyə daxil olmaq andı içdikdə digər tərəfdən onun 

xoş qarşılanmasına baxmayaraq, burada müəyyən fərdlər də vardır ki, başqalarını 

qiyama təhrik etdiyinə görə cəzaya layiq olmalıdır.  

Cənubdan gələn keçmiş senator Linkolna «mister Prezident» deyə 

müraciət etdi. Syuard buna diqqət yetirdi ki, cənublular Linkolna öz titulu ilə 

müraciət etməyi məqbul sayırlar. Linkoln isə söhbətdə bir dəfə də olsun Stefensi 

Vitse-prezident adlandırmamışdı, daha az qaydada da Devisə prezident deyirdi. 

Senator əlavə etdi ki, əgər söz düzgün başa düşülürsə, siz fikirləşirsiniz ki, biz, 

Konfederasiyadan olanlar xəyanət işlətmişik, biz sizin hökumətin satqınlarıyıq, biz 

öz hüquqlarımızdan məhrum olmalıyıq və cəlladın tam tabeliyində olmalıyıq. 

Həqiqətənmi siz bunu demək istəyirsiniz?  

Linkoln dedi:  

– Bəli. Bu, böyük qayda pozğunluğu yaranan vaxtdan bizim 

dediyimizdir.  

Cənublu senator Hanter buna belə cavab verdi: 

– Nə qədər ki siz Prezidentsiniz, bizim dar ağacından asılmaqdan 

yayınmağımız ancaq özümüzün necə davranmağımızdan asılı olacaqdır.  

Syuard əlavə etdi:  

– Hər şey fərdi və özəl qaydada həyata keçiriləcəkdir.  

Prezident cənublulara əlvida dedi, əlavə etdi ki, bu səfərə çıxmağa, 

demək olar ki, dəyərdi. Onlar yalnız sonluq barədə düşünürlər.  

Ondan bunun nə qədər uzanacağını soruşduqda dedi:  

– Yüz gün. Təbii ki, mən hələ itirməli olacağım şansların sayını nəzərdə 

tutmağa cəsarət etmirəm.  

Üç gün sonra Linkoln Kabinetə qul sahiblərinə dəyən ziyanın ödənilməsi 

barədə öz sxemini təklif etdi.  

Linkoln müharibəni mühakimə edirdi, həm də müharibə qurtardıqdan 

sonra Birliyin necə yenidən qurulmasını təsəvvür etmək istəyirdi.  

 

 

 

Con Uilkis Butun sui-qəsd cəhdi 

 

 

4 mart 1865-ci ildə yeni inauqurasiya günü idi. But qış ərzində çox və ya 

az qaydada özünü bu işə həsr edən, əsasən, cənublulardan ibarət olan bir dəstə 
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toplanmışdı. O, Gettisburqda yaralanmış Peyni də qəsdçilər sırasına daxil etmişdi. 

Burada digər iki köhnə Konfederat əsgəri var idi, onlar Baltimordan idilər, 

onlardan biri Butla bir məktəbdə oxumuşdu. Aktrisa Ella isə Butla sevişir, ona ərə 

getməyi arzulayırdı. 

 Dəstənin üzvü Devid seçkinin nəticəsi ilə Butun çox məyus olduğunu 

gördü. Tiranı indi öldürmək lazımdır ki, onun yerini satqın Conson (Vitse-

prezident Endryu Consonun özü cənublu idi) kimi nifrət edilən bir adam tutmasın. 

Onlar 13 avqustda axırıncı şansa malik olmuşdular ki, Prezidentə 

məhvedici qədəhi ötürsünlər. Bu plan Prezidenti zəhərləmək məqsədini güdürdü, 

lakin qabaqcadan aşkarlandığından baş tutmadı. Prezident bir həftə yatmamışdı, öz 

həkimi Tompsondan xahiş etmişdi ki, ona yuxu dərmanı versin. Bu, olduqca 

əlverişli an idi. Riçmonddakı Konfederat hökuməti Butun arxasında dayanmışdı. 

Bir anlığa Prezident qətldən təhlükəsiz oldu. Vitse-prezident Endryu Conson 

Linkolndan daha çox təhlükədə idi. Qrantın üstün strategiyasından 

Konfederasiyanın başı fırlanırdı. Artıq Cənubda vuruşa bilən adam da qalmamışdı.  

Prezidentin 18 yanvarda Ford teatrına gəlib “tamaşaya baxmaq istədiyi” 

elan olunduqda qiyamçı sima olan But hərəkətə gəldi. Teatrın arxasında qəsdçilər 

üçün iki at bağlanmışdı. Butdan siqnal olan kimi onun dostu olan aktyor teatrda 

bütün qaz işıqlarını söndürəcəkdi. Bu vaxt Prezident tutulacaq, sarınacaq və 

səhnəyə gətiriləcəkdi. Burada xüsusən güclü olan Peyn onu teatrın yanında 

gözləyən atlardan birinin belində qaçıracaqdı. Plan iki gün ərzində ehtiyatlı 

qaydada məşq edildi. Lakin sonra 18 yanvar axşamı Prezident teatra gəlmədi.  

Con Uilkis But və Luis Peyn Prezident parkının qurtaracağında 

dayanmışdılar. But dəhşətə gəlirdi.  

– Allahım! O, zəncilərə səs hüququ verəcəkdir.  

Sonra Peynin qulağına pıçıldadı:  

– İndi gəl, onu güllə ilə vur.  

Peyn başını silkələdi:  

– İndi yox, kapitan. Bu, çox risklidir. Və o, çox uzaqdır. 

Prezident çıxışını bitirdikdə, But inauqurasiya nitqini nəzərdə tutaraq 

dedi:  

– Bu, onun son çıxışı olacaqdır. 

But iki teatrda işləyir, rollar oynayırdı. Onlardan biri Ford teatrı, digəri 

Qreverinki idi. O deyirdi ki, mən özüm Prezidentə və general Qranta qayğı 

göstərəcəyəm, yəni onları özüm öldürəcəyəm. Elə həmin vaxt Luis Syuardı 

öldürəcəkdi. Digəri isə Kolvud evi hotelində Vitse-prezidenti öldürəcəkdi. Bir 

sürətli zərbə ilə hökuməti başsız edəcəyik. Sonra biz Şimali Karolinaya gedəcək, 

orada həm də təpəlik yerlərdə vuruşan Constonun adamları ilə birləşəcəyik. 

Qrant Riçmondun şimalında düşməni əzdikcə, Şeridan isə bu vaxt 

şəhərin cənubunu atəşə tuturdu. Konfederasiya parçalanırdı. Həmin vaxt But daha 

da qızışmışdı. Qəsdçilər düşünürdülər ki, bizim faciəvi ölkə üçün edə biləcəyimiz 

bir şey, yalnız sonuncu iş ola bilərdi.  

Qəsdçilərdən biri Qay Yuli Sezarın qətli ilə nəticələnən qəsdin 

təşəbbüsçülərindən biri olan Mark Brutu nəzərdə tutaraq 4 mart günü dedi ki, mən 
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düşünürəm ki, o, həmin gün Kapitolidə onu öldürmək cəhdinə hazırlaşırdı. İndi 

onun özü Sezara son, 23-cü zərbəni endirən Brutun rolunu oynamaq istəyirdi, 

Linkolna bıçaq zərbəsi vurmağı arzulayırdı. O, həm də özü ilə tapança da 

götürmüşdü. Axı Sezar b.e.ə. 44-cü ilin mart idilərində, həmin ayın 15-də qətlə 

yetirilmişdi. Linkolna qəsd də baş tutsaydı, həmin aya təsadüf edəcəkdi.  

Saat 10-da yağış yağmaqda davam edirdi. Tədbirin marşalı düşündü ki, 

Prezident özünü kütləyə göstərməyəcəkdir, onu Kapitolinin içərisində 

qarşılayacaq, bu vaxt Vitse-prezident də içəridə and içəcəkdir.  

But Senatın qalereyasında oturmuşdu. Ondan aşağıda Vitse-prezident, 

Tennessinin qubernatoru Endryu Conson tam sərxoş vəziyyətdə dayanmışdı. Ona 

yaxınlaşan Senat katibinə dedi ki, heç bir ştat Birlikdən çıxa bilməz. Conson 

Bibliyanı əlində tutub bərk səslə dedi: 

– Mən Birləşmiş Ştatlara məxsus millətim qarşısında bu kitabı öpürəm.  

But özünə yer tapa bilmirdi, o, kütlənin içərisində dayanmışdı, sol 

tərəfdəki cibində olan tapançanı əli ilə tutmuşdu.  

Linkoln çıxış etməyə qalxanda, o, əslində yayınılması mümkün olmayan 

bir hədəf idi. Lakin qəflətən çıxan günəşdən But başqa hər bir adam kimi özünü 

itirmişdi. Prezident çıxışına başladı:  

– Həmvətənli sirdaşlarım!  

Çıxış qısa idi. Nəhayət, çıxışında bir yer tapıb dedi:  

– Və müharibə gəldi.  

Meri, oğlu Robert də yanında olmaqla, Kapitolinin tribunasında 

oturmuşdu. Onun kentukkili atası həmişə deyirdi ki, hər iki adam eyni Bibliyanı 

oxuyur və eyni Allaha dua edir və hər kəs digərinə qarşı öz məqsədini güdür. 

Prezident isə daim Şimalı və Cənubu birləşdirməyə çalışır. Atası sözünə davam 

edərək: “Bu da qəribədir ki, istənilən sayda adam Allahdan kömək xahiş etməyə 

cəsarət göstərir ki, başqasının üzündəki tər hesabına öz çörəyini qazansın.” Bu vaxt 

Meri ağlamağa başlamışdı. “Hər iki dua edən cavab ala bilməcəyəkdir. Qüdrətli 

Allah öz niyyətinə malikdir”. Atası qızına bu sözlərlə müdriklik dərsi vermişdi.  

Bütün baş barmağı indi tapançanın tətiyi üstündə idi. Həqiqətən də, 

öldürmək və ölmək üçün bunun kimi yer, həmçinin bunun kimi bir vaxt lazımdır.  

 

 

 

Linkolnun inauqurasiyası və ikinci müddətin başlanması 

 

 

Prezident çıxışının sonunda dedi:  

– Heç kəsə qarşı qəzəb nümayiş etdirmədən hamı üçün mərhəmət 

göstərilməklə, hüququn möhkəmliyi ilə, necə ki Allah bizə haqqı görməyi 

vermişdir, gəlin biz içərisində olduğumuz müharibənin başa çatması uğrunda 

mübarizə aparaq, döyüşdə həlak olan hər kəsə, onun dul arvadına və yetim uşağına 

qayğı göstərək, – hər şeyi edək ki, qazanılan və bizim bütün millətin arasında 

davam edəcək sülhün qədrini bilək! 
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Gurultulu alqış eşidildi. But cibindəki tapançanı, yaxşı görünən bu 

hədəfə tuşlamışdı və tətiyi basdı, lakin atəş açılmadı.  

Sonra Linkoln Ali Hakim Çeyzin qarşısında göylərdə yazılmış andı içdi:  

– Mən təntənəli qaydada and içirəm ki, Birləşmiş Ştatların Prezidenti 

vəzifəsini sədaqətlə icra edəcəyəm və bütün bacarığımla onu (yəni Birləşmiş 

Ştatları-müəllif) qoruyub saxlayacaq, mühafizə və müdafiə edəcəyəm.  

Top 21 yaylım atəşi açdı. But cibindən çıxardığı tapançanı yoxladı. O, 

təhlükəsizliyi sərbəstləşdirməyi yaddan çıxarmışdı, ona görə də atəş açılmamışdı.  

Artıq Birlik qoşunları bütün istiqamətlərdə Riçmonda – Konfederatın 

paytaxtına doğru hərəkət edirdi. Şeridanın gəlib çıxması şəhərin tutulması demək 

idi. Müharibə Şimal üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Lakin Şimal ordusu 

əvvəllər daim məğlub olurdu. Qrant deyirdi ki, əgər Şeridan bizə qoşulsa, ölkə 

deyəcəkdir ki, Şərq müharibələrə başladı, Qərb onları başa çatdırmışdır.  

Prezident admiral Porterlə faytonda Pitersburqa gedirdi. Linkoln deyirdi: 

– Bu, indi başa çatmışdır, birdəfəlik və hər şey üçün. Pitersqburq dəmir 

yolu stansiyasında kapitan Robert Linkoln «Pitersburqa xoş gəlmişsiniz, ser» deyə 

öz atasını salamladı. 

Qrant isə onları, özünə qərargah kimi saxladığı evin yanında qarşıladı. 

Linkolnun əlini sıxdı. O dedi:  

– Mister Prezident, bu gün səhər saat 15-də general Ueytsel Riçmondun 

təslim olmasını qəbul etmişdir. Dünən gecə mister Devis və onun belə adlanan 

hökuməti Denvillə köçmüşdür. General Li indi Cənuba qaçmağa cəhd edir, lakin 

biz ona imkan verməyəcəyik. Nəhayət, biz onu axtardığımız yerdə götürəcəyik.  

Linkoln dedi ki, mən bu xəbəri teleqrafla millətə çatdıracağam. 

14 mart 1965-ci ildə Linkoln arvadı və kiçik oğlu Tedlə birlikdə 

göyərtəsində olduqlari “River Queen” gəmisi Siti Poyntdan (Məntəqə şəhəri) 

kənarda lövbər saldı. Linkolnu general Qrant salona apardı. Generalın arvadı 

Culiya missis Linkolna “Siti Poynta xoş gəlmişsiniz”deyib,onu salamladı. Bu heç 

də Meriyə xoş gəlmədi, elə bil ki, Siti Poynt və ordu onunku imiş. Sonra onlar tək 

qalanda Culiyanın divanda oturması da onu narazı saldı. Axı heç kəs Birinci 

Ledinin icasəsi olmadan otura bilməzdi. Müharibənin gedişi barədə söhbət 

gedəndə, Meri, əri üçün sülh danışıqlarının çətin olacağını deyəndə, missis Qrant 

bildirdi ki,indi heç bir sülh danışığı ola bilməz. Və əlavə etdi ki, mənim ərim 

Riçmondu götürməyənə qədər müharibə başa çatmayacaqdır. 

 Aprelin 2-də general Qrant Pitersburqu işğal etdi. Li geri, Liçmonda 

qaçdı.  

Sonrası günü «Milvern» flaqman gəmisində o, admiral Porterlə birlikdə 

Riçmond limanına gəldi. Linkoln baş küçəni gəzəndə xarabalıqları gördü və şəhərə 

özlərinin çox ziyan vurduqlarını dedi. Sonra əlavə etdi ki, Birlik elə bərpa 

ediləcəkdir ki, heç kəs onda bütün böyük narahatlıqların ən kiçik çapığını da 

görməyəcəkdir. Süvari komandiri raport verdi: «Bu, Konfederatın İcraiyyə 

binasıdır, mister Prezident. O indi sizindir». Linkoln atdan düşüb Cefferson 

Devisin evinə girdi. Linkolna həmin gündəki fəaliyyət barədə məruzə edildi. 
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Prezidentə su, generallara və admirala isə viski gətirdilər. Onlar qələbə şərəfinə 

sağlıq dedilər.  

9 apreldə saat 16.30-da general Qrantdan raport gəldi: “General Li 

özünün Şimali Virciniya ordusu ilə mənim irəli sürdüyüm şərtlər əsasında təslim 

oldu”. Linkoln dedi: «Bizim işimiz başa çatdı».  

Appamattoksun məhkəmə binasında Konfederat qoşunları özlərinin 

təslim olması barədə aktı imzaladı. Dörd il davam edən müharibə, ölkənin 

aqoniyası başa çatdı. Şimal qələbə çalmış, Cənub bütünlüklə məğlub olmuşdu. 

Birlik bərpa olunacaqdı və ölkəni indi yenidənqurmanın o qədər də asan olmayan 

problemləri gözləyirdi. Lakin qələbə sevincini Prezident Linkoln başda olmaqla 

bütün şimallılar yaşayırdılar, Cənub isə qatı matəm içərisində idi. 

Başa çatan Amerika Vətəndaş müharibəsi qeyri-adi qanlı mübarizə 

olmaqla XX əsrdə baş verəcək total müharibələrin müjdəsi idi. 600 mindən artıq 

əsgər həlak olmuşdu. Dörd il müddətində Şimalın Birlik ştatları özlərinin fövqəl 

qüvvələrini səfərbərliyə almış və tədricən Cənubun Konfederat qüvvələrini 

darmadağın etmişdilər. Birliyi xilas etmək üçün başlayan müharibə bir qədər sonra 

həm də quldarlığa qarşı müharibəyə çevrilmişdi. 

 

 

Linkolnun təşviş doğuran yuxusu 

 

Abraham Linkoln bu vaxt yatırdı və ölüm yuxusunu görürdü. Qəflətən o, 

qeyri-təbii qaydada yuxudan oyandı, gözlərini qaranlığa saçdı. 

Bir müddət bilmək istədi ki, görən, o, ölü ola və qəbirdə uzana bilərdimi. 

Sonra o, Merinin otağına keçdi, lakin arvadı orada yox idi. Dəhliz də boş idi. 

Linkoln əsgərlərin birinin yanından keçdi, onlar otağa girişi mühafizə etmək üçün 

durmuşdular. O soruşdu:  

– Ağ Evdə kim ölmüşdür?  

Əsgər dedi:  

– Prezident. 

Bu adam ona elə baxırdı ki, elə bil ki, o, görünən adam deyildir:  

– O, qatil tərəfindən öldürüldü.  

Sonra katafalkanın yanında olan qadın qəflətən qışqırdı. Linkoln öz 

çarpayısında yuxudan oyandı. Onun sifətini tər basmışdı. O bilmək istədi ki, görən, 

bu nə deməkdir? Bu, mən idimmi, yoxsa başqası idi? Yuxular gələcəyin əksinə 

olurmu və ya yeni qaydada baş verir? O, uzun müddət qaranlıqda uzanıb, 

təəccüblənməyini davam etdirdi.  

Cümə günü 1865-ci ilin 14 aprel səhəri saat 11-də Kabinetin iclasında 

iştirak edirdi. Oğlu Robert Linkolnun portretini adamlara göstərirdi. İndi 

radikallarla yeni müharibə gözlənilirdi. Linkoln buna yalnız güldü:  

– General Qrant, general Şerman və general Şeridan mənimlədir. 

Konqressin onlara qarşı nəsə etməyə hazırlaşdığını mən görə bilmirəm.  

Prezident yuxusunu Kabinetlə müzakirə edirdi. Bu, təəccüblüdür ki, 

Köhnə və Yeni Vəsiyyətdə (Bibliyada və İncildə) yuxular nə qədər tez-tez 
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xatırlanır. Otaqdakılardan biri dedi ki, indiki vaxtda yuxu qələbənin və ya 

məğlubiyyətin əlaməti ola bilməz. Çünki müharibə başa çatmışdır. Linkoln dedi:  

– İndiyədək az sayda qiyamçı sərbəst olaraq qalır. 

Stenton Prezidentin Birliyi yenidən qurmaq barədəki planını təqdim etdi. 

Linkoln əlavə etdi:  

– Bu, əlbəttə, bizim üzləşdiyimiz böyük problemdir, nə qədər 

mümkünsə, ona tez baxmalıyıq. Bu da bir faktdır ki, Konqress dekabrda geri 

qayıdacaqdır. Biz doqquz aya malikik. Bu müddətdə yeni Birliyə doğüş 

verməliyik.  

Linkoln bildirdi ki, indi, müharibə qurtaranda o, qanlı bir iş görmək 

istəmir. Heç kəs gözləməməlidir ki, mən çox sayda adamın, hətta onların ən pisinin 

də edam edilməsində və ya öldürülməsində iştirak edəcəyəm.  

Syuardın oğlu Fred soruşdu:  

– Cefferson Devis də daxil olmaqla? 

«Hə» deyə Linkoln cavab verdi. Qiyam liderləri ölkəni tərk etsələr, 

Prezident, yəqin ki, buna peşman olmayacaqdır. Mən onların ölkədən getmələrinə, 

ümumiyyətlə, peşman olmayacağam.  

Linkolnun arvadı ərinin yenidən seçilməsinə sevindiyi kimi, perspektivin 

qısalığına görə xeyli qayğılanırdı. Meri ərinə dedi ki, ikinci müddətin qurtarmasına 

vur-tut dörd il qalır. Mən cavan olanda bu müddət əbədilik kimi görünürdü. İndi 

isə heç nədir. Dörd həftə, dörd gün. Zaman – çayın suyu üzərindəki qar lopası kimi 

suya dönür. Keçmişə keçir. Linkoln arvadına dedi ki, hər şey qurtarandan sonra 

mən Qərbə getmək istəyirəm. Kaliforniyanı və Sakit okeanı görmək istəyirəm. 

Arvadı isə bildirdi ki, mən də Avropaya getmək istəyirəm. Mən Parisi görməliyəm. 

“Orada da ayaqqabıdan tutmuş şlyapaya qədər hər şeyi alacaqsan” deyən ərinə 

cavab verdi ki, mən orada çox şey alacağam. Sonra soruşdu:  

– Biz harada yaşayacağıq?  

– Sprinqfilddə. Başqa harada?  

Meri dedi:  

– Ata, indi sən Sprinqfilddə necə yaşaya bilərsən?  

– Mən başqa nə etməliyəm ki? Mən 61 yaşında olacağam. Dolanmaqdan, 

qazanc əldə etməkdən ötrü axı mən nəsə etməliyəm. Qanun da belə nəzərdə tutur.  

Meri öz fikrini söylədi:  

– Onda Çikaqoda yaşayaq.  

Orada o, əvvəlcədən bir yaxşı ev də nəzərdə tutmuşdu.  

Podaqradan Linkolnun sifəti həbsxanadan yenicə çıxmağa icazə verilmiş 

adamın sifətinə bənzəyirdi. Lakin qələbəyə görə o, özünü xoşbəxt hesab edirdi. 

Həm də o, son vaxtlar çox arıqlamışdı, yeməkdən də imtina edirdi. Əynindəki sadə 

paltarı da onun böyük bədənindən asılmış kimi görünürdü.  

 

 

Linkolna sui-qəsd günü 
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14 apreldə, qələbədən beş gün sonra Meri teatra getmək üçün paltarını 

dəyişməyə yollandı. Artıq getmək vaxtı idi. Linkoln Merinin əlini sıxıb dedi ki, 

yaxşı olar ki, mən getməyim. Axı vaxtilə dul qadın da bədbəxt hadisənin baş 

verəcəyi barədə onları xəbərdar etmişdi. Arvadı isə teatra getməkdə təkid edirdi, 

bunu səbəb gətiriridi ki, bu aktrisa Laura Kiinnin son gecəsidir, bizə görə tamaşada 

çıxış edir.  

Linkoln faytona oturanda, Çikaqodan gəlmiş dostuna «xudahafiz» dedi 

və əlavə etdi:  

– İsaak, məni bağışla, biz teatra gedirik. Sabah səhər gəl, görüşək.  

İşıqlandırılmış teatrın qarşısında mister Fordun cavan qardaşı onları 

gözləyirdi. Tamaşa artıq başlanmışdı.  

Publika Prezidenti və general Qrantı salamlamağa başladı, lakin lojada 

təkcə Prezident görünürdü və o, öz kürsüsünə oturdu.  

Saat 10-da atlanmış və silahlanmış But, Devid Herold və Peyn küçədə 

idilər. Butun işarəsi ilə Devid və Peyn Syuardın evinə yolandılar. But isə geri, Ford 

teatrına gedən alleya ilə atını çapdı. But sonra teatrın qarşısında gəzməyə başladı 

və teatrın dəhlizinə girdi. Qapıçıya əlini yelləyib dedi ki, ümid edirəm ki, mənim 

bilet almağımı gözləməyəcəksən. Qapıçı cavab verdi ki, əlbəttə ki, yox. 

But sonra pilləkənlə paltar dairəsinə (paltar saxlanan yerə) qalxdı. Polis 

nəfəri öz postunda deyildi. Bu, gözləmədiyi halda onun bəxtinin yaxşı gətirməsi 

idi. But qapını açdı və vestibüldən lojaya daxil oldu. Prezident onun qabağında – 

bir neçə addımlığında idi. Prezidentdən sağda missis Linkoln oturmuşdu, ondan 

sonra isə divanda cavan cütlük oturmuşdu.  

Tamaşaçılar səhnədə baş verənlərə gülüşəndə, But sağ tərəfdəki cibindən 

kiçik iriçaplı tapançanı, sol tərəfdəki cibindən isə uzun iti xəncərini çıxartdı. 

Meri dirsəyini Linkolnun qoluna söykəmişdi. Sonra o, özünü düzəldib, 

ərinin qulağına nəsə pıçıldadı:  

– Görən, miss Harris sənə söylədiklərim barədə nə düşünür?  

Əri dedi:  

– O, bu barədə heç nə düşünmür. 

Bu an beş fut məsafədən But Prezidentin başının arxa tərəfinə tək bir 

atəş açdı. Linkoln səsini çıxarmadan kürsüdə dala əyildi və onun başı sol tərəfə 

düşdü. Meri Buta tərəf yox, ərinə tərəf döndü. 

Mayor Ratbon özünü Butun üstünə atdı, But xəncərini qaldırdı ki, bu 

cavan oğlanın düz ürəyinə vursun. Lakin mayorun əli xəncərin tiyəsini kənarlaşdıra 

bildi. But miss Harrisin arxası tərəfdən irəliləyəndə, qız qışqırdı, But isə lojanın 

məhəccərindən tullandı. O, səhnədə dayanıb, dramatik qaydada xəncəri tamaşaçılar 

qarşısında yelləyirdi, bu vaxt latın dilində qışqırdı: «Sic semper tyrannis» – 

«Tiranlara belə olur». Bu sözlər Virciniya ştatının gerbində yazılmışdı. Mayor 

lojadan atəş açdı. But tamaşaçılara qışqırdı:  

– Bu adamı dayandırın! 

Lojada Meri ayaq üstə durub qışqırırdı. Miss Harris onu sakitləşdirmək 

istəyirdi.  
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Aktrisa Larisa Kiinn lojaya gəldikdə Prezidentin artıq şüursuz başını 

dizinin üstündə, həkim yaranı yoxlamağa gələnə qədər saxladı. Güllə Linkolnun 

sol qulağının üstündən başına dəyib, aşağı və sağa hərəkət edib, sağ gözün lap 

aşağısında dayanmışdı.  

Ağ Evdə yaralını gətirən faytonu gözləyirdilər, bu vaxt kimsə isterika 

şəklində qışqırdı:  

– Mister Syuard da həmçinin öldürülmüşdür. Kabinetin bütün üzvləri 

öldürülmüşdür.  

«Bunu kim etmişdir?» sualına biri cavab verdi: «Qiyamçılar». 

Linkoln kiçik yataq otağında arxası üstə uzanmışdı, ağır nəfəs alırdı. 

Dağıdılmış kəllədən qan axırdı. Linkolnun sağ gözü şişib bağlanmışdı.  

Kabinet üzvləri gəlib-gedirdilər. Təkcə Stenton qalmışdı. Robert, hansısa 

bir ümidin olub-olmadığını soruşduqda, Stenton həkimin əvəzinə cavab verdi:  

– Heç bir ümid yoxdur. Beyin dağıdılmışdır. Yara ölümcüldür.  

Sonra əlavə etdi:  

– Teleqraf general Qranta xəbəri Filadelfiyada çatdırmışdır və o, tezliklə 

qayıtmalıdır. Həm də çoxlu mühafizəçilərlə. 

Sonra bir başqasına dedi:  

– Get Baş hakimin yanına. Ona nə baş verdiyini söylə. O, lazımdır ki, 

yeni prezidentin andını qəbul etsin. 

Dövlət Departamenti rəsmi məlumat verdi: “Bir nəfər mister Syuardı 

xəncərlə vurmuşdur, lakin çənəsindəki yeni icad edilmiş, dəmirdən olan protez onu 

xilas etmişdir. Ona ümumiyyətlə, xətər toxunmamışdır.” Bu hadisələrin hər ikisi 

bir saat içərisində baş vermişdi.  

Robert Stentona baxdı, o, başını silkələdi. Sonra Meri otağa daxil olub, 

bərkdən qışqıraraq özünü çarpayıda uzanan Linkolnun üstünə atdı və dedi:  

– Bizi tərk etmə! 

Stenton yanındakılara müraciətlə:  

– Qadını buradan aparın, – dedi.  

O, daim ehtiramla davrandığı qadına – birinci lediyə qəflətən kobudluq 

göstərdi. Qadını otaqdan çıxardılar.  

Vitse-prezident sərrast olmayan addımlarla içəri daxil oldu. Stenton ona 

daimi mühafizə ayrıldığını dedi:  

– O vaxta qədər ki, biz düşmənin kim olduğunu biləcəyik. Onlar səni 

öldürmək istəyirlər. Mən buna əminəm.  

Vitse-prezident Conson dedi:  

– Bizə zərbə dəymişdir. 

Stenton əlavə etdi:  

– Lakin artıq o, yoxdur. Biz bu qəzanın xarabalıqları altında yaşamalı 

olduğumuz bir vaxt o, əsrlərə məxsus olacaqdır.  

15 aprel səhər saat 7-dən azacıq sonra Abraham Linkoln dərindən nəfəs 

aldı və öldu. Stenton sağ əlini avtomat kimi qaldırdı və ayağa qalxdı:  

– Kabinet indi yığışmalıdır.  

Prezident Conson and içəcəkdi. 
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Merini otağa gətirdilər. O, hıçqırırdı, ağlayaraq deyirdi:  

– Ey mənim Allahım! Mən öz ərimi ölməyə verdim.  

Robert onu otaqdan çıxardı. 

Brayantaun yolunda Devid Uilkislə görüşdü, axırıncı öz atını çətinliklə 

çapırdı. But soruşdu:  

– Uğurmu?  

Devid «hə» cavabını verdi. But dedi: 

– Mən də həmçinin belə fikirdəyəm. 

But onu qarşılayan Con Lloyda dedi ki, biz Prezidenti və Dövlət katibini 

qətlə yetirdik. 

Dünyaya xəbər yayıldı ki, Con Uilkis But Prezidenti öldürmüşdür. 

Mister Syuard haqqında isə heç bir xəbər yox idi. Uilkis düşünürdü ki, Devid 

Herold deyiləni etmişdir və onlar ikisi də dost və həqiqi qardaş olmuşdular, 

ölməzlik qazanmışdılar. 

Sonra But Virciniyadakı bir anbarda öldürüldü. Bir həftə əvvəl teatrın 

lojasından tullananda ayağını sındıran But bu dövrdə Tobakko limanında 

gizlənmiş, sonra Potomak çayı ilə üzmüşdü. O, anbarda yatan vaxt anbar 

yandırıldı. Həm də onu boynundan güllə ilə vurdular.  

Butun ətrafına toplaşan səfehlərin hamısı, missis Surrat adlı qadın, 

güman ki, günahsız olduğu halda, dar ağacından asıldı. Stenton onların hər birini 

kütlənin gözləri qarşısında edam etdirdi. But öz yeznəsinə yazdığı məktubda olan 

şeyləri etiraf şəklində ifadə etməklə, artıq heç nəyi gizli saxlamamışdı.  

Belə bir versiya mövcuddur ki, But, Konqressdəki müəyyən radikal 

elementlər tərəfindən sadəcə olaraq istifadə edilmişdi. Stenton isə Konqressdəki 

radikallara daha yaxın idi. Sonralar nəticədə onunla Prezident Conson arasında 

böyük gərginlik meydana gəldi. Conson Linkolnun Cənuba qarşı mülayim 

siyasətini davam etdirirdi. Müdafiə naziri Stenton isə hər an ona mane olmaq 

istəyirdi.  

Siyasi cəhətdən Stenton və Linkoln, əgər Prezident sağ qalsaydı, hökmən 

sözləşəcəkdilər. Stenton öz inkişafına görə Linkolna borclu idi. Bəziləri güman 

edirdi ki, onun Prezidenti öldürmək üçün qəsd təşkil etməsi ağlabatan bir məsələ 

deyildir. Linkolnun kiçik oğlu Tez Stentondan atasının kim tərəfindən 

öldürüldüyünü soruşduqda, o, qışqırığa bənzər səs çıxarıb otağı tərk etmişdi. 

Stenton elə qəzəblənmişdi ki, Ford teatrının həmişəlik bağlanmasına göstəriş 

vermişdi. Bəziləri isə onu qatillərin arasında xatırlayırlar. 

 

  

 

 

Linkolnun arvadı Meri Todd 

 

 

Kentukkidən varlı Todd ailəsinin qızı olan Meri 1842-ci ildə Linkolnla 

nikaha girdi. Bu qadın haqqında tarixçilər müxtəlif fikirlər irəli sürür, onu gah ilk 
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gündən ərini ilhamlandıran, siyasətdə uğurlar qazanmasından ötrü cəhdlər edən 

qadın kimi, gah da əsəbi durumu heç vaxt taraz olmayan, tez özündən çıxan, özünü 

idarə edə bilməyərək bəzi qadınları heç bir səbəb olmadan təhqir etməkdən də 

çəkinməyən ağılsız şəxs kimi təqdim edirlər. Fakt orasındadır ki, Meri əri 

Linkolnun vaxtsız həyatdan getməsinə, özündən asılı olmayaraq şərait yaratmış, 

əslində ərinin qatillərinə öz dəhşətli əməllərini həyata keçirmək üçün axtardıqları 

imkanı vermişdi. Onun təkidi ilə Ford teatrında tamaşaya baxmağa gedən Linkoln 

qatilin atəşi hesabına həyatdan getmişdi. Axı Prezidenti, konkret olmasa da, 

xəbərdar etmişdilər, onun ictimai tədbirlərə qatılmaması məsləhətini vermişdilər. 

Meri isə ağıl korluğu ilə şəraiti qiymətləndirməyərək, onu yüngül şıltaqlığının 

qurbanına çevirmişdi.  

Meri Todd öz əhvali-ruhiyyəsindən asılı olaraq ya madam ya da Hellcat 

– «cəhənnəm pişiyi» olurdu. Meri əri kimi Sprinqfilddən Vaşinqtona gəlmək üçün 

12 günü və gecəni faytonda keçirmişdi. Hellicat deyirdi ki, mən faytonda yol 

gedəndə özümü dəniz xəstəliyinə tutulan kimi hiss edirəm. Onu sakitləşdirirdilər 

ki, sən tezliklə Ağ Evdə məskunlaşacaqsan. Vaşinqtona çatanda yalnız əynindəki 

mavi velvet paltarının cırılıb-cırılmadığını yoxladıqdan sonra sakitləşdi. Özü 

haqqında deyirdi ki, «mən güvə şəhidiyəm».  

Meri ərinə deyirdi ki, mister Byükenen (Linkolndan əvvəlki ABŞ 

prezidenti) bədbəxt adam imiş və Allaha şükür ki, onun yerini parlaq şəxs olan 

hakim Duqlas deyil, sən tutdun. Qəribəlik orasındadır ki, mən sənə necə ərə 

getdim. Hər bir adam düşünürdü ki, mən ərə gedə bilərəm, özüm də düşünürdüm 

ki, bunu edə bilərəm. Lakin mən evimizdəki rəqs axşamında səni gördüm, mənə 

yaxınlaşdın, özünü təqdim edib dedin ki, mənimlə rəqs etmək istəyirsən. Biz rəqs 

etdik və sənin özünün dediyin kimi, bu, həqiqətən də, «ən pis vasitə» ilə baş verdi. 

O, bu sözləri deyəndə öz xatirələrinə gülümsəyirdi. Üç yaş on aylığında olan oğlu 

Eddini isitmədən itirdiyini yada saldı və hıçqırmağa başladı.  

Merinin, adətən, səhər vaxtı başı ağrıyırdı və bundan, ölümdən də pis 

qorxurdu. Hiddətlənirdi ki, vampir mətbuat daim onun üstünə atılmağa hazırdır.  

Ağ Evdə onlar məskunlaşdıqdan sonra bir dəfə Duqlasla Linkoln dəhlizə 

çıxanda, Meri onlarla qarşılaşdı. Duqlas qollarını geniş açıb, «Meri Todd» deyə 

onu salamladı. O. isə həyəcanla «Hakim Duqlas» deyib, çoxlarının düşündüyü 

kimi ərə gedə bilməli olduğu bu adamı qucaqladı. Və sonra Linkolna tərəf dönüb, 

«Eh, gör mən nə etmişəm, Ata» dedi.  

Duqlas ona diqqətlə tamaşa edib dedi ki, Meri Todd, sən bu Evin 

bəzəyisən. Sonra Linkolna tərəf döndü:  

– Əgər o, mənə ərə getməyə razılıq versəydi, mən indi burada sənin 

yerində olardım.  

Linkoln:  

– Lakin, Hakim, güman et ki, o, Con Brekinricə ərə getsəydi, onda 

Brekinric burada olardı.  

Meri güldü, şadlandı və qürur hiss etdi. Duqlas əlavə etdi ki, əgər Meri 

azacıq yaşlı olsaydı, Transilvaniya kollecində Cefferson Devisə ərə gedə bilərdi və 

Cənubun kraliçası olardı.  
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Linkoln da mövzunu davam etdirərək:  

– Və ya azacıq cavan olsaydı, o, Montqomeri Blerə ərə gedərdi, axı o da 

Transilvaniyada idi.  

Duqlas çıxıb gedəndə Meri ərinə dedi ki, Ata, o ölür. Linkoln başının 

hərəkətiylə onun rəyi ilə razılaşdığını bildirdi. Merinin rəyi düz çıxdı, Stefen 

Duqlas 1861-ci ildə 48 yaşında öldü.  

Missis Linkoln bir dəfə Mansion – Ağ Ev üçün bəzi şeylər almaqdan 

ötəri Nyu Yorka getmişdi və Prezident ictimai binalara baxana dedi ki, arvadının 

üzərində ciddi göz qoymadığından, Meri mağazalarda çox pul xərcləyir. O 

şikayətləndi ki, həmin pula müharibə üçün lazım olan şeyləri almaq olar.  

Bəzi adamlar isə Meridən narazılıqlarını «Prezidentin arvadı dəlidir» 

sözləri ilə ifadə edirdilər.  

Meri ərinin vəzifəsini itirəcəyindən, ikinci müddətə seçilə 

bilməməsindən də qorxurdu, ərinə deyirdi ki, maliyyə naziri Çeyz prezident 

seçkilərində sənə rəqib olacaqdır. O, hər gün sənin əleyhinə işləyir. Meri qorxurdu 

ki, elə o da prezident seçiləcəkdir. Linkoln isə ona dedi ki, biz heç vaxt pis 

prezidentə malik olmamışıq. 

1865-gi ilin 25 martında Prezident generallarla birlikdə Ceyms 

ordusunun düşərgəsində idi. Onlar ordunun baş düşərgəsində at çapırdılar. Missis 

Linkoln və missis Qrant onların arxasınca ambulyansda Virciniyanın qırmızı palçıq 

dənizindəki və bataqlıqdakı yollarla gedirdilər. Meri öz həyatında belə bir 

narahatçılığı görməmişdi. Faytondan düşəndə əsgər ona yaxınlaşıb dedi ki, burada 

palçıq üç fut dərinliyindədir, heç kəs burada gəzə bilməz.  

Onlar müşahidə yerinə gəlib çıxanda, böyük bir atın üstündə yaraşıqlı bir 

qadının atlıların arxasınca öz atını dördnala çapdığını gördülər. Bu general 

Qriffinin arvadı idi, təkcə ona qabaqda dayanmağa icazə verilmişdi. Bildirdilər ki, 

o, Prezidentlə söhbət edirmiş, özəl söhbət. Axı indiyədək heç bir qadın Prezidentlə 

təklikdə olmamışdı. Qabaqda olmaq icazəsini isə ona müdafiə naziri Stenton 

vermişdi.  

Bu vaxt Meri gördü ki, Prezident generalların – Qrantın və Ordun 

müşaiyəti ilə qoşunların dayandığı uzun cərgənin qarşısında atını çapır. Prezident 

hər alaya yaxınlaşanda adamlar onu salamlayırdı və o, şlyapası ilə cavab verirdi. 

Bu üç adamın arxasında bir düjün yüksək rütbəli zabit və at üstündə görünən gənc 

qadın var idi. Meri onun da kim olduğunu soruşdu. Missis Qrant dedi ki, o, missis 

Orddur, generalın arvadı.  

Meri:  

– O, mənim ərimdən sonra çapır?  

Missis Qrant cavab verdi ki, yox, o, öz ərinin arxasınca çapır.  

Meri qışqırdı:  

– O, mənim yerimə olduğunu iddia edir.  

Meri alçaldılmışdı. Missis Ord yaxınlaşıb irəli çıxdı, müşahidə yerində 

dayanaraq dedi:  

– Xoş gəlmişsiniz, missis Linkoln. 
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Meri yerindən qalxıb, nəhayət, öz düşməninə mənəvi zərbə vurmaq 

istədi:  

– Sən fahişəsən! 

Sonra bu günahsız qadının davranışı barədə nalayiq sözlər söylədi. Meri 

qadının sifətindən yaş axdığını gördü. Generalın arvadı Culiya Qrant onu 

sakitləşdirdi. Missis Qrant Meri üçün təhlükə idi, o, qəhrəmanın, özü də qəssab 

qəhrəmanın arvadı idi. Həm də Meriyə görə həyasız bir adam idi. O, birinci lediyə 

çevrilə bilərdi. (Doğrudan da, Uliss Qrant Endryu Consondan sonra iki müddətə – 

1869–1877-ci illərdə ABŞ-ın prezidenti oldu.) Ona görə də Meri ona dedi ki, sən 

düşünürsən ki, Ağ Evi əldə edəcəksən. Culiya isə ona cavab verdi ki, biz harada 

oluruqsa, orada özümüzü tam xoşbəxt hesab edirik.  

Təbii ki, Meri ictimai nöqteyi-nəzərdə Missis Ord tərəfindən 

alçaldılmışdı və missis Qrant tərəfindən isə özəl qaydada təhqir edilmişdi.  

Merinin hədyan davranışı mülayim xasiyyətli Prezidentə heç də şərəf 

gətirmirdi.  

Meri əri öləndən sonra Çikaqoda yaşadı, Prezident ona qiyməti yüz min 

dollara yaxın olan malikanə qoyub getmişdi. Lakin o, pullarının hamısını itirdi. On 

il ərzində psixatriya xəstəlindən əziyyət çəkdi, yaşlı vaxtında onsuz da çox sayda 

fiziki simptomlardan şikayətlənirdi. 1875-ci ildə Meri rəsmi qaydada dəli elan 

edildi, 1882-ci ildə isə 17 il ərzində daha ağır kədərlərlə dolu olan həyatı ilə 

vidalaşdı.  

 

 

 

Linkolnun oğlu Robert Todd Linkoln 

 

 

O, 1843-cü ildə Sprinqfilddə anadan olmuşdu. Abraham Linkolnun 

böyük oğlu idi. 1864-cü ildə Harvard Universitetini bitirmişdi. Atası böyük oğluna 

mümkün qədər yaxşı təhsil vermək istəyirdi, axı özü yaxşı təhsil almamasından 

çox əziyyət çəkirdi.  

Robert General Qrantın qərargahında kapitan rütbəsində xidmət edirdi və 

Appamattoksda təslim sənədi imzalananda orada iştirak etmişdi.  

1867-ci ildə Çikaqoda hüquq praktikası keçib uğur qazandı. Onun 

müştəriləri içərisində Pulman Palas vaqon korporasiyası var idi. Respublikaçı 

Robert Linkoln 1881–1885-ci illərdə, prezidentlər Ceyms Qarfildin və Çester 

Arturun rəhbərliyi altında müdafiə naziri olmuşdu. Prezident Bencamin Harrison 

onu Britaniyaya səfir təyin etmişdi, burada o, 4 il ərzində işlədi. Bu vaxt Berinq 

dənizi ziddiyyətinə və Alyaska sərhəd müzakirəsinə cəlb edilmişdi.  

Corc Pulmanın 1897-ci ildəki ölümündən sonra R. Linkoln Pulman 

kompaniyasının prezidenti oldu. Bu vəzifədən o, 1911-ci ildə istefa verdi, lakin 

həmçinin Dövlət Edison kompaniyasının, Pulman tresti və əmanət bankının 

direktoru idi.  
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O, atasının sənədlərini Konqress kitabxanasına verdi, lakin göstəriş verdi 

ki, onlar həmin sənədləri onun öz ölümündən 21 il sonra açsınlar.  

Bir sıra səbəblərə görə Robert Todd Linkoln xüsusilə yazığı gəlinən, 

hətta faciəvi şəxsiyyət hesab edilə bilərdi. Məşhur adamların çox uşaqları kimi o da 

şəxsi tanınmağın güclü hissinə malik deyildi. Buna işarə edərək bir dəfə dostuna 

demişdi: «Heç kəs məni müdafiə naziri, İngiltərədəki səfir, Pulman 

kompaniyasının prezidenti kimi axtarmır. Onlar Abraham Linkolnun oğlunu 

axtarırlar». Doğrudan da öz böyük valideyninin soyadını daşımaq, onun malik 

olduğu nailiyyətlər şleyfindən azad olmaq o qədər də asan deyildi. Çünki atanın 

işığı hökmən oğulun üzərinə düşür.  

R.T.Linkoln həm də kədərlə də tanış idi. Onun üç kiçik qardaşı həddi-

büluğa çatmamış ölmüşdülər. Robertin 21 yaşı olanda atası qətlə yetirilmişdi. 

Anası heç vaxt emosional cəhətdən stabil olmamaqla, xüsusən əri qətlə 

yetirildikdən sonra əsəb xəstəliyinə tutulmuşdu. Anası ilə arasındakı problemlər 

artırdı, o, qısa müddətə anasını dəlilər evinə göndərdi. Robertin yeganə oğlu 16 

yaşında öldü, onun qızı atasının razı olmadığı bir adama ərə getdi. Beləliklə, 

R.T.Linkolnda bir şey təəccüblü idi: «Dünyada ən böyük görünən adamın əla 

sosial pozası onun özü barədə əmin olmasına gətirib çıxarmalıdır. Lakin aldığı 

sillənin əksinə çox az adam buna nail olur».  

Linkoln yalnız maddi cəhətdən əzab çəkmirdi. Milyoner hüquqşünas və 

biznesmen kimi o, öz rahat həyatını yaxşı təmin edə bilərdi. Roll-Roys avtomobili, 

bahalı paltar, qolf və varlığın digər həzzləri, mühafizəkar Viktoriya dövrünün 

centlemeni kimi ona məxsus idi.  

O, məşhur atasına nə şəxsən, nə də siyasi cəhətdən bənzəmirdi. Abraham 

Linkoln hərarətli, yumor hissi olan və iddiasız adam olduğu halda, onun oğlu 

soyuq təbiətli, darıxdırıcı və hamıdan kənarlaşan adam idi. Ona öz atası tərəfindən 

hədiyyə verilmiş “təhlükəsizlik yastığından” istifadə etməkdən də daim qaçırdı. 

Respublikaçılar Partiyasının standart qanadına daim dəstəkçi olsa da, Robert 

Linkolnun azadlığa və ədalətə atasına məxsus olan pərəstişə heç də marağı yox idi. 

İctimai həyat onu cəlb etmirdi. Deyirdilər ki, əslində, Robert Todd Linkoln 

bütünlüklə «Todd» idi, o, sonralar anasının soyadını götürmüşdü, bu ailə isə 

Kentukki cəmiyyətinin üzvləri arasında çox qürurlu və görkəmli bir ailə sayılırdı. 

Robert Todd Linkoln 1920-ci ildə 83 yaşında vəfat etmişdi.  

 

Abraham Linkolnun parlaqlığı solmayan şərəfi 

  

Linkoln son nəfəsini verəndə Stenton demişdi: «İndi o, əsrlərə 

məxsusdur». Çoxları onun şəhid olduğunu düşünürdü. Qətl Müqəddəs Cümə günü 

baş vermişdi və onun öldüyü günün sabahısı – şənbə günü isə «Black Easter» – 

«Qara pasxa» kimi xatırlanır. Hər iki söz rəmz xarakteri daşımaqla, xristianlar 

üçün müqəddəs günlər hesab edilir. Yüzlərlə natiq bu hadisə ilə əlaqədar moizə 

oxudu. Onlardan bəziləri bu faktda hadisənin sadə uyğun gəlməsindən daha çox 

qətl gününün İisusun çarmıxa çəkilməsi kimi gördülər, biri isə bəyan etmişdi ki, 

İisus Xrist dünya üçün, Abraham Linkoln isə öz ölkəsi üçün öldü. Ölümündən 
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sonra onun reputasiyası yaşadığı dövrlə və ölüm şəraiti ilə əlaqədar olaraq 

yüksəldi, bu, ona müqəddəsliyə bərabər bir halə verdi.  

Linkolnun çox sayda tanışları arasında biri əmin idi ki, digərlərindən 

fərqli olaraq, onu daha yaxından tanıyır və bütün başqaları ilə birlikdə olduğundan 

daha çox onun dünya konsepsiyasına təsir göstərmişdir. Bu adam onun keçmiş 

vəkil partnyoru Herndon idi. Herndon Linkoln hakimiyyətində yeni karyerasına 

başlamışdı və onun barəsində xatirələri topladı. Linkolnla öyünməsinə 

baxmayaraq, o, insanın müqəddəsləşdirilməsi meylindən imtina etdi. O görmüşdü 

ki, Linkolnun həyatının başlıca xüsusiyyəti özünü inkişaf etdirən adi adamdan çox-

çox uzaqdır. O, ən aşağı dərinlikdən ən böyük yüksəkliyə qalxmışdı, «elə bil ki, 

durğun suyu olan, iy verən göldən qalxan qaz təmiz və parlaq alovla yanmağa 

başlayır.» Bu nöqteyi-nəzəri vurğulamaq üçün Herndon diqqəti Linkolnun ətrafının 

qaranlıq və alçaq şəhadətlərinə yönəldir.  

Linkolnun inkişafında müstəsna əhəmiyyətli hadisə kimi Herndon Enn 

Rutlec ilə onun məhəbbət əhvalatını göstərir. Bunu «böyük reallığın romansı» 

adlandırır. Herndon hesab edir ki, Linkoln Enndən başqa heç kəsi sevməmişdir. 

Qızın vaxtsız ölümündən sonra Linkoln ona görə qüssə çəkməsini heç vaxt 

kəsməmişdi. Qız barədə xatirə onu həm kədərləndirir, həm də ilhamlandırırdı. 

Arvadı Meri Todda isə qəzəbinə görə evlənmişdi, sonra isə bu qadın özünü onu 

bədbəxt etməyə həsr etmişdi.  

Linkoln bir insan kimi həm də mifə çevrildi. Onun əfsanəvi bir 

qəhrəman olmasını ona həsr olunan ədəbiyyatda və folklorda, poemalarda, 

romanlarda, anektodlarda tapmaq mümkündür. Əfsanə Linkolnu çoxtərəfli 

qabiliyyəti olan allaha yüksəltdi (Hinduizm allahları məhz belədir), ona az qala 

sitayiş edirdilər. O, Qoca Eyb idi və həm də eyni zamanda hiyləgər fəvqəlbəşər idi. 

O, həmçinin Abraham Ata idi, hakimiyyətə malik olmaqla, zəifləri müdafiə edirdi. 

Və o, həm də başqalarına bərabər olan bir adam, qonşu və dost idi.  

Linkolnun bir şəxs kimi reputasiyası mif Linkolnunkundan ayrıca 

qiymətləndirilə bilərdi. Həyatda yaşa dolduqca onun nüfuzu yüksəlməyə başladı və 

ölümündən əvvəl onun böyüklük keyfiyyətləri artıq geniş şəkildə etiraf olunurdu. 

Vətəndaş müharibəsinin ortasında «Washinqton chronicle» onu Corc Vaşinqtonla 

müqayisə etmişdi. Digər bir qəzet isə onu «gözəl mülayimləşdirən, aclıqdan xilas 

olmağa ehtiraslı kömək edən» adlandırmışdı. Sonra yazı müəllifi əlavə edirdi: «Biz 

inanırıq ki, Vaşinqtonun özü hakimiyyət naminə hakimiyyətdən istifadə etməyə 

daha az laqeyd idi». İngilis qəzeti onu «qəhrəmanlıq subyekti olmaqla, Abraham 

Linkoln kimi sitayiş edilməsində heç bir kəs onunla rəqabətə girə bilməz» kimi 

xarakterizə edirdi. Onun uzun qılçaları və qolları, qrotesk fiqurası bu adamı 

karikatura və gülüş obyekti üçün çox əlverişli etmişdi. Onun daxili keyfiyyətləri, 

sədaqəti, vicdanlılığı, qətiyyəti, nüfuz etmək bacarığı, cəsarəti «uzun bir yolla onu 

qəhrəman etmişdi».  

Linkolnun ən yaxşı ideyaları və ən mükəmməl kəlamları öz qiymətini 

almış, dəfələrlə heyranlıq şəklindəki təsvir mövzusu olmuşdur. Onun tarixi töhfəsi 

ölkəsinə, xalqına verdiyi dərs idi. Bu dərsdən digər ölkələr və xalqlar da faydalana 

bilərlər. 
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Onun mərkəzi mövzularından biri öz hökuməti, verdiyi vədlər və qarşıya 

çıxan problemlər idi. Erkən dövrlərdə, 1848-ci ildə Sprinqfilddə gənc adamların 

litseyində «Bizim siyasi institutlarımızın cinayət törətməsi» barədə danışarkən, 

inqilabi atalara həsr olunmaq çağırışı etməklə «xalqın özünü idarə etməsi 

qabiliyyətindən» söhbət açmışdı.  

Dəfələrlə, xüsusən Vətəndaş müharibəsi başlananda o, öz ideyasına 

qayıtmış və öz kəlamını xeyli dərəcədə yaxşılaşdırmışdı. Fort Samter yıxıldıqdan 

sonra o, Konqressə ilk mesajında bəyan etmişdi ki, Şimal və Cənub arasındakı 

məsələ Birləşmiş Ştatların gələcəyinə daha çox sayda olan cəhətə toxunur: «o 

özünü bütün bəşər ailələrinə bir sual kimi təqdim edir, Konstitusiya respublikası və 

demokratiya – xalqın hökuməti, həmin xalq tərəfindən qurulan hökumətin olması – 

olar və ya olmaz, onun ərazi bütövlüyünü isə öz vətənindəki düşmənlərinə qarşı 

dəstəkləmək vacibdir».  

Və nəhayət, Gettisburqda o, özünün kulminasiya səviyyəsindəki ali 

bəyanatını bu sözlərdə ifadə etdi: «...Bu şərəfli həlak olanlardan biz belə bir işə 

həsr olunmağımızı artırmalıyıq, bunun üçün onlar həsr olunmanın sonuncu tam 

ölçüsünü vermişlər – biz burada yüksək dərəcədə qərara alırıq ki, bu mərhumlar 

əbəs yerə həlak olmamışlar, – bu millət Allahın altında azadlığın yeni doğuşunu 

göstərəcəkdir – və həmin xalqın hökuməti, xalq tərəfindən, xalq üçün olan 

hökumət Yer üzündən silinməyəcəkdir».  

Cənub ştatları Birlikdən çıxmaq üçün hər bir konstitusional hüquqa 

malik idilər. Lakin Linkoln buna «yox» deyirdi. O, təkrar edirdi ki, Birlik heç vaxt 

dağıla bilməz. O, bəşəriyyət tarixindəki ən böyük müharibədə vuruşmalı idi, o, 

bunu etdi və qalib gəldi. Beləliklə, o, təkcə Birliyi yenidən tam şəkildə geri 

qaytarmadı, həm də bütöv bir yeni ölkə yaratdı və bu məkanın hər bir guşəsində 

onun öz töhfəsi, öz imici vardır. Linkoln hamını təəccübləndirdi.  

Almaniya kansleri Bismark öz ölkəsi üçün etdiyini Linkoln Birləşmiş 

Ştatlar üçün etmişdi. Bismark bircə işi görmüşdü, bütün digər alman dövlətlərindən 

olan milləti mərkəzləşdirərək, vahid bir dövlətdə birləşdirmişdi. Linkoln və 

Bismark köhnədən fərqli olan yeni ölkələr yaratmışdılar. Herr Bismarkın öz 

karyerasını necə bitirdiyi məlumdur, yeni imperator II Vilhelmin dövründə istefaya 

getmiş və bir neçə ildən sonra ölmüşdü. 

Linkoln isə sirli bir qaydada öz ölümü ilə böyük və dəhşətli bir işi 

görməyinin günahını yumaq formasında vəsiyyət etmişdi. Çünki o, belə qan 

hesabına mütləq qaydada öz millətinin yenidən doğulmasına nail olmuşdu.  

Bismark Prussiya militarizminin toxumlarını yaratmaqla yanaşı, 

birləşmiş Almaniyada da bu toxumları səpmişdi və təəssüf ki, belə böyük dövlət 

xadiminin irsi zəhərli bitkilər verdi. Almaniya iki Dünya müharibəsinin 

başlanmasının baiskarı olmaqla yanaşı, hər iki müharibədə məğlubiyyətlə üzləşdi. 

Birinci Dünya müharibəsində yadelli əsgərin ayağı alman torpağına dəymədi, lakin 

alçaldıcı sülh şərtləri Almaniyada revanşizm hisslərinin coşmasına və Hitler kimi 

monstrın meydana gəlməsinə şərait yaratdı. Bismarkın militarizm irsi, Birinci 

Dünya müharibəsindəki məğlubiyyətin ağır nəticələri olmasaydı, Hitler də 

olmazdı. Almaniyada 1920-ci illərin sonu və 1930-cu illərin başlanğıcındakı ağır 
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iqtisadi böhran olmasaydı, Hitler siyasət aləmində şahmat piyadasından uzağa gedə 

bilməzdi. Bismark Almaniyanı birləşdirdi, ancaq almanları ayırdı və onların 

şüuruna müharibə allahına sitayiş etmək xüsusiyyəti aşıladı. Belə zəhərli 

ideologiya şovinizmi gücləndirdi, dünyaya natsizm kimi dəhşətli fenomen bəxş 

etdi. Hitler natsizmi dünyanı hərb düşərgəsinə, döyüş meydanına çevirdi, bütöv 

millətləri rəhmsiz qaydada məhv etməyə çalışdı, 50 milyon insanın həlak olmasına 

səbəb oldu.  

Bütün bunlara görə Linkolnu Bismarkla müqayisə etmək o qədər də 

düzgün deyildir. Linkoln Bismarkdan fərqli olaraq militarizm, düşmənçilik 

toxumları səpməmişdi, demokratik prinsiplərin müharibə dövründə azacıq zəruri 

zədələr olmasından asılı olmayaraq, dövlətin Bani-Atalarının qoyduğu demokratik 

bünövrəni qoruyub saxlamış və Vətəndaş müharibəsindəki öz düşmənlərinə – 

cənublulara mərhəmətli münasibət göstərmək vəsiyyətini etmişdi. Ona görə də 

Linkoln müharibə aparmağa məcbur edilsə də, ali amalına – Birliyi qoruyub 

saxlamaq naminə ona xəyanət edənlərə qarşı vuruşa başçılıq edərək, ona tanış 

olmayan bu sahədə də zəfər qazanmış, Birliyi yeni keyfiyyətdə bərpa etməyin 

konturlarını cızmışdı.  

Bugünkü yüksək inkişaf etmiş və dünyada yeganə fəvqəldövlət olan 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövcudluğu Linkoln dühasına həsr olunmuş ən 

böyük abidə sayıla bilər. Nə qədər ki Birləşmiş Ştatlar var, Linkoln da bir simvol 

kimi yaşayacaqdır. Ona hücum edənlər nəhəng qayaya daş atanların aqibətindən 

uzağa getməyəcəklər, qayanın möhtəşəmliyinə xələl gətirə bilməməklə yalnız öz 

səfehliklərini göstərəcəklər.  
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Tsitseron – natiqliyin sinonimi 

 

Tsitseron qədim Romanın dövlət xadimi, hüquqşünas alimi və yazıçısı 

kimi Romada respublika quruluşunun qorunub saxlanması üçün mübarizə aparmış, 

öz dövrünün ən istedadlı natiqi olmaqla, afinalı yunan Demosfen kimi bu intellekt 

fəaliyyəti sahəsini xeyli zənginləşdirərək, bəşəriyyət tarixində özünə şərəfli yer 

tutmuşdur. Tsitseronun nitqlərii bu gün də, b.e.ə. V əsrdəki böyük Afina strateqi 

Periklin Peloponnes müharibəsində həlak olan həmyerlilərinin dəfn mərasimində 

söylədiyi nitq kimi öz dəyərini qoruyub saxlayır, onun bəzi kəlamları zərb-məsəl 

kimi istifadə olunur.  
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Tsitseron böyük uğurları ilə yanaşı, uğursuzluğa da düçar olur, 

rəqiblərinin, əslində düşmənlərinin əhatəsində irəli çıxmaq, öz istedadını gur 

işıqlandırmağa cəhd etməklə birlikdə, onu məhv etməyə çalışanların səyi ilə az 

qala izqoya çevrilirdi. Respublikanı nəticə etibarilə məhv edən vətəndaş 

müharibəsində o, beş əsrə qədər ömür sürən respublika prinsiplərini əbəs şəkildə 

müdafiə etmiş, hakimiyyəti ələ keçirənlərin qarşısında zəif mövqedə olduğundan, 

öz həyatını da itirməli olmuşdu.  

Lakin quduz düşmənləri də onun böyük natiq şərəfini məhv etməyi 

bacarmadılar. O, hamıdan çox və daha yaxşı xatırlanan ən böyük Roma natiqi 

olmaqla, Tsitseron ritorikası kimi tanınan bir üslubun banisi idi.  

Mark Tulli Tsitseron b.e.ə. 106-cı ildə Arpinumda (Arpino) yerli varlı bir 

ailədə anadan olmuşdu. Romada və Yunanıstanda əla təhsil almış, Qney Pompeyin 

atası Pompey Strabonun başçılığı altında 89-cu ildə hərbi xidmətdə olmuşdu və 81-

ci ildə Kvintini müdafiə etmək üçün ilk dəfə məhkəmədə vəkil kimi çıxış etmişdi. 

Onun 80-ci və erkən 79-cu ildəki parlaq müdafiələrində (o vaxt o, Sikst Rossinini 

müdafiə etmişdi) zərbəni dəf etməklə məhkəmədə öz parlaq reputasiyasını 

qurmağa nail olmuşdu. 75-ci ildə Qərbi Siciliyada kvestor kimi ilk ictimai 

fəaliyyətə başlamışdı. Kvestor maliyyə icrası ilə əlaqədar vəzifə idi.  

Onun vəkil kimi qabiliyyəti 70-ci ildə ortodoks olmayan qaydada 

Siciliyanın b.e.ə. 73–71-ci illərdə qubernatoru olmuş Qay Verresi rüşvətxorluqda 

ittiham etməsi vaxtı daha yaxşı şəkildə üzə çıxdı. O, qısa çıxışlar etməklə ittihamı 

möhkəmləndirmək üçün əsasən şahidlərin şəhadətlərinə geniş yer verirdi. Bu 

məhkəmədə Verresi çox sayda nüfuzlu aristokratlar – onların içərisində senatorlar 

da az deyildi, – müdafiə etsələr də, Tsitseron məhkəməni udmuş və Verres sürgünə 

yollanmışdı.  

66-cı ildə mühüm vəzifə kimi böyük səlahiyyətlərə malik olan pretor 

işləmişdi. Bu vaxt o, özünün ilk mühüm siyasi çıxışını etmişdi. O, çıxışında 

Senatda Katula və digər mühafizəkar elementlər olan optimatların əleyhinə, Pont 

çarı Mitridata qarşı yürüşə Pompeyin başçı təyin edilməsinin isə lehinə danışmışdı. 

Onun Mark Lütsi Krassa qarşı Pompeyin nifrətinə şərik olması, Pompeylə yaxın 

əlaqəsi, bundan yararlanmaq və öz siyasi karyerasını bu yolla irəliyə aparmaq 

məqsədini güdürdü. 

63-cü ildə Tsitseronun konsul seçilməsi, onu həm də rəqibi Katilinanın 

inqilabı, əslində qiyama yol açan ideyalarından qorxan optimatlara yaxınlaşdırdı.  

Konsulluq fəaliyyəti Tsitseronun taleyində həm müsbət, həm mənfi 

çalarları ilə mühüm rol oynadı. Konsul kimi ilk çıxışında o, Servili Rullun aqrar 

qanun layihəsinə zidd çıxdı, bu vaxt birinci növbədə o, Romada olmayan 

Pompeyin mənafeyini nəzərə alırdı. Lakin onun baş mövzusu Katilinanın 

şirnikləndirici niyyətlərinin üstünü açmaq və ictimaiyyətə onları göstərmək idi. O, 

Katilinanı 64-cü ildə konsul seçkilərində məğlub etmişdi. 63-cü il konsul 

seçkilərində onlar yenidən qarşılaşdılar. Tsitseron səsvermədə irəlidə olmaqla 

yanaşı, öz təhlükəsizliyi barədə ehtiyat etdiyinə görə toqasının altından zireh 

geyinmişdi. Katilina yenə də uduzdu. O, bu vaxt İtaliyada və Roma ətrafında 

silahlı üsyan qaldırmağı planlaşdırırdı.  
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Tsitseron artıq yaxınlaşan təhlükə barədə Senatı çətinliklə inandıra bildi, 

ancaq «sonuncu dekret» («Sanatos consiilium ultimum») bir qədər hərbi qanun 

proklamasiyasına bənzəməklə, 22 oktyabrda Senatdan keçdi. 8 noyabrda isə öz 

həyatına olan sui-qəsddən qaçıb qurtardıqdan sonra, o, Senatda Katilina əleyhinə 

ilk çıxışını etdi və təhlükə hiss edən Katilina gecə ikən Romadan qaşmaq istədi. 

Lakin 2–3 dekabr gecəsi o, Qall elçilərinin köməyi ilə Romanı tərk etdikdə həbs 

edildi və 5 dekabrda Senatdakı müzakirədən sonra – burada Kiçik Katon onun 

edam edilməsi zərurəti barədə danışmışdı, Sezar isə bunun əksinə çıxmışdı, – 

Katilina və ona kömək edənlər bilavasitə Tsitseronun məsuliyyəti altında edam 

edildilər.  

Tsitseron kütləyə Katilinanın edam edilməsini elan edəndə «vixerunt» 

(«onlar ölmüşlər») kimi sadə bir söz işlətdi. Bütün siniflərdən olanlar bu xəbəri 

alqışlarla qarşıladılar. Bu vəziyyət onu siyasətdə sonrakı addımı atmağa - 

«concordia ordinium»-a. – «siniflər arasında razılıq» yaranmasına səsləməyə 

ilhamlandırdı. Katul onu «ölkənin atası» kimi salamladı. Bu, Tsitseronun siyasi 

karyerasının kulminasiya nöqtəsi idi. 

Katilina qəsdi açılanda o, böyük ustalıqla hərəkət edirdi, hətta 

tənqidçiləri də onun fəaliyyəti ilə razılaşırdılar. Baxmayaraq ki, o, heç vaxt 

qəsdçilərin edamına görə peşman olmamışdı, ancaq həmin edamın qanuni 

olmasının özü isə şübhəli idi. Bu səlahiyyəti ona Senatdan keçən «son dekret» 

vermişdi, lakin onun inzibati fərmanı ilk dəfə b.e.ə. 121-ci ildə icra edilmişdi. Bu 

qayda edamdan əvvəl Roma vətəndaşlarının mühakimə edilməsi barədəki 

fundamental haqqını inkar edirdi. Bu, populyarlar tərəfindən heç vaxt 

bəyənilməmişdi, onlar isə hökumətə Senatın ağalıq etməsinin əleyhdarları idilər. 

63-cü ilin yayında isə onlar Sezarın köməkliyi ilə qətl mühakiməsi vaxtı kənara 

çəkilmişdilər.  

60-cı ilin sonunda Tsitseron Sezar, Krass və Pompey siyasi ittifaqına – 

Triumvirata qoşulmaq barədə Sezarın təklifini rədd etdi. O, bu üçlük ittifaqını 

Konstitusiyaya zidd hesab edirdi və həmçinin Sezarın, onun Qalliyadakı 

qərargahında vəzifə tutmaq barədəki təklifindən də imtina etdi.  

Tsitseronun əleyhinə şəhadət verən Publi Klodi 58-ci ildə tribun 

vəzifəsinə gəldikdə, Tsitseron onun düşmənçiliyi hesabına artıq təhlükədə idi və 

mart ayında Pompeyin ona kömək göstərməkdən imtina etməsinə görə ondan 

narazı qalıb, Romadan qaçmağa məcbur oldu. Sabahısı günü Klodi Roma 

vətəndaşlarının məhkəməsiz edam edilməsinin bütünlüklə qadağan edilməsi barədə 

təklifi ifadə edən qanun layihəsini Senata təqdim etdi. Klodi sonra ikinci qanun 

layihəsini də Senatdan keçirdi. Leqallığı şübhəli olsa da, həmin qanun Tsitseronun 

sürgün olunmasını xeyli asanlaşdırdı. Klodi öz bandaları vasitəsi ilə Tsitseronun 

Palatindəki evini, o, bu evi 62-ci ildə almışdı, Tuskulandakı və Romadakı 

villalarını dağıtdı.  

Tsitseron əvvəlcə Makedoniyadakı Fessalonikaya yollandı, sonra 

İllerikuma getdi. 57-ci ildə Pompeyin fəaliyyəti və xüsusən tribun Milonun 

hesabına o, 4 avqustda geri çağırıldı. Brunduziyada həmin gün sahilə çıxıb, 

Romaya qədər olan uzun yol boyu hərarətlə salamlandı. Bir ay sonra isə Romaya 
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gəlib çıxdı. Onun Romadan getməsi, əvvəllər ona peşmançılıq kimi gəlsə də, indi 

romalılar üçün artıq altruist qəhrəmanlıq kimi görünürdü.  

57–56-cı illərin qışında Tsitseron Pompeyi Sezardan uzaqlaşdırmaq üçün 

uğursuz cəhddə bulundu. Pompey Tsitseronun məsləhətinə məhəl qoymadı, 56-cı 

ilin aprelində Sezar Krass ilə əlaqəsini Lukada bərpa etdi. Pompeyin təzyiqi altında 

Tsitseron razılaşmalı oldu ki, hər iki siyasətçi ilə münasibətlərini düzəltməlidir. 

Onun De provinciis consularibus-u bu təzə ittifaqa girmək cəhdinin əlaməti idi. O, 

öz köhnə düşmənlərindən müdafiə olunmağa məcbur idi və 58-ci ildə ictimai 

həyatı tərk etməli oldu. Sonrakı bir neçə il ərzində «De oratore» və «De republica» 

əsərlərini tamamladı və 52-ci ildə isə «De Regibus» kitabını yazmağa başladı. 

52-ci ildə Milon Appi yolunda baş verən sözləşmədə Klodini öldürəndə, 

Tsitseron öz quduz düşməninin sıradan çıxmasına çox sevindi. O, Milonun 

məhkəmədəki müdafiəsini öz üzərinə götürdü. Nitqlərinin çox təsirli olmasına 

baxmayaraq, Milonun müdafiəsində o, uğursuzluğa düçar oldu və məhkəmə 

Milonu təqsirkar kimi məhkum etdi.  

51-ci ildə onu Kiçik Asiyadakı Kilikiya əyalətini bir illiyə idarə etmək 

üçün oraya yollanmağın vacibliyinə inandırdılar. O, özü ilə qardaşı da daxil 

olmaqla qərargahının üzvlərini də apardı. Bu əyalət parfiyalıların müdaxiləsini 

gözləyirdi, lakin həmin müdaxilə baş vermədi. Tsitseron da sakit dayanmırdı. 

Amanus dağında bir neçə quldur dəstəsini təslim etməyə müvəffəq oldu. Buna görə 

Senat ona minnətdarlığını bildirdi, lakin Tsitseron triumf keçirməyə ümid edirdi. 

Triumf Romaya qayıdanda şəhərə təntənə ilə girmək demək idi. Hamının həm də 

yekdil rəyi ondan ibarət idi ki, o, Kilikiyanı vicdanla idarə etmişdir.  

Tsitseron Romaya qayıdan vaxt Pompey ilə Sezar arasında tam 

hakimiyyətə sahib olmaq üstündə mübarizə gedirdi. 49-cu ilin yanvarında Sezar 

Rubikonu keçib İtaliyaya müdaxilə edəndə, Tsitseron Romanın kənarında idi. 

Yanvarın 17-də Tsitseron Pompeylə Roma ərafında görüşdü və Kampaniya 

əyalətindən əsgərlər yığılmasına nəzarət etmək vəzifəsini öz üzərinə götürdü. Onun 

qətiyyətliliyi heç də inanılası deyildi, lakin Pompey strategiyasını tənqid etməsi də 

onun təcrübəsizliyindən xəbər verirdi.  

Tsitseron 28 martda Sezarla söhbətində öz şərtlərini elan etməklə, əlbəttə 

ki, cəsarətini nümayiş etdirdi. O, Sezarın Pompeyə qarşı heç vaxt müharibəyə 

başlamayacağı barədə Senata təkliflə müraciət edəcəyini bildirdi, baxmayaraq ki, 

Sezar Pompeylə elə bir şəraitdə idi ki, o, bu təklifi heç cür qəbul edə bilməzdi.  

7 iyulda o, Pompeyə birləşmək üçün Qetadan gəmi ilə yola düşdü. 48-ci 

ildə o, özünün xəstəliyinə görə Pompey düşərgəsini tərk edib, Dirraxiyaya 

yollandı. Farsalda Pompeyin məğlubiyyətindən sonra respublika qüvvələrinə 

komandanlıq etmək təklifindən imtina etdi və 48-ci ilin oktyabrında, öz 

təhlükəsizliyi barədə Sezardan təminat aldıqdan sonra İtaliyaya qayıtdı. O, Sezarın 

diktaturasını bəyənmirdi, həm də anlayırdı ki, 45-ci ilə qədər davam edən 

döyüşlərin uğurundan sonra, zəfərlərə ardıcıl olaraq imza atan Sezarın düşmənləri 

sırasındakı qurbanlarının birincisi yəqin ki, Tsitseronun özü olacaqdır. Bu, onun 

intensiv ədəbi məhsulları istehsalının qızğın ikinci dövrü idi. O dövrdəki əsərlərə 

46-cı ildə yazılan «Brutus», «Paradox», «Orator», 45-ci ildəki «De finibus» 
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(«Ali») və 44-cü ildə Sezarın qətlindən sonra başa çatdırılmış «Tusculanae 

disputationes» («Tuskulan disputları»), «De natura deorum» (« Allahların təbiəti 

haqqında») və «De officiis» («Borc barədə») əsərləri daxildir.  

Tsitseron Sezarın 15 mart 44-cü ildə qətl qəsdinə cəlb edilməmişdi və o, 

öldürüləndə Tsitseron heç Senatda da olmamışdı. 17 martdakı Senatda isə ümumi 

amnistiyanın lehinə danışdı, lakin həmin vaxt özünün fəlsəfi əsərlərini yazmağa 

qayıtdı. Bu vaxt o, Afinada oxuyan oğlunun onun yanına gəlməsinə sevinirdi. 

Avqustun sonunda isə Romaya qayıtdı və onun 14 Filippika nitqləri (onlar 

Demosfenin Makedoniyalı II Filipp əleyhinə çıxışlarının – «filippikaların» təqlidi 

kimi belə adlanırdı) Mark Antoniyə qarşı idi. Onlardan birincisi 44-cü ilin 2 

sentyabrında səslənmişdi, sonuncusunu isə 43-cü ilin 21 aprelində etmişdi. Bu, 

onun yenidən cəsarətlə siyasi səhnəyə qayıtmasının əlaməti idi. Onun bu dövrdəki 

siyasəti mümkün olan hər şeyi etmək idi ki, Sezarın götürmə oğlu Oktaviandan 

istifadə etsin. Onun kamil bacarığını o, ciddi surətdə qiymətləndirmirdi və Senatın 

kompromissə güclü meyil etməsinin əksinə, onun Antoniyə qarşı müharibə elan 

etməsinə çalışırdı. Antoni isə Sezarın ölümündən bilavasitə sonra hadisələrə 

nəzarət edirdi və bu vaxt Sizalpin Qalliyasında Sezarın qatillərindən birinin 

arxasına düşmüşdü. 

Oktavianın Romaya yürüşü ona konsulluğunu saxlamağa imkan verdi. 

Tsitseronun bədbəxtliyinə səbəb olan, onun dediyi «bu gənc adam təriflənəcək, 

hörmətə sahib olacaq və sonra onları itirəcəkdir» sözləri Oktavianın diqqətindən 

kənarda qalmadı. Oktavian, Antoni və Lenid Triumviratı oktyabrın axırında 

formalaşmışdı və tezliklə Tsitseronun edam edilməsi üçün onun axtarılmasına 

başlandı. O, əsir götürüldü və 7 dekabrda Qeta yaxınlığında öldürüldü. Onun başı 

və əlləri rostra üzərində qoyuldu, bu isə, Romadakı Forumda natiqlər üçün olan 

platforma idi. 

Tsitseronun siyasətdəki işi daim öz opponentləri tərəfindən inkar edilir, 

dostları tərəfindən isə onun ləyaqətləri şişirdilirdi. Kübar əcdada malik olmayan 

yeni adam kimi o, heç vaxt Optimatlar dairəsinin aparıcı şəxsləri tərəfindən qəbul 

edilməmişdi. 63-cü ildən sonrakı öz siyasi bədbəxtliklərinin ardınca ona qısqanclıq 

göstərilir, bəzən də möhkəm xarakterə malik olmadığına görə onunla 

razılaşmırdılar. Pompeylə siyasi ittifaqa girməyə ləngidiyindən o, heç vaxt buna 

nail ola da bilmədi. O, respublikanı qoruyub saxlamaq üçün başqalarından daha 

çox kompromissə getməyə hazır idi, lakin özünün «De Republica» əsərində onu da 

qəbul edirdi ki, respublika hökuməti güclü fərdin iştirakını tələb edir. Misal üçün, 

idealizə olunan Pompey kimi, qoy bu fərd də stabilliyi təmin edə bilsin.  

Lakin o, Roma respublika inzibatçılığına xas olan zəifliyə də elə bir 

diqqət vermirdi. Bu administrasiya rüşvətxorluğu yoxlamaq barədə 

qanunvericilikdə nəsə etməkdə uğursuzluğa düçar oldu. Romadakı qanuna və 

qaydaya dəstək vermək üçün elə bir mexanizm yox idi. Onun 63-cü ildə 

«Concordia ordinium» konsepsiyasını qəbul etmək barədə müraciəti Optimatlar və 

Populyarlar arasında razılığın olmaması ucbatından real problemlər cərgəsinə daxil 

edilmədi.  
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Tsitseronun Terentsiyaya 82-ci ildə evlənməsi – bu qadın varlı olmaqla 

yanaşı, yaxşı tərbiyə görmüşdü, – 79-cu ildə qızı Tulliyanın, 65-ci ildə isə oğlu 

Markın dünyaya gəlmələri ilə nəticələndi. O, Terentsiyanı 46-cı ilin əvvəlində 

boşadı və 15 yaşlı Publiya adlı qıza onun puluna görə evləndi. Çox sevdiyi qızı 

Tulliya üç dəfə ərə getməklə, 45-ci ilin fevralında öldü. Bundan azacıq sonra 

Tsitseron özünün ikinci arvadını da boşadı.  

Onun qardaşı və cavan qohumu 45-ci ildə ikinci triumviratdan sonra 

tərtib edilən proskriptsiya siyahısına (onu ilk dəfə diktator Sulla tətbiq etmişdi) 

görə öldürüldülər. Onun o qədər sevmədiyi oğlu Mark qaçıb Filippidə vuruşdu. 

Sonralar gənc Mark Oktavianla barışdı və 30-cu ildə konsula çevrildi.  

Vəkillərə rəmzi haqdan artıq pul almaq qadağan olunduğu halda, 

Tsitseronun pulu məhkəmələrdən, çox hallarda minnətdar müştərilərin irsindən 

gəlirdi. Onun bədxərcliyi, xüsusən çox sayda villalara malik olması pula görə daim 

davam edən çətinliklərinin yaranmasına səbəb olurdu.  

Tsitseronun yaradıcılığında epistolyar janr da xüsusi yer tutur. 

Tsitseronun b.e.ə. 67-ci ildən 43-cü ilə qədər olan məktublarından 900-ə qədəri 

bizim dövrə gəlib çatmışdır. Onlardan 835-ni o, özü yazmışdır, 46-nı dostlarına, 

maliyyə sahəsindəki məsləhətçilərinə və naşirlərinə, 419-u 94 sayda olan müxtəlif 

dostlarına, tanışlarına və qohumlarına ünvanlanmışdı. Antik dövr üçün müasir 

sayılan məktubların çoxu bizə gəlib çatmamışdır. Məktubların bir hissəsi 

Tsitseronun ölümündən sonra siyasi səbəblərə görə məhv edilmişdi. Onun 

Oktavianla məktublaşmasından da heç nə qalmamışdır. Onun daha ehtiyatsız olan 

və özünün düşüncələrini açıb göstərən məktubları Attikə və Kvintə ünvanlanmışdı. 

Bu məktublarda o, Attikə çox sayda yunan zərb-məsəllərini misal çəkir. 45-ci ildə 

özünün bəzi məktublarını dərc etdirmək ideyası Tsitserona hakim kəsildi. Bu 

məktublar dəqiq qaydada yazılmış, yaxşı dilə malik olmaqla, heç şübhəsiz, nümunə 

kimi seçilmişdi. Lakin bu məktublar Tsitseronun sağlığında nəşr olunmamışdı, 

onlardan çoxu dostlarına kömək göstərməsi barədə əyalət qubernatorlarına olan 

xahişlərdən ibarət idi.  

Belə məktublar qədim dünyanın başqa heç bir yerində mövcud 

olmadıqarından, əsas tarixi mənbələr hesab olunur. Onlar çox hallarda dəqiq 

tarixləri göstərir, həm də Sezarın vətəndaş müharibəsi barədəki icmallarını gözdən 

salmaq üçün istifadə edilə bilərdi. Həmin hadisələr barədə xəbər verəndə, o, təbii 

ki, kifayət qədər obyektiv deyildir və özünə qarşı etibarı yüksəltmək üçün o, 

keçmiş hadisələri düzgün yada salmamaqla yanaşı, onları həm də düzgün olmayan 

qaydada təsvir etməyi də bacarmamış deyildi.  

Tsitseron Latın poeziyasında bir şair kimi də tanınır, onun poeziyaya 

töhfəsi nisbətən kiçik olsa da, bu sahənin özündə də heç də hesaba alınmayan bir 

şəxsiyyət deyildi. Onlardan məlum olan ən yaxşı poemalar fraqmentlər şəklində 

bizim dövrə gəlib çatsa da, «Onun konsulluğu haqqında» və «Onun həyatı və 

zamanları haqqında» əsərləri özünü tərifləməyə həsr olunduğuna görə antik dövrdə 

tənqidə məruz qalmışdı. O, şeirdə hekzametr üslubunu xeyli yaxşılaşdırmışdı, 

sətrin sonunda iki və ya üç hecalı sözlərdən istifadə etməyə üstünlük verirdi. O, 

şeirdə öz dövrünün müasir meyillərinə heç də rəğbət bəsləyən deyildi. Onun 
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Homerdən və yunan dramaturqlarından etdiyi tərcümələrin fraqmentləri də salamat 

qalmışdır.  

Lakin Tsitseron natiqlik sahəsində öz dövründə özünə bərabər olan başqa 

birisini tanımırdı. Axı o, siyasətdə və qanun məhkəmələrində öz reputasiyasını bir 

natiq kimi qazanmışdı. Məhkəmələrdə o, müdafiə məqsədilə iştirak etməyə 

üstünlük verirdi, ancaq onun Verresə qarşı istintaqı ən məşhur hadisələrdən biri idi. 

Əsasən, öz emosional gücünə görə o, axırda danışmağı sevirdi. Təəssüf ki, heç də 

müdafiə etdiyi işlərin hamısında o, Verresə olan hücumunda olduğu kimi, mənəvi 

cəhətdən sağlam sayıla bilən münasibət nümayiş etdirmirdi. Onun dövründə Roma 

natiqləri dolğun, rəngarəng və möhtəşəm üsluba malik olanlara – «asiyalılara» və 

birbaşa sadə üsluba malik olan «attiklərə» bölünürdü. Birincilərə Kvint Hortensi, 

ikincilərə isə Yuli Sezar və Mark Brut daxil idi.  

Tsitseron isə özünün hansısa bir məktəbə məxsus olmasından və ona 

meyil etməkdən imtina edirdi. O, rodoslu Molon tərəfindən natiq kimi tərbiyə 

olunmuşdu. Molonun isə üslubu eklektik idi və o inanırdı ki, natiq müxtəlif 

üslubları qarışdırmalı və onlardan istifadə etməlidir.  

Tsitseron auditoriyaya müraciət etməyə bənzər bir qaydada ritmlərin 

öyrənilməsinə yaxınlaşırdı, xüsusən cümləni və ya kəlməni vurğulayırdı. Onun 

ritorikası bu sənətin formalarının qarışığı idi və auditoriyanın qulaqları bu 

effektlərə uyğun olaraq özünü sazlayırdı. Onun 58 çıxışı bizim dövrə gəlib 

çatmışdır, onlardan da bəzisi tam şəkildə saxlanmamışdır. Bəzi çıxışları dərc 

edilməkdən ötrü təftişə məruz qalmışdır. Onlardan ən mühümü «Pro Milone» 

çıxışıdır. Tsitseronun orijinal çıxışı bu vaxt uğursuz oldu və o, çıxışını yenidən 

yazıb Marsiliyada (Marseldə) sürgündə olan Milona göndərdi (Milon yolda 

sözləşdiyi Klodini öldürmüşdü, o, Tsitserona yaxın olmaqla, onun sürgündən 

qayıtmasına köməklik göstərmişdi. Klodi isə məşhur vəkil senatorun qəddar 

düşməni idi). Bir qayda olaraq, Tsitseronun dərc etdirdiyi çıxışları orijinaldan 

fərqlənirdi.  

Tsitseron özünün «Brutus»-unda bir natiq kimi öz silahını təsvir edir, – 

bura fəlsəfəyə əsaslanmaq, ədəbiyyatı, qanunları, tarixin anbarını bütünlüklə 

bilmək, opponentin qollarını sarımaq və jürinin gülməsinə imkan verməmək 

bacarığı daxildir. Xüsusi işdə ümumi prinsipləri çıxışın əsasına qoymaq 

qabiliyyəti, geri çəkilməkdən istifadə etmək, acıq və ya yazıq gəlmə emosiyalarını 

qaldırmaq gücü, bilavasitə mahiyyət nöqtəsinə öz intellektini yönəltmək bacarığı 

ritorika cəbbəxanasının vacib vasitələridir. Bunlar heç də ədalətsiz mənzərə 

deyildir.  

Tsitseron «Pro Archia» nitqində deyirdi: «Bu növləri (ədəbiyyatı və 

fəlsəfəni) öyrənmək gənc adamın qidasıdır, yaşlı adamın əyləncəsidir, uğura aludə 

olmaq, düşmənçiliklə barışmaqdan imtina etməkdir. İctimai zərər görmədən 

şadlanmaqdır, istər xaricdə, istərsə də ölkənin daxilində olsun, gecələr bizim daimi 

sirdaşımızdır». Onun yumoru da Stoiklərin ən yaxşı zarafatlarına bənzəyirdi. Bir 

qətl mühakiməsindəki nitqi barədə Tsitseron sonralar lovğalanmışdı ki, «jüri 

üzvlərinin gözünə kül üfürmüşdü».  
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Biri anonim əsərdə yazılırdı ki, «Tsitseron yayılan böyük yanğın kimi 

xətt üzrə uzağa və eninə gedir və fırlanır; onun daxili odu aşıb-daşır və sönmək 

bilmir; o, müxtəlif intensivlikdə müxtəlif nöqtələrdən istifadə edir və yanacağa bel 

bağlayaraq onu qidalandırmaqda davam edir». Onun natiqlik uğurları, nobilitetein 

“yeni adama” (“homo novus”) müqavimət göstərməsinə baxmayaraq, ona yolu öz 

siyasi fəaliyyəti üçün təmizlədi.  

O, latın dilindəki yazını bütünlüklə inqilabiləşdirmişdi. O, «dövrü» 

üslubun əsl yaradıcısı idi. Onun üslubunda, əslində, Avropa Renessans üslubu 

formalaşmışdı. Tsitseronun pərəstişkarı olan Kvintilian bəyan edirdi ki, onun adı 

natiqliyin sinonimidir və tarixçi Livi yazırdı ki, ikinci Tsitseron onu adekvat 

qaydada tərifləməyə ehtiyac duyacaqdır. 

Təsadüfi deyildir ki, Böyük Britaniyanın XVIII əsrdəki görkəmli siyasi 

xadimi, Yeddiillik müharibədəki (1756-1763-cü illər) qələbənin təşkilatçısı Böyük 

Uilyam Pitt daim qızıl dilli Tsitseronu oxuyurdu, həm də onun öz düşmənlərinə, 

əleyhdarlarına payını qəzəblə verməsiinə vurulmuşdu. Böyük Pitt özü də İcmalar 

Palatasında ən məşhur natiq kimi şöhrət tapmışdı, təsadüfi deyildi ki, onu “əsl 

romalı” adlandırırdılar.  

Tsitseron ədəbiyyat nəzəriyyəsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir 

göstərmişdi. B.e.ə. 55-ci və 46-cı illəri arasında o, natiqlik prinsipi və praktikası 

üzərində mühüm müşahidə apardı. Bu məsələyə «De oratore», «Brutus» və 

«Orator» əsərlərini həsr etdi. Onun məsələyə geniş yanaşması klassik prinsipləri 

ilhamlandırdı.  

O deyirdi ki, nitqin məqsədi üç amildən ibarətdir: nitq təlimatverici, 

cəzbedici və emosional olmalıdır. Birincisi üçün xeyli yaxşı saxlanmış ağıla malik 

olmalısan; ikincisi üçün asiyalıların ekzotisizmi ilə attikistlərin parlaqlığı 

arasındakı tarazlıq düşüncəsinə malik olmaq lazımdır. Üçüncüsü üçün isə 

psixologiyanın başa düşülən sağlamlığına malik olunmalıdır. Böyük nitq təbii 

qabiliyyətin, məntiqin və sağlam liberal təhsilin kombinasiyasından meydana gəlir.  

Tsitseron həm də görkəmli filosof idi. O, Epikurian filosofu Fedrin və 

Larissalı akademik Filonun rəhbərlikləri altında təhsil almış və beləliklə, fəlsəfənin 

dörd başlıca məktəblərindən üçünə bütünlüklə əsaslanmaq imkanı qazanmışdı. 

Epikurianizmi o, rədd edirdi, baxmayaraq ki, onun dostu Attik bu məktəbin 

pərəstişkarı olaraq qalırdı.  

Tsitseron özünü akademik (Platonun Akademiyasının məzunu kimi 

nəzərdə tutulur) adlandırırdı, ancaq başlıca olaraq onun bilik nəzəriyyəsini tətbiq 

edirdi, onda olan dəqiqliyə üstünlük verirdi. Bu yolla o, özünün əsərlərindəki 

ziddiyyətlərə haqq qazandırırdı. Etikada o, daha çox doqmatizmə meyil edirdi və 

ona görə stoiklər ona maraq göstərirdilər. Lakin o, öz nüfuzu üçün stoiklərin 

arxasında olan Sokrata nəzər yetirirdi. Ömrünün çox hissəsində o, dinə 

münasibətdə aqnostik olaraq qalmışdı. Lakin 45-ci ildə qızı öləndən sonra dərin 

dini təcrübəyə malik olmuşdu. O, adətən, yazırdı ki, ateistdir. 

Tsitseron 54-cü ildən əvvəl fəlsəfəyə dair ciddi şəkildə nəsə yazmırdı, 

bu, onun üçün asan olmayan siyasi atəşkəs dövrü idi. Bu vaxt o, «De Republica»nı 

yazmağa başladı. Sonra isə «De legibus» əsərini yazdı. Bu əsərində o, yunan siyasi 
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nəzəriyyəsi əsasında Roma tarixini təsvir etməyə cəhd göstərdi. Tsitseron 

demokratiyanı, oliqarxiyanı və monarxiyanı rədd edirdi (bununla o, bu üçlükdən 

yaxşı olan başqa birini nəzərdə tuturdu). Məqsədi isə təxəyyül edilən Romanın 

malik olacağı qarışıq konstitusiyanın xeyrinə çalışmaq idi. Onun «moderator»-un 

və ya «rector»-un təmsil olunması barədə nəzəriyyəsi məhz filosof avtokratı 

nəzərdə tuturdu. Onun konsepsiyasından, sonrakı romalılar imperator mövqeyini 

möhkəmləndirmək üçün saray xidmətçisi kimi istifadə etdilər.  

Fəlsəfi əsərlərində o, ölüm şərəfdirmi, ağrı şərdirmi, müdrik adam 

dərddən əzab çəkə bilərmi, həmçinin əqli qarışıqlıq, ləyaqət xoş sonluq üçün 

kifayətdirmi kimi suallara cavab axtarırdı. Onun məqsədi Romanı fəlsəfə 

ensiklopediyası kimi bir şeylə təmin etmək idi. O, öz materiallarını Stoiklər, 

Akademiklər, Epikurianlar və Peripatetiklər mənbələrindən çıxarmışdı. O, Platon 

kimi dialoq formasından istifadə etmişdi, lakin Platonunkuna deyil, Aristotel 

modelinə üstünlük verirdi.  

Tsitseronun fəlsəfə tarixində əhəmiyyəti onun yunan fikrini Romaya 

ötürməsidir. Onun bu xəttdəki rolu Romaya, həmçinin Avropaya onların fəlsəfi 

lüğətlərini verməkdən ibarətdir. Biz keyfiyyət, fərdiçilik, boşluq, mənəviyyat, 

mülkiyyət, idrak, nəhayətsizlik, element, müəyyən etmə və digər başqa bu kimi 

şeylərə görə Tsitseronun sözlərinə borcluyuq. Bu yolda o, düşüncənin müasir 

yollarını qazıb çəkdi və fəlsəfə öz diqqətini dil problemlərində cəmləşdirəndə, o, 

öz qiymətini almamış deyildi. 

Tsitseron öz niqləri, həm də ritorikaya aid olan və fəlsəfi əsərləri 

hesabına klassik latın bədii nəsrınin yaradıcısına çevrilmişdi. Sonrakı dövrlərdə bu 

üslub nümunəvi kimi hesab olunmuşdu. Onun fəlsəfi əsərləri təkcə müasirlərini 

deyil, Orta əsrlərdəki və Yeni tarixdəki nəsilləri də yunan fəlsəfəsi ilə tanış 

etmişdi. O, hər bir adamın təhsili üçün yunan mədəniyyətinin əhəmiyyətinə 

dərindən inanırdı.Tsitseron “humanitas” sözünü “təhsil” mənasında işlədirdi, 

güman edirdi ki, yalnız təhsil hesabına insan olmaq olar. 

Tsitseronun antik dövrdəki təsiri müstəsna dərəcədə böyük idi. Antik 

dövrün romalılarından bizə çatan tarixi irsdə o, daim ən mühüm yer tutmuşdur. 

Ölümündən 120 il sonra Kvintilian “tsitseronizm”in başlanğıcını qoydu, onun 

nitqləri nümunə kimi göstərilir, üslub və təhsil idealı isə geniş təbliğ olunurdu. 

Erkən xristian kilsəsinin atası, filosof Müqəddəs Avqustin (354-430-cu illər) 

Tsitseron və Hortensi arasındakı dialoq ilə tanışlığını öz həyatının həlledici 

hadisəsi hesab edirdi. Böyük şair Petrarka (XVI əsr) dahi natiqin qızğın 

pərəstişkarı olduğundan, əsərlərinin öyrənilməsinə şərait yaratmışdı, axı onların da 

məqsədi humanizm idi.  

Vaxtilə Tsitseron da yunan filosoflarının əsərlərini populyar dildə ifadə 

etməklə onların təbliğinə yol açmışdı və onun bu əməyi yunanların orijinal əsərləri 

XVIII əsrdə yenidən açılıb, istifadə edilməyə başlanana qədər böyük rol oynadı. 

Antik dövrdə isə onun dahiyanə zəhməti olduqca mühüm əhəmiyyətə malik idi.  

O, bir dəfə nə vaxtsa öz qiymətini aldı, qiymətləndirildi və indiyədək bu 

münasibət qüvvədə qalır. Böyük italyan şairi Petrarka Tsitseron haqqında demişdi: 

«Sən bəzən təsəvvür edə bilərsən ki, o, heç də bütpərəst filosof kimi yox, xristian 
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apostolu kimi danışır». Bu gün hər kəs Volterin dediyi sözün əks-sədasının təsiri 

altındadır: «Necə düşünməyi bizə öyrədən Tsitseronu biz də şərəfləndiririk». Ona 

ən böyük ehtiram isə onun böyük düşməni olan Yuli Sezardan gəlir: «İmperiyanın 

sərhədlərini uzağa atmaqdan, ağılın sərhədlərini genişləndirmək daha yaxşıdır».  

 

 

«İmperium» barədə düşüncələr  

 

Tsitseron haqqında söhbətlər, rəylər, təsəvvürlər onun öz dövründən min 

illər keçsə də kəsişmək bilmir. Onun ölümündən sonrakı onilliklərdə çoxları pıçıltı 

şəklində özünə sual verirdi ki, görən, Tsitseron, əslində, nəyə oxşayırdı, lakin 

çoxları bu suala dinməz dayanmaqla cavab verirdilər. Bəziləri hətta onun 

hökumətin casusu olub-olmadığı müəmması üzərində düşünürdü. Lakin başa 

düşürdülər ki, cavab üçün birinci növbədə onun özünün xatirələrinə əsaslanmaq 

lazımdır. Adamlar öz üzərlərinə düşən tale xoşbəxtliyini də bəzən daşımağı 

bacarmırlar. Hakimiyyət də adama çoxlu dəbdəbələr bəxş edir, lakin onların 

arasında təmiz cüt ələ çox nadir hallarda rast gəlinir.  

Tsitseron rəsmi siyasi hakimiyyətə malik idi, latın dilində bu 

«imperium» – həyat və ölüm üzərində hakimiyyət olmaqla, dövlət tərəfindən 

fərdlərin üstünə yayılırdı. Yüzlərlə adam hakimiyyət sorağında idi, hakimiyyət 

axtarırdı. Tsitseron isə respublika tarixində ucalan elə bir şəxs idi ki, öz 

istedadından başqa heç bir resursun köməyinə bel bağlamadan buna nail olmuşdu. 

O, böyük kübar ailələrindən olanlardan tamamilə fərqlənirdi, axı onlar bir neçə 

nəsil ərzində seçki vaxtlarında öz xeyirlərinə bu amildən istifadə etmiş və onun öz 

dövründə də edirdilər. O, öz namizədliyinin arxalanması üçün, Pompey və Sezar 

kimi qüdrətli orduya da malik deyildi. O, Krassa məxsus olan qaydada öz cığırını 

səhlanlamaq üçün geniş taleyə də malik deyildi. Onun malik olduğu hər şey onun 

sərəncamında olan səsi idi və iradəsinin azacıq səyi ilə o, bunu dünyadakı ən 

məşhur səsə çevirə bilmişdi.  

Tsitseronun 27 yaşı olanda Aprinum şəhəri yanındakı təpədə yerləşən 

ailə malikanəsində yaşayırdı, heç Romanı da görməmişdi. Gənc vəkil kimi o, əsəbi 

gərginlikdən əzab çəkirdi və bu təbii zəifliyinə qalib gəlmək üçün mübarizə 

aparırdı. O dövrdə Tsitseronun səsi hələ heç də sonralar başqalarından seçilməklə 

çevrildiyi qorxulu bir alət rolunu oynamırdı. O, şüurunu, ağlını məşq etdirmişdi ki, 

bir qədər daha çox sözə malik olsun. Bəzi stress hallarında onun boğazı tutulurdu, 

necə ki, bir cüt qoyunu arxadan gələn sürü qapıdan keçmək üçün həmin vaxt 

itələyib kənara sıxırdı. Hər bir halda bu sözlər çox vaxt o qədər ucadan səslənirdi 

ki, auditoriyanı ələ alırdı.  

Yorulmuş dinləyiciləri onu «alim» və ya «yunan» adlandırırdılar və bu 

terminlər əsla kompliment deyildi. Baxmayaraq ki, heç kəs onun natiqlik 

istedadına şübhə etmirdi, onun daxilində olduğu çərçivə öz ambisiyasını həyata 

keçirmək üçün çox dar idi və vəkilliyinin bir neçə saatı ərzində düzgün vokal tonda 

açıq havada və bütün mövsümlərdə danışması, onu bəzən bir neçə günlüyə səsdən 
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məhrum edirdi. Xroniki yuxusuzluq və qidanı pis həzm etməsi onun üstünə düşən 

bəlalar sırasına əlavə olunmuşdu.  

Siyasətdə yüksəlmək üçün o, professional köməyə möhtac idi. Ona görə 

də müəyyən vaxtını Romadan kənarda keçirməyi qərara aldı, həm öz beynini 

təzələmək, həm də ritorika sahəsində aparıcı müəllimlərdən məsləhət almaq üçün – 

onların da çoxu Yunanıstanda və Kiçik Asiyada yaşayırdı, – səyahətə çıxdı.  

 

 

Molonun natiqlik məktəbi 

 

O, Brundiziya limanına gəlib çıxdı və oradan gəmi ilə Yunanıstana 

üzməyə başladı. Bu vaxt Servili Vatia və Klavdi Pulxer konsulluq edirdilər. 

Romanın əsasının qoyulmasından isə 674 il keçirdi. Sonralar güclü təsir bağışlayan 

Tsitseron bu vaxt heç kəs deyildi. Doğrudan da, o, məşhurlaşanda, ən kiçik küçədə 

də gəzinəndə tanınmamış qalmırdı.  

O, ilk olaraq Afinaya gəldi, burada Akademiyada fəlsəfəni öyrənməyə 

çalışırdı. O, mühazirələri dinləmək üçün mühazirə zallarına gedirdi. Hətta qulu 

Tironu da fəlsəfəni öyrənməyə sövq etmək istəyirdi ki, uzun səyahət vaxtı onunla 

bu mövzuda söhbət edə bilsin. Daha çox Askolonlu Antioxu dinləməyə üstünlük 

verirdi. Stoitsizmin üç baza prinsipini – ləyaqət xoşbəxtlik üçün kifayətdir, 

ləyaqətdən başqa heç nə yaxşı deyildir və emosiyalara inanılmamalıdır, – ilə tanış 

oldu. Bu, üç sadə qayda idi və adam yalnız onlara əməl etsə, dünyanın bütün 

problemlərini həll edə bilərdi. Buna baxmayaraq, Tsitseron çox hallarda bu 

məsələlər barədə müzakirəyə girişirdi. O, altı ay Antioxla qaldı və sonra əsl 

səyahət niyyəti ilə yola düşdü.  

Həmin dövrdə ritorikanın başlıca məktəbi Asiya metodu adlanırdı. Bu, 

dəqiq, elə bil ki, çiçəklərlə bəzənmiş bəlağətli kəlmələrlə və ritmlərlə dolu natiqlik 

üslubu idi. Romada onun aparıcı nümunəsi Kvint Hortensi idi. O, həmin dövrün ən 

məşhur natiqi olmaqla, ayaq üstündə dayanıb cürbəcür hərəkətlərə maraq 

göstərdiyindən, onun ləqəbi «Rəqs edən Ustad» idi. Tsitseron öz gözləri ilə onun 

hərəkətlərini görəndən sonra Hortensinin bütün müəllimlərini axtarmağa başladı, 

həmin adamlar öz üslublarına həm də həzz elementləri əlavə etmişdilər. Tsitseron 

onların hər biri ilə həftələrlə vaxt keçirdi, onların metodlarını o vaxta qədər səbirlə 

öyrəndi ki, nəhayət, hiss etdi ki, bunlara artıqlaması ilə yiyələnmişdir. 

Sonra o, Rodosda Apollon Molonun məktəbinə daxil olmağı qərara 

aldığından oraya yollandı. Molon onu dəniz sahilində gözləyirdi. Molonun özü 

vəkil idi, Roma məhkəmələrində parlaq çıxışlar etmişdi, hətta Yunanıstandakı 

Senata müraciət etməkdən ötrü Romaya dəvət olunmuşdu. Bu, eşidilməmiş bir 

şərəf idi. Bundan sonra o, Rodosdakı istirahətinə qayıtmış və özünün ritorika 

məktəbini açmışdı. Onun natiqlik nəzəriyyəsi Asiyatikə tam əks olmaqla, formaca 

sadə idi: o qədər də çox hərəkət etmə, başını düz saxla, hədəfi vur, dinləyiciləri 

güldür, onları ağlat və bu vaxt sən onların rəğbətini qazanacaqsan və tez yerinə 

otur. Molon deyirdi: «Heç nədən asılı olmayaraq, göz yaşından daha tez quru». Bu, 
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Tsitseronun öz zövqündən çox uzaq olsa da, o, özünü bütünlüklə Molonun 

himayəsinə həvalə etdi.  

Molonun birinci hərəkəti ona axşamlar bərk bişmiş soyutma yumurtanı 

ançous sousu ilə yedirtmək idi. Tsitseron bu şam yeməyini bitirəndə, buna görə 

şikayətlənsə də, bir qədəh keçi südü içirdi. Müəllimi ona deyirdi ki, «cavan oğlan, 

sən möhkəm olmalısan». «Heç bir qüdrətli olan nəyinsə səsi, heç vaxt kövrək 

qamışın səsinə çatmır». Bu sözlər ona necə təsir etmişdisə, həmin gecə Tsitseron 

çox yaxşı yatdı.  

Dan yeri söküləndə isə müəlliminin nəzarəti altında bədən tərbiyəsi 

təcrübələri başlanırdı. Molon deyirdi: «Forumda danışmaq cığırdakı at çapmaqla 

müqayisə edilə bilər. O, dözümlülük və güc tələb edir». Molon ona deyirdi ki, 

ayaqlarını aralı qoy, sonra belini iyirmi dəfə əy ki, ayağının hər iki tərəfindən yerə 

toxunasan. Sonra onu beli üstə uzandırırdı. Qolları bu vaxt başının arxasında 

birləşməli idi və ayağını tərpətmədən təkrarən oturmağı tələb edirdi. Digər idman 

hərəkətlərini də etdirirdi. Belə rejimə davam etməklə yanaşı, ona hər gün nəsə 

əlavə olunurdu ki, bu məşqlərin təsiri artsın. Tsitseron bundan sonra, adətən, yaxşı 

yatırdı.  

Sonra deklamasiya məşqləri başladı. Molon onu şəhərdən kənara çıxarıb, 

günortanın qızmar istisində onu tapşırdığı hissələri əzbər söyləməyə məcbur edirdi. 

Adətən, bu mühakimə səhnəsi idi və ya Menanderdən qalmışdı. – fasilə vermədən 

təpəyə qalxmaq, bu vaxt kərtənkələlər onun ayaqlarının altından qaçırdı, yalnız 

zeytun ağaclarının üstündəki cırcıramaların aram verməyən səsi gəlirdi. Bu yolla 

Tsitseron öz ağ ciyərlərini möhkəmləndirirdi və sadəcə bircə nəfəs aldıqdan sonra 

daha çox söz deməyi öyrənməklə, bunu bütünlüklə bir adətə çevirə bilsin.  

Günortadan sonra Molon onu dəniz kənarındakı çimərliyə aparırdı. 80 

yard addımlayıb (bu, insan səsinin çata bildiyi ən uzaq məsafə idi), onu dənizin 

dalğalarının şırıltısına və başqa heç bir səs-küyə məhəl qoymaqdan uca səslə 

danışmağa məcbur edirdi. O deyirdi ki, bu ona bərabərdir ki, açıq havada üç min 

adam mızıldanır və ya Senatdakı müzakirələrdə bir neçə yüz adam anlaşılmayan 

bir qaydada danışır. Molon böyük Demosfeni xatırlamağı məsləhət görürdü. O 

demişdi: «Natiqlikdə yalnız üç şey vacibdir: (Fikrini-müəllif) çatdırmaq, çatdırmaq 

və yenə də çatdırmaq». Demosfen natiqi öz fikrini dinləyicilərə aydın şəkildə 

çatdırmağı nəzərdə tuturdu. Bu böyük natiqin özü yüngül bir qaydada pəltək idi. 

Auditoriyanı o, küləyin sürətlə əsməsinə bənzədirdi. Bu, yeganə fərasətdir ki, onu 

susdurasan. Molon deyirdi: «İndi sən sahildə o məsafəyə qədər uzaqlaş ki, 

çalışasan mən səni eşidim». 

Sonra Molon başqa məsləhətlərini verirdi, bir təcrübədən digərinə 

keçirdi. O deyirdi ki, natiq boynunu əyməməlidir, barmaqlarını bir-birinə 

keçirməməlidir, çiyinlərini çəkməməlidir. Əgər natiq öz barmaqlarını jest üçün 

istifadə etməlidirsə, çalışmalıdır ki, orta barmağı baş barmaqdan uzağa əysin və 

digər üç barmağını uzatsın. Natiq təkcə o vaxt nəyisə rədd edirsə, gözlər daim jest 

istiqamətinə yönəlməlidir.  

Nəyisə yazmağa icazə verilmirdi, çünki heç bir natiq mətndən oxumaqla 

və ya qeydləri ilə məsləhətləşməklə layiqli ad qazanmağı arzulamamalıdır. Molon 
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çıxışın yadda saxlanmasının standart metodunun tərəfdarı idi, bu çıxış edən adamın 

evin ətrafına dolanması təsəvvürünü yaradırdı. «Zaldakı çıxışında ilk hansı nöqtəni 

qoyacağın yeri bil və əmin ol ki, axtardığın mənzərə oradadır. Sonra ikinci nöqtəni 

müəyyən et və beləcə davam et. Evin ətrafına bu yolla dolaşmaqla sən təbii 

qaydada səfər edəcəksən. Beləliklə, öz çıxışının bölmələrini təkcə bir otaqla deyil, 

hər bir yataq çarpayısı və heykəllə nişanlaya biləcəksən».  

Tsitseron həmin yaz və yay aylarında Molon akademiyasında yalnız 

yeganə şagird deyildi. Bəzi vaxtlarda ona kiçik qardaşı Kvint və əmisi oğlu Lutsi, 

həm də onun iki dostu da qoşulurdu. Bu dostlardan biri olan Attik natiqliyə heç bir 

maraq göstərmirdi. O, Afinada yaşayırdı və yəqin ki, siyasətdə karyera qurmaq 

barədə onun heç bir niyyəti də yox idi, lakin Tsitseronla birgə vaxt keçirməyi çox 

sevirdi. Onlar yığışırdılar ki, öz natiqliyi hesabına Molonun nə effektə malik 

olduğuna tamaşa etsinlər. Molon isə başını təxəyyül etdiyi jüriyə əyib, bir qədər 

sakit dayandıqdan sonra ayağa durub deyirdi: «Tsitseron, mən səni təbrik edirəm 

və səndən həzz alıram. Bura Yunanıstandır və mən onun taleyinə görə üzr 

istəyirəm. (Axı Roma b.e.ə. 146-cı ildən başlayaraq Yunanıstanı da işğal etmişdi). 

Bizə qalan yeganə şərəf nitqimizin aliliyidir və indi sən onu çox yaxşı götürdün». 

O, əlavə etdi: «Sən, mənim oğlanım, geri qayıt və Romanı fəth et!» 

Əlbəttə, bunu demək asan idi. Lakin bunu necə həyata keçirmək olardı? 

Səsindən başqa heç bir silahın olmadan, necə «Romanı fəth» edə bilərdin? 

 

 

 

Tsitseronun senator olmaq arzusu 

 

 

Bu vaxt atacağı ilk addım ona tam aydın idi, o, senator olmalı idi. Həmin 

dövrdə Senata girməyə nail olmaq ən azı 31 yaşına çatmış və milyoner olan adam 

üçün zəruri idi. Hər ilin iyun ayında keçirilən seçkilərdə namizəd olmağa qadir 

olmaq üçün sadəcə bir milyon sestertsi pulun olmalı idi, bu yolla özünü layiq 

olduğunu hakimiyyətə göstərə biləsən. Bu vaxt əvvəlki ildə ölən və ya öz yerini 

saxlamaq üçün ümidsiz yoxsula çevrilən senatorların yerini tutmaq üçün 20 yeni 

senator seçilirdi.  

Bəs Tsitseron bir milyon pulu haradan əldə etməli idi? Onun atası heç də 

o məbləğdə pula malik deyildi. Onların ailə malikanəsi kiçik idi və onun girov 

qoyulması da müşkül bir məsələ idi. Bu vaxt o, üç ənənəvi çıxış yolu ilə üzləşdi, 

lakin onları həll etmək də çox vaxt aparacaqdı və bu məbləği oğurlamaq da 

olduqca riskli bir iş idi. Buna müvafiq olaraq o, Romadan geri qayıtdıqdan sonra 

tezliklə evləndi. Terentsiya 17 yaşında olmaqla, bu qızın oğlan uşağı kimi düz 

səthli döşü var idi, qara saçlarını qısa və möhkəm hörürdü. Qızın ögey bacısı 

bakirə Vestal qızı idi, ailəsinin sosial statusunu təmin edirdi. Daha əhəmiyyətlisi 

isə o idi ki, o, Romada iki kasıb mənzil blokunun sahibi idi, şəhər kənarında da 

malikanəsi və ferması var idi. Onların ümumi dəyəri 1,25 milyon sestertsi idi.  
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Beləliklə, Tsitseron bu yolla gedərək senatora çevrildi; bu da bir fakt idi 

ki, o, ümumən Romada Hortensidən sonra ikinci vəkil kimi qiymətləndirilirdi. Və 

bu vaxt o, Senatda yer tutmağa icazə veriləndən əvvəl bir illiyə Siciliya əyalətində 

kvestor kimi işləməyə göndərildi. Onun rəsmi titulu magistratlar içərisində ən aşağı 

səviyyə sayılırdı. Bu vəzifəni icra etmək üçün yola düşənlərə, onların arvadlarını 

ərlərini müşayiət etməyə icazə verilmirdi, ona görə də Terentsiya evdə qalmalı 

oldu.  

Tsitseron müəyyən kəlmələri təkrar etməyi sevirdi. O, hamamdan və 

məhkəmədən çıxıb arabada gedəndə və şəhər kənarındakı gəzintiləri vaxtı 

çıxışlarını qulu Tirona diktə edirdi. O, heç vaxt çıxışını gödək sözlərdən 

başlamırdı.  

Siciliyada necə yaşamasını və fəaliyyət göstərməsini isə onun gündəliyi 

əks etdirir. Mart ayında bir aylığa evinə qayıtdı, o, Senata Puteolidən keçməyə 

əmin olmaq istəyirdi. O, Neapol limanına ilk dəfə Roma respublikası senatorlarının 

al-qırmızı kənarları olan toqqasında daxil oldu.  

Tsitseron özünü inandırmışdı ki, Siciliyada elə böyük uğur qazanmışdır 

ki, Romaya qayıdanda hamının diqqət mərkəzində olacaqdır. O, çox miqdarda taxıl 

almışdı ki, qayıdanda paytaxtdakı öz seçicilərinə yedirtsin. Əlbəttə ki, taxılın satın 

alınması ona xeyli ucuz başa gəlmişdi. Bu vaxt onun hökumət tədbirlərində 

çıxışları nəzakət inciləri sayıla bilərdi. O hətta yerliləri ilə söhbət etməyə də 

marağını itirmişdi. Senata rəsmi məlumatlarında öz nailiyyətləri ilə lovğalanırdı. 

Bəziləri ona eyham vururdu ki, axı Siciliya heç də dünyanın mərkəzi deyildir. O 

isə belə istehzalı qeydlərə əhəmiyyət vermirdi.  

Senata Puteolidən seçilmək heç də asan məsələ deyildi. Buradakı yerli 

kütlə də onun namizədliyinin lehinə deyildi. Konsul olmağa artıq göz dikən 

Hortensi bir neçə ziyafət vermişdi. Tsitseron sahilə çıxdıqda heç kəs ona məhəl 

qoymadı. Biri ondan soruşdu: «Senator, Romadan nə kimi yeniliklər vardır?» 

Tsitseron özünü gülümsəyən kimi göstərdi: «Yaxşı, sirdaş, mən Romadan 

gəlmirəm. Mən öz əyalətimdən qayıdıram». Sərxoş adam dedi: «Ey! Ay mənim 

yaxın sirdaşım! O, öz əyalətindən dönür». Bu sözə başqaları da gülüşdü.  

Bu vaxt Hortensi qonaqlarını qayıqla yola salırdı. O, Tsitseronu ona 

qoşulmağa dəvət etmədi. Tsitseron fikir içərisində sahildə tək dayanmışdı.  

Bu adi hadisə onun daxilində öz ambisiyasını qaya kimi 

möhkəmləndirməsinə xidmət göstərdi. O, alçaldılmışdı, həm də özünə çox 

güvəndiyindən alçalmışdı və bu, onun dünyada kiçik adam olduğuna kobud bir 

işarə idi. O, Hortensidən və onun qonaqlarından gözünü ayırdı və kənara baxmağa 

başladı. Bu vaxt o artıq dəyişilmişdi. Onun gözlərindən oxunurdu ki, «Çox yaxşı, 

siz səfehlər şadlanın, mən isə işləyəcəyəm». O, yuxuda olan bir adam kimi 

limandan ayrıldı, gəzməyə başladı və bir dəfə də olsun, geriyə baxmadı.  

Mark Tulli Tsitseron barədə əsl əhvalat başladı.  

 

 

 

Dönüş nöqtəsi 
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Dönüş nöqtəsi kimi özünü göstərən gün başqalarına bənzər bir qaydada 

başladı. Dan yeri söküləndən bir saat əvvəl Tsitseron, həmişə olduğu kimi, ilk 

olaraq ev adamlarını oyatmağa başladı. Bu, noyabrın soyuq olan ilk günü idi. 

Tsitseron Eskvilin təpəsində ikimərtəbəli yaşayış evinə malik idi, evin bir tərəfində 

məbəd, digər tərəfində isə digər yaşayış evləri var idi. Bu, onun atasının evi idi, 

lakin həmin vaxt kasıb olan qoca kişi öz kəndindən nadir hallarda kənara çıxırdı. 

Tsitseron bu evi özünə götürmüşdü, arvadı Terentsiya və onların beş yaşlı qızları 

Tulliya ilə birlikdə burada yaşayırdı. Evdə həm də bir düjün qul var idi. 

Tsitseronun adı «cicer» sözündən əmələ gəlmişdi, bu, «noxud» 

deməkdir. İndi bu bitkiçilik məhsulu «türk noxudu» adlanır və o, özü inanırdı ki, 

belə qeyri-adi ad siyasətdə faydalı olmalıdır.  

Bir şaxtalı gündə, adətən, bədbəxt adamlar kütləsi ümidsiz qaydada xeyli 

gözlədikdən sonra Tsitseronun evinin qapısından içəri keçdilər. O tapşırmışdı ki, 

«Kim səsə malikdirsə, o, içəri buraxılsın». Tezliklə otaq qayğı içərisində olan 

müştərilərlə doldu, onların hər biri senatorun, az da olsa, vaxtını almaq istəyirdi. 

Əsl növbə yaranmışdı. Tsitseron dedi: «Allaha şükür!» O, camı taxılla doldurub, 

taqətdən düşmüş kor kişinin torbasına tökdü.  

Senator həmin səhər məhkəməyə ata qatili kimi ittiham olunan bir gənci 

müdafiə etməli idi, günorta isə Senatın sessiyasına gedəcəkdi. O, katibinin 

oxuduğu məktuba ayaq üstə qulaq asıb, quluna messajı diktə etdi. O, məktubları 

acgözlüklə oxuyurdu. Görən bu məktubun müəllifi yararlı tayfanın görkəmli 

vətəndaşıdırmı? Yaxud konsul seçkisinin ilk əsrlərindən səs verənlər arasında olan 

kifayət qədər varlı iş adamıdırmı ? Bu vaxt o, şəhərdə baş verən bir hadisə barədə 

hekayəti eşitdi. O soruşdu: «Bu, həqiqətdirmi?» 

Sənəddə Siciliya qubernatoru Qay Verresin soyğunçuluğundan söhbət 

gedirdi. Bu hadisə açılıb töküləndə, o, Verresdən üç ay əvvəl aldığı məktubu 

xatırladı. Adamlar onu «qaban» adlandırırdılar, bu qabanın burnunda qan 

görünürdü. Verres ona göndərdiyi məktubda Tsitseronun rəssamlıq əsərlərindən 

ibarət kolleksiyası ilə maraqlanmışdı.  

Onun cangüdənləri adamlardan rüşvət tələb edirdilər, bunu vermədikləri 

halda, onları hədələyirdilər. Verres yaxşı heykəl əsərləri kolleksiyasına malik idi. 

onların arasında Mironun «Disk atan» və Polikletin «Nizə gəzdirən» heykəlləri var 

idi. (Mironun «Disk atan» heykəlinin surətləri keçmiş SSRİ-nin çox şəhərlərində, o 

cümlədən Bakıda var idi. Bu heykəl insan fiqurasını gözəl bir şəkildə, sağlam 

gəncin bədənini anatomiya qaydalarına tam uyğun bir qaydada təsvir edirdi.) Ona 

bir öküz arabası ilə dolu mal gətirirdilər və liktorları (cangüdənləri) arabanı 

boşaldırdılar. 

Verresdən şikayət edən adamlar aradan götürülürdü. Onun bağında çoxlu 

yaxşı bürünc heykəllər var idi. O, onları oğurlatdırmışdı, bu heykəllərin çoxunun 

dörd əsrlik yaşı var idi. Konsul Sirakuzaya gələndə, onları öz iqamətgahından 

uzaqlaşdırmaq istəmişdi. Bu işi tapşırdığı Steni onun göstərişinə əməl etmədikdə, 

onu saxtakarlıqda ittiham etdirib, məhkəməyə çağırtdırmışdı. İttihamı Verresin 

kliyenti irəli sürmüşdü. Məhkəməyə də Verresin özü hakimlik edirdi, bu isə 
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Steninin hökmən cəzaya məhkum edilməsi demək idi. Ona görə də o, şəhərdən 

qaçmağa məcbur olmuşdu və indi Tsitseronun yanına gəlmişdi. Çünki onun öz 

iştirakı olmadan ittiham edilmişdi, qandala salınmaqla beş min sestersi cərimə ilə 

cəzalandırılmışdı. Verres bununla kifayətlənməyib, ona qarşı təzə şəhadətlər 

toplayırdı, guya ki, bu vaxt İspaniyada Romaya qarşı qiyam qaldırmaq üçün 

casusluq edirmiş. Ona görə də dekabrın ilk günündə Sirakuzada yeni məhkəmə 

mühakiməsi qurulmalı imiş. Casusluq etmək ağır cinayət hesab olunurdu. Steni 

Tsitserona dedi ki, senator, mənə inanın, o, məni çarmıxa çəkdirməyi planlaşdırır, 

bunu heç gizlətmir də, bu barədə açıqca lovğalanıb danışır. Mən heç də birinci 

olmayacağam, köməyə çox möhtacam. Siz mənə kömək edə bilərsinizmi?  

Yenə də «mən sizə möhtacam» deyə təkid etdikdə, Tsitseron soruşdu:  

– Axı nəyə görə?  

– Çünki mənim ümid bəslədiyim yalnız buradır, Siciliya deyildir, orada 

məhkəmələrə Verres nəzarət edir. Və hər bir kəs mənə deyir ki, Mark Tsitseron 

Romada ikinci ən yaxşı vəkildir.  

Tsitseron:  

– Onlar, həqiqətən bunu deyirlər?  

O, bu epitetə nifrət etdiyindən, sarkazma yaxın olan bir qaydada dedı:  

– Yaxşı, onda niyə ikinci yaxşıya müraciət etməyi qərara almısan? Niyə 

birbaşa Hortensinin yanına getməmisən?  

Xahişçi heç bir süniliyə yol vermədən dedi:  

– Mən bu barədə düşünmüşdüm, lakin o, məni geri qaytardı. O, Verresi 

təmsil edir. 

Siciliyalı getdikdən sonra Tsitseron kabinetində tək oturmuşdu, dəri şarı 

bir əlindən o bir əlinə atırdı, bu əllərini möhkəmləndirmək məşğələlərindən biri idi. 

O, «Rəqs edən Ustadın» və «Qabanın» yaxınlığını bilirdi. Onlar bir müddət bir 

yerdə olmuşdular. O düşünürdü ki, onun mövqeyində olan adam dəli olmalı idi ki, 

Hortensi və Verresə qarşı çıxıb özünü dolaşdırsın. Həm də bəzi siciliyalılar heç 

Roma vətəndaşları da deyildilər.  

O, səhər tezdən qızı Tulliyanın əlindən tutub, küçədə hər kəsi öz adı ilə 

salamlayırdı və qulu Tirona dedi ki, siyasətdə birinci qayda sifəti heç vaxt yaddan 

çıxarmamaqdır. Şəhərdə küçə ilə gedəndə iki qulu onun sənədlərini aparırdı, bu 

sənədlərlə o, məhkəməyə gedəcəkdi. Bir düjün şikayətçi də Eskvilin təpəsindən 

düşürdü. Burada Tsitseron yaxşı tanınan şəxs idi, maraqlarını təmsil etdiyi 

dükançıların və tacirlərin qəhrəmanı idi. Onlar bir neçə il idi ki, onu müşahidə 

edirdilər. Hamı başını əyməklə onu salamlayırdı.  

Həmin vaxt altı ya yeddi məhkəmə, demək olar ki, öz daimi sessiyalarını 

keçirirdi, onların hər biri Forumun müxtəlif yerlərində yerləşirdi. Hər bir 

məhkəmənin pretoru öz binalarından bura gəlirdi və yarım düjün lektor onun 

yolunu adamlardan təmizləyirdi. Hortensinin özü bu vaxt pretor idi, o, Senat 

tribunasına tərəf gedirdi. Hortensinin Tsitserondan acığı gəlirdi, ancaq o, çox yaxşı 

maneralara malik idi, bu dəfə sadəcə olaraq onu görmədi.  

Mərkəzi cinayət məhkəməsində on beş yaşlı Qay Popilli Layen 

məhkəmədə öz atasına ölümcül xəncər zərbəsi vurduğuna görə ittiham olunurdu. 
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Böyük kütlə məhkəmə iclasının başlanmasını gözləyirdi. Romalılar məhkəməyə 

«tribunale» deyirdilər. Tsitseron müdafiə üçün sonuncu çıxışını etməli idi. Kifayət 

qədər nəzərlər ona dikilmişdi. Əgər o, jürini inandırmaqda uğursuzluğa uğrasa, 

oğlan ata qatili kimi məhkum ediləcəkdi. Çılpaq soyundurulub qana bulaşana qədər 

qamçılanacaq və sonra isə it, xoruz və gürzə ilə birlikdə kisəyə salınıb ağzı 

tikiləcək və həmin kisə Tibr çayına atılacaqdı.  

Tsitseron müttəhimin dayısının yanında, müdafiə üçün nəzərdə tutulan 

skamyada oturmuşdu. O, müşahidəyə dalıb fikirləşdi ki, «Biz, həqiqətən də, 

bəraətə nail olmalıyıq, bu vaxt Popillini it, xoruz və gürzə ilə birlikdə ağzı tikilmiş 

kisədən azad edəcəyik. O, müştərisinin təqsirkar olub-olmadığına görə heç vaxt 

təşviş hissi keçirmirdi, bu, məhkəmə üçün idi. O, ən yaxşı olan saydığı bir işi 

görmək istəyirdi, həm də Popilli Layen lovğalana bilərdi ki, onların nəsil 

şəcərəsindən dörd nəfər konsul çıxmışdır, onun özü də nə vaxtsa bu vəzifə üçün 

mübarizəyə başlasa, onlar ona dəstək verməyə borclu idilər.  

Tsitseron qullarına dedi ki, özlərini narahatlıqdan qorumaq üçün çıxıb 

getsinlər, özü isə burada kifayət qədər yaxşı çıxış etmək istəyirdi. O, öz 

müştərisinə tərəf nəzakətlə əyilib dedi:  

– Günaydın, Popilli, mən inanıram ki, biz tezliklə, bunu həll edəcəyik.  

Sonra qulu Tirona tərəf dönüb dedi:  

– Mənim sənə daha mühüm tapşırığım var. Qeyd dəftərçəni mənə ver. 

İstəyirəm ki, sən Senat binasına gedəsən, orada baş məmuru tapasan və görəsən ki, 

bu günorta buradakı qaydaya təsir etmək üçün belə bir kağızı əldə etmək şansı 

varmı? O, sürətlə yazdı: «Bizim siciliyalı dostumuza heç nə demə. Böyük təhlükə 

vardır. Biz ehtiyatla hərəkət etməliyik, əlverişli vaxt gələndə addım atmalıyıq». 

O, kağızda yazmışdı: «Bu binanın rəyi elədir ki, əyalətdə qadağan 

olunan ağır cəza ilə, adamların özü məhkəmədə iştirak etmədən, onları ittiham 

etsin». Beləliklə, o, öz böyük rəqibinə axırıncı çağırışını etmək istəyirdi. Bu, 

əslində, müharibə bəyannaməsi idi.  

Celli Publikola noyabr ayı üçün sədrlik edən konsul idi. O, köhnə 

məktəbə məxsus olan səfeh hərbi komandan idi. O, filosofları heç sevmirdi.  

Məhkəmədə Tsitseron artıq çıxışına başlamışdı. O deyirdi ki, əgər gənc 

Popilli bəraət alsa, öz ömrünün qalan hissəsini hərbi xidmətə həsr edəcəkdir. Bu 

vaxt ittihamçı, jüri və həm də onun öz müştərisi bütünlüklə təəccüb içərisində 

idilər. Bu sadəcə hiyləgərlik idi. Böyük vəkil planlaşdırılmış digər çıxışa malik idi.  

Bu, təbii bir şeydir ki, heç də bütün siyasətçilər böyüklüyə nail ola 

bilmirlər. O vaxt Senatda işlərini davam etdirən 600 adamdan yalnız 8-i 

məhkəmələrdə sədrlik etmək üçün hər il pretor seçilə bilərdi və onların yalnız ikisi 

konsul imperium-u (hakimiyyətini) əldə etmək üçün daha uzağa gedə bilərdi. 

Başqa sözlə, bu sayda adamların yarısından çoxu Senatdan kənarda, ümumiyyətlə, 

heç bir vəzifəyə seçilə bilməzdi. Onlar aristokratlar olmaqla «pedarii» – öz 

ayaqları ilə səs verənlər adlanırdılar. Həm də bu vətəndaşlar respublikanın onurğa 

sütunu – bankirlər, biznesmenlər və İtaliyanın hər tərəfindən olan torpaq sahibləri 

idilər; varlı, nəzakətli və vətənpərvər adamlar idilər. Tsitseron kimi, onlar çox vaxt 

«yeni adamlar» olmaqla, öz nəsillərində ilk dəfə olaraq Senata seçkini udmuşdular.  



209 

 

Qədim ənənəyə görə, bu, sonra da davam etdirilirdi. Senatın qapıları açıq 

saxlanılırdı ki, xalq müzakirələri eşidə bilsin. Celli çıxışında cəbhəni tərk edən 

ordu komandirləri haqqında danışırdı. Bütün üç cəbhədən gələn xəbərlər yaxşı idi. 

Cənubi İtaliyada çox varlı Mark Krass,- o, bir dəfə lovğalanmışdı ki, nə qədər ki, 

təkcə öz gəliri hesabına 5 min nəfərdən ibarət legion saxlaya bilir, heç kəs onunla 

müqayisədə özünü varlı adlandıra bilməz, - Spartakın qul üsyanını böyük 

qəddarlıqla yatırtmışdı. İspaniyada Böyük Pompey 6 illik vuruşdan sonra qiyamçı 

orduların axırıncısını məhv etmişdi. Kiçik Asiyada Lutsi Lukull çar Mitridat 

üzərində şərəfli qələbəyə sevinirdi. Onların məlumatları oxunduqda hər birinin 

müdafiəçiləri qalxıb öz patronunun nailiyyətlərini tərifləyirdi. Onun rəqiblərinin 

etdiklərinə isə heç əhəmiyyət vermirdilər.  

Krass Pompeyə nifrət edirdi və Pompey öz legionları ilə gəlib çıxana 

qədər bütöv etimadı qazanmaq üçün Spartakı tam məğlub etməyi qərara almışdı. 

Pompey də Krassa nifrət edirdi və Spartakın sonunun şərəfini özü qazanmaq 

istəyirdi. Buna görə o, triumf xalatı qazana bilərdi. Pompey sonda gəlib Spartakın 

ordusunun qalıqlarını məhv etməsi ilə lovğalanıb deyirdi ki, «alağı kökündən 

yalnız o çıxartdı». Krassla Pompeyin hər ikisi həm də Lukulla nifrət edirdilər. 

Çünki o, daha cazibədar komandaya malik idi.  

Tsitseron Senatda çıxış etməyə başladı, o, çox sakit və əvvəlində utancaq 

şəkildə danışırdı. Çalışırdı ki, dinləyicilər qulaqlarını ona diksinlər: 

 – Şərəfli üzvlər, ordudakı bizim adamların hesabatını müqayisə etdikdə, 

hansını ki, biz eşitdik, mən bərkdən deyəcəyim kiçik bir şeydən qorxuram.  

Bu vaxt onun səsi yüksəldi:  

– Lakin əgər bu nəcib evdə artıq qulaqların günahsız insanın şikayətini 

eşitməyəcəyi bir vaxt gəlib çatsa, onda onların bütün cəsarətli işləri qiymətsiz 

olacaqdır və bizim əsgərlər əbəs yerə qan axıtmalı olacaqlar.  

Onun yaxınlığındakı skamyalardan razılıq pıçıltıları eşidildi.  

– Bu səhər mənim evimə tam günahsız olan bir adam gəlmişdi, ona 

bizim sıradan olan birinin münasibəti o qədər biabırçı, elə dəhşətli və qəddar 

olmuşdur ki, allahlar özləri də bunu eşitsələr, ağlamalı idilər. Mən bu yaxınlaradək 

bədbəxt, düzgün idarə olunmayan və düzgün qiymətləndirilməyən Siciliya 

əyalətində yaşayan və Termedən olan Stenini nəzərdə tuturam.  

«Siciliya» sözü eşidildikdə Hortensi yüngül qaydada yerində fırlandı. O, 

Tsitserondan gözünü çəkmədən dönüb Kvintlə pıçıldaşmağa başladı. Axırıncı 

Metell qardaşlarının yaşca böyüyü idi.  

Tsitseron öz iri addımları ilə irəliləyərək (uğurlu bir qaydada) hədəfi 

vururdu. Molonun yanından qayıtdıqdan sonra, onun, Demosfenin müəllifi olduğu 

«çatdırmaq, çatdırmaq, çatdırmaq» resepti Tsitseronun ağlında möhkəm qalmışdı. 

O, çox sayda saatlarını teatrda keçirmişdi, aktyorların metodlarını öyrənmişdi və 

pantomima, parodiya (təqlid) etmək üçün xeyli ustalıq əldə etmişdi. Azacıq səsini 

qaldırmaqdan və jestdən istifadə etməklə, özünün istədiyi xarakterdə olan 

çıxışlarını şüurlara həkk etdirməyi bacarırdı.  

Tsitseron deyirdi:  
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– Steni sadəcə oğrudan deyil, bizdən himayə güdür, o adamlardan ki, 

onlar oğruları cəzalandırmağı nəzərdə tuturlar.  

Bu sözləri deyəndən sonra o, çıxışını qurtardı. Hortensi isə uca səslə öz 

çıxışına başladı:  

– Senatorlar, biz burada kifayət qədər uzun müddət oturmuşuq. Bu nəcib 

binada bir nəfər opportunizm toxumu səpmək istəyir. Bizim qarşımızda qeyri-

müəyyən hərəkətlər edilir və bu, bircə adama aiddir. Bizcə, heç bir təklif verilmədi 

ki, nəyisə müzakirə edək. Biz əmin ola bilmərik ki, eşitdiyimiz həqiqətdir. Qay 

Verres – bu qaydanın böyük üzvü özünü müdafiə etmək imkanına malik olmadan 

ittihama məruz qaldı. Mən tələb edirəm ki, elə bu dəqiqəcə iclas bağlansın.  

Hortensiyə aristokratlar əl çaldılar. Tsitseron yerindən qaxdı:  

– Senator, görünür, qeydi oxumamışdır. Qay Verres barəsində hansısa 

bir xatırlama vardırmı? Mən Senatdan xahiş etmirəm ki, Qay Verres haqqında səs 

versin. Bu, Qay Verresin özünün olmadığı vaxt heç də düzgün mühakimə olmazdı. 

Qay Verres burada yoxdur ki, özünü müdafiə etsin. İndi biz bu prinsipi qoyduq, 

Hortensi onu mənim müştərim üzərinə də şamil edəcəkdirmi və razılaşacaqdırmı 

ki, onun özü olmadığı yerdə o, mühakimə edilsin və ya aristokratlar üçün bir 

qanun, qalan adamlar üçün tam başqa qanun vardırmı?  

Qapı ağzındakı kütlə sevinclə qışqırırdı. Tsitseron sakitliyi bərpa etmək 

üçün tezliklə əlini qaldırdı:  

– Çox yaxşı. O vaxtdan ki Hortensinin obyektləri orijinal hərəkətlərinin 

qeyri-müəyyənliyinə yönəlmişdir, qoy biz heç bir şübhə etməyənləri çərçivəyə 

salaq. Mən düzəliş təklif edirəm: «Haradasa özü olmadan Steni ittiham edilirsə, 

razılaşırsınız ki, onun özü olmayanda bu, onun üzərində aparılan heç bir mühakimə 

deyildir və əgər hər hansı belə bir mühakimə artıq baş vermişdirsə, o da hüquqi 

qüvvəsi olmayan sayılsın». Və mən deyirəm: «Gəlin indi buna səs verək və Roma 

Senatının ən yüksək ənənələrində günahsız adamı çarmıxa çəkmək kimi ölümcül 

cəzadan xilas edək!» 

Konsul ayağa qalxıb dedi:  

– Təklif edilmişdir. Başqa hansısa bir üzv danışmaq istəyirmi? 

Katul ayağa qalxıb dedi: 

– Mən inanıram ki, çıxış etməliyəm. Bəli, mən inanıram ki, bəzi şeyləri 

deməliyəm. Mən danışacağam, – deyə o, təkrar etdi, – və mənim birinci deyəcəyim 

odur ki, bu gənc adam – o, Tsitserona işarə etdi, – Roma Senatının ən yüksək 

ənənələri barədə heç nə bilmir, ona görə də o, belə düşünür ki, heç bir senator, 

onun sifəti istisna olmaqla, digərinə hətta hücum edə bilməz. Mən düşünürəm ki, 

köhnə dövrün müdrik adamı demişdir: «İrsiyyətin bir untsiyası ləyaqətin bir 

funtuna bərabərdir».  

Bu sözə aristokratlar gülüşdülər. Tsitseronun gələcək düşməni Katilina 

ona işarə edərək, barmaqlarını boğazının yarımdairəsinə çəkdi. Tsitseron qərənfil 

kimi qızarsa da, özünə nəzarətini saxladı. Hətta azacıq gülümsədi də. Serci Katilina 

dedi:  

 - Mən ilk dəfə bu evə girəndə Klavdi Pulxer və Mark Perperna konsul 

idilər.  



211 

 

Aydın idi ki, Hortensi və onun dostları sessiyanın qalan hissəsində 

danışmaq istəyəcəklər ki, Tsitseronun təklifinin səsə qoyulmasının qarşısını 

alsınlar. Tsitseron ayağa durdu ki, qayda barədə öz təklifini versin, lakin konsul 

Celli ona söz vermədi və tribuna hələ də Katula məxsus idi. O, dişi canavarın 

Romulu əmizdirdiyi vaxtdan virtual olaraq əyalət hökumətinin tarixindən danışdı. 

Onun atası da həmçinin konsul olmuşdu, ağac kömürünün tüstüsündən qeyri-adi 

bir qaydada, otaqda çabalamaqla ölmüşdü. O, hansısa bir yekuna gəlib çıxdıqda, 

tribuna indi də Kvint Metellin ixtiyarına verildi. Tsitseron yenidən ayağa qalxıb 

söz istəsə də, çoxluğun iradəsi ilə məğlub edildi. Metell pretor rütbəsində idi, əgər 

o, yol verməsə, Tsitseronun çıxış etməyə hüququ da yox idi və ona görə də belə bir 

imkanı heç vermədi də. Tsitseron toqasını çıxarıb atmaqla, müəyyən bir təhlükədə 

idi və nəhayət, təslim olub, yerinə oturdu. 

Lampa ilə işıqlandırılmağa icazə verilmədiyindən, noyabr ayının 

qaranlığında Senat kabusların parlamentinə bənzəyirdi. Metelldən sonra 

Hortensiyə söz veriləndə hamı bilirdi ki, o, saatlarla danışa bilər. Artıq hər kəsə 

aydın idi ki, müzakirə qurtarmışdır və Celli tezliklə binanı boşaltdıracaqdır.  

Hamı Senat binasını tərk edəndə təkcə Tsitseron arxa skamyalardan 

birində oturmuşdu. Sonra o, sifətini itirməmək xatirinə Hortensi və başqa bir qoca 

senatorla söhbət etməyə başladı. Bu qoca adam Verresin atası idi. O, vəd etdi ki, öz 

oğluna məktub yazacaq və əgər biz məsələnin yenidən Senata gətirilməməsi ilə 

razılaşsaq, onu məcbur edəcəkdir ki, ittihamını dayandırsın. Yazıq Steni bunu 

eşitdikdə, bir qədər yüngülləşdi. O, minnətdarlıq hissindən ölə bilərdi. Tsitseron 

ona dedi ki, «Əslində mən bir şeyə nail olana qədər hələ öz minnətdarlığını saxla. 

O, yalnız məktub yazmağı vəd etdi, budur, onun dediyi hər şey. Bu, heç də 

qarantiya deyildir». Steni isə ona dedi ki, yaxşı, sən təklifi qəbul edəcəksənmi? 

Tsitseron yavaş-yavaş başını silkələdi. Bircə o variantı seçəcəkdir ki, Verres kimi 

cinayətkarla ittifaqa girməsin. Verresdən isə o, nəhəng məbləğdə pul ala bilərdi. 

Onu da bilirdi ki, Verresin müdafiəsinə təkcə Hortensi qatılmayacaqdır. Deyirdi ki, 

onlar hamısı bir yerdədir. Metell qardaşları və əsl aristokratların hamısı. Əgər pul 

əldə etmək olmasa, onlar özlərindən başqa kiməsə kömək göstərmək üçün 

barmaqlarını da tərpətməzlər. Katul qızıla həris bir adamdır. O, Kapitoli təpəsində 

on ildir ki, çox iri bir bina tikdirir, bu bina Yupiterin məbədindən iri olmaqla, 

özünə həsr olunmuş bir kilsə olacaqdır.  

Tsitseronun qulu Tiron Milli Arxivə gedib, orada senator Tsitseronun 

adından Verresin hesablarının göstərilməsini xahiş etdi. Arxivin işçisi əvvəlcə dedi 

ki, o, Tsitseron barədə heç vaxt eşitməmişdir, sonra əlavə etdi ki, bina artıq 

bağlıdır. Tsitseron öz quluna əsəbiliyini gizlətməyi öyrətmişdi. Arxiv Katulun 

mülkiyyəti idi, ona və onun klanına həsr olunmuş məbəd idi. Binanın üstündə də 

onu Katulun tikdirdiyi yazılmışdı və portalın yanında onun fiziki ölçüsündə olan 

heykəli qoyulmuşdu. Ancaq heykəldə o, Senatdakı canlı Katuldan bir qədər cavan 

və qəhrəman görkəmində təsvir edilmişdi.  

Mari və Sulla arasındakı Vətəndaş müharibəsində aristokratlar qələbə 

çaldıqdan sonra öz düşmənlərindən qisas almağa başladılar. Katulun gənc protejesi 

Serci Katilina onun düşməni olan populist pretor Qratidianı tutub, onu Katulun ailə 
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sərdabəsinə qədər küçə boyu qamçılaya-qamçılaya aparmışdı. Pretorun qolları və 

ayaqları sındırılmış, qulaqları və burnu kəsilmiş, dili ağzından dartılıb çıxarılmışdı. 

Onun gözləri də eyni qaydada məhv edilmişdi. Katilina onun başını Forumda 

gözləyən Katulun triumfuna öz əlində aparmışdı. Ona görə də Katulu Tsitseron 

kimi hansısa bir əyalət atlısı ilə müqayisə etmək olmazdı.  

Nəhayət, bir papirusda Verresin məlumatları tapıldı. Orada Sulla ilə Mari 

arasındakı müharibə vaxtı yazılmış üç cümlə var idi: «Mən 2.235.417 sestertsi 

aldım. Maaşa, taxıla, leqatlara, prokvestora, pretorian kohartasına 1.635.417 

sestertsi pul xərclədim. 600.000 sestertsini mən Arimində qoydum».  

Bu pullar xəzinəyə təhvil verilməmişdi. Axı o, demək olar ki, iki il 

müddətinə Siciliyada qubernator olmuşdu.  

Öz qulu Tiron Tsitseronun evində ona Verresin kvestor hesabının 

surətini göstərdi. Senator qardaşı Kvintə dedi:  

– Bunlara bax, Kvint. Bu əclaf o qədər tənbəldir ki, həmin yalanı adekvat 

qaydada da söyləməmişdir. Altı yüz min – budur, yuvarlaq məbləğ və o, bu pulu 

hara qoymuşdur? Müxalif ordunun işğal etdiyi şəhərdə onu qoymuşdur ki, ona 

görə məzəmmət olmaqdan kənarlaşsın. Həm də iki il ərzində Siciliyadan heç bir 

hesabat verilməmişdi. 

Dörd yaş özündən kiçik olan qardaşı Tsitserona dedi: «Əgər sən Verresin 

davranışını Senatda qaldırsan, onlar çıxışları ilı bunu yaxın buraxmayacaqlar. Əgər 

sən onu məhkəməyə verməyə cəhd etsən, onlar ona bəraət verilməsinə nail 

olacaqlar. Ona görə də mənim məsləhətim belədir ki, burnunu bu məsələyə soxma» 

Senator əmisi oğlu Lutsinin də rəyini öyrənmək istəyəndə, o dedi:  

– Mən deyirəm ki, Roma Senatındakı hər bir namuslu adam bu cür 

korrupsiyanın yoxlanılmamış qalmasına dözməyəcəkdir. İndi sən faktları 

bilirsənsə, vəzifən onları açıqlamaqdır.  

Arvadı Terentsiya isə istehza şəklində Lutsiyə dedi:  

– Əhsən. Sən ömründə heç bir vəzifə tutmamış əsl filosof kimi 

danışırsan.  

 

 

 

Tsitseron tribunlara müraciət etməli olur 

 

Nəzəri cəhətdən Steni Sirakuzada (Siciliyanın o vaxtkı paytaxtında) 

şikayət edə bilərdi, özü də yalnız qubernatorun özünə. Tilsimli çevrə yaranırdı, 

burada Verresin özü qubernator idi. Beləliklə, bədbəxt Steniyə bu yol bağlanmışdı. 

Romada açıq şəkildə yaşamağa davam etmək də Steni üçün əlverişli çıxış yolu 

deyildi, – ağır cinayətdə ittiham olunan istənilən adam şəhərdən avtomatik qaydada 

qaçmağa məcbur idi, çünki ona burada qalmaq olmazdı. 

Tsitseronun bir dostu dedi ki, Steni üçün yeganə çıxış yolu intihar 

etməkdir. Əlbəttə, real şəkildə yox. Tsitseron isə buna real olaraq əl atılmalı 

olduğunu düşünürdü. Dostuna razılığını bildirib, Stenini gizlətmək üçün yer 

axtarmağa başladı. Doğrudan da, o, şəhərdə artıq açıq şəkildə qala bilməzdi. Verres 
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heyvan idi, özü də hiyləgər heyvan idi. Tsitseron, nəhayət, qərara gəldi ki, 

tribunların yanına getmək lazım gələcəkdir.  

Ənənəvi olaraq, tribunlar ümumi xalq səsverməsi vasitəsilə Senatın 

hakimiyyətini yoxlayır və onu tarazlaşdırırdılar. On il əvvəl Sulla Mari qüvvələrini 

məğlub edəndə aristokratlar tribunları öz hakimiyyətlərindən uzaqlaşdırdılar. Onlar 

artıq xalqın mitinqini toplaya bilməzdilər və ya qanunvericilik təklifi edə 

bilməzdilər. Onlar hətta ağır cinayətlərə və xətalara görə Verres kimi adamlara 

impiçment də elan edə bilməzdilər. B.e.ə. V əsrin əvvəlindən xalqın tələbi ilə 

yaranan bu vacib institut, plebeylərdən seçilməklə, magistratların və Senatın 

qərarları üzərində qadağa qoya bilərdi, lakin artıq hüquq müstəvisində malik 

olduğu bu böyük gücü itirmişdi. Son alçaldılma isə ondan ibarət idi ki, tribuna 

çevrilən istənilən senator avtomatik olaraq digər böyük vəzifəsindən azad 

olunurdu, özü də bu vəzifə istər pretorluq, istərsə də lap konsulluq olsun. Başqa 

sözlə, tribun gəmisi siyasi cəhətdən ölümlə nəticələnən qəzaya məhkum olan kimi 

layihələnməli idi. Kübarlıq ambisiyasına görə heç bir senator bu vəzifəyə yaxın 

gəlməyəcəkdi. Tribun institutu Sulla diktaturasından sonra ağır cəzaya düçar 

olmuşdu və bu, onun sona çatmasından xəbər verirdi.  

Lakin onlar magistratların ədalətsiz qərarlarına qarşı isə özəl şəxslərə öz 

himayələrini təklif etmək hüququna malik idilər. Dostu yarızarafat, yarıciddi 

şəkildə Tsitserona dedi ki, sən öz arvadını idarə edə bilmirsənsə, Romanı heç vaxt 

fəth edə bilməzsən. Tsitseron ona cavab verdi ki, Romanı fəth etmək uşaq oyunu 

olacaqdır, o vaxt məhz arvadımı idarə etməklə bu müqayisə oluna bilər. Sonra 

əlavə etdi ki, bir aforizmi o, heç vaxt yaddan çıxarmamışdır: «Əgər sən siyasətdə 

ilişib qalmaq istəyirsənsə, bunu etmək, elə bil ki, vuruşmağa başlamaqdır – vuruşa 

başla, əgər hətta sən onu udmağın necə baş verəcəyini bilmirsənsə də, çünki bu, 

yalnız vuruş gedəndə bilinir və təklifdəki hər bir şeyə sən ancaq ondan keçməklə 

ümid edə bilərsən».  

 Tsitseron sənədləri topladı ki, onları tribunlara təqdim etsin. Artıq onun 

adamları vuruş mərhələsinə girmişdilər.  

Tribunların qərargahı Senatdan sonrakı binada idi. Burada on tribun 

işləyirdi, onlar hər il xalq tərəfindən seçilirdilər. Onlardan biri məşhur Mark Portsi 

Katonun (böyük Katon b.e.ə. 234–149-cu illərdə yaşamış tanınmış siyasi xadim 

olmaqla, 23 il ərzində Senatdakı öz çıxışlarını «Karfagen dağıdılmalıdır» sözləri ilə 

bitirmiş, Karfagenin tarixdən silinməsindən üç il əvvəl həyatla vidalaşmışdı) 

nəticəsi idi. Kiçik Katon bazilika tikdirib, ona öz adını vermişdi. Gənc Katonun 23 

yaşı var idi, o, həm də Tsitseronun həyatı gedişində, həm də respublikanın ölməyə 

üz qoyduğu dövrdə mühüm şəxsiyyətə çevrilməli idi. Lakin həmin vaxt bunu 

təsəvvür etmək olmazdı. Tsitseron bilirdi ki, adətən, adamlara səfeh olan dövlət 

xadimləri xoş gəlir. Lakin tezliklə o, bu fikirdən daşındı.  

Tribun Palikan ayrılanda, Tsitserona dedi ki, qoy sənin müştərin hələlik 

Verresin çarmıxlarından birlikdə aqoniyada olsun. Və səhərisi gün onunla və 

müştərisi ilə bazilikada görüşməyə söz verdi.  
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Əlbəttə, Palikan haqlı idi, Tsitseronun heç bir seçimi yox idi. O, öz 

müştərisini ata bilməzdi. Həm də o, öz siyasi riskini də ölçürdü. Bu isə ona Servi 

kimi mülayimlərin dəstəyini itirməyə başa gələcəkdi.  

Nəhayət, məhkəmə dinləmələri başlandı. Tsitseron məhkəmədəki 

çıxışında dedi:  

– Cənablar, burada bir köhnə deyim vardır: «balıq başından iylənir» və 

bu gün Romada da nəsə iylənir, kim buna şübhə edə bilər? Mən sizə deyirəm ki, 

bu, başdan başlayır. Bu, yuxarıdan başlayır. Bu Senatdan start götürür. Burada bir 

üfunət verən şey vardır. İylənmiş balıq başı. O aforizmi söyləyən tacirlər sənə 

deyəcəklər ki, onu kəs at, – onu kəs at və tulla. Lakin başı kəsmək üçün sadəcə 

bıçağa ehtiyac vardır, biz bilməliyik ki, onlar nəyə bənzəyir. Bu, bir başdır ki, 

korrupsiya zəhəri ilə şişmişdir, məğrurluqdan və özündən razılıqdan böyüyür. Və 

bu bıçağı işlətmək üçün güclü əl lazımdır və bununla yanaşı, həm də möhkəm əsəb 

tələb olunur. Çünki onlar – bu aristokratlar bürünc boyunlara malikdirlər. Mən sizə 

deyirəm, onların hamısı bürünc boyunlulardır. 

Adamlar Tsitseronun sözlərinə bir neçə dəfə gülüşdülər. O, davam etdi:  

– Lakin həmin adam gələcəkdir. O, uzaqda deyildir. Onun hakimiyyəti 

bərpa olunacaqdır, mübarizə nə qədər çətin olsa da, mən sizə vəd edirəm. 

Bir neçə adam Pompeyin adını ucadan çəkdi. Tsitseron əlini qaldırıb, 

Molonun öyrətdiyi kimi, üç barmağını uzatdı:  

– Siz bu mübarizənin sınağının kimin üzərinə düşdüyünü bilirsiniz? 

Dostlar, cəsarət göstərin. Bu gün start verin. Tiraniyaya zərbə vurun. Mənim 

müştərimi azad edin. Sonra isə Romanı azad edin.  

Hökm sıfıra qarşı on səs üstünlüyü ilə keçdi və Steni Romada qalacağı 

müddətdə təhlükəsiz olmalı idi.  

 

 

 

Krez kimi varlı Krass və onun qəddarlığı. Böyük Pompey 

 

 

Bir nəfər Krassı «sürüdəki ən təhlükəli öküz adldandırmışdı». Onun var-

dövləti iki yüz milyona bərabər idi. Onu qədim Midiya çarı, varlılıq simvolu olan 

Krezlə müqayisə etmək olardı. Qəddarlıqda da Krass ad çıxarmışdı. O, Spartak 

üsyanını yatırtdıqdan sonra Appi yolunda çarmıxlar qurdurmuşdu. O, 350 mil 

uzunluğunda yolda 6 min adamı çarmıxa çəkdirmək istəyirdi. Hər bir mil məsafəyə 

17 çarmıxa çəkilmiş adam düşürdü. O, gülə-gülə deyirdi:  

– Mən şübhə edirəm ki, bir dəfə bu barədə eşidən hansısa çox sayda qul 

gələcəkdə Roma əleyhinə qalxmağa cəsarət etsin.  

O, öz rəqiblərini ələ salmaqdan da çəkinmirdi. O, Pompey barədə istehza 

ilə deyirdi: «Pompey kimdir? Böyük Pompey. Nə kimi böyük?» Krass həm də 

borclu olan adamı heç vaxt unutmurdu.  

Romalılar danışmaq üçün dilə malik olan vaxtdan 6 min qulu çarmıxa 

çəkən Krassın adını daim xatırlayacaqlar. Romanın böyük generallarından heç biri 
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nə vaxtsa bunu etməmişdi. Stsipion Afrikalı, Pompey, Lukull. Krass onlara nifrətlə 

baxırdı: «Onlardan heç biri hətta bu barədə fikirləşə də bilməzdi». 

Tsitseron geri tərəfdə oturub Krassa gülürdü, əvəzində Krass da gülürdü. 

O, ayağa qalxıb əlini Tsitserona tərəf uzatdı: «Gəldiyinə görə, cavan dostum, çox 

sağ ol!» 

Bu vaxt Böyük Pompey gecə yarısı Romaya gəldi. Konsullar onunla bir 

yerdə olacaqdılar. Tsitseronun Pompeyin qızğın tərəfdarı olmaq istədiyini bilən 

senatorlar da gözləyirdilər. Günorta Hortensi də gəldi, onun arxasında çoxlu əsgər 

var idi. Tsitseron Metell qardaşlarının arxasınca gəlirdi. Pompey göründükdə hamı 

əl çaldı. Sonra Krassla birlikdə bu iki rəqib addımladıqda, kütlə daha ucadan 

qışqırdı. Bu vaxt Pompey Krassın əlini onun başı üzərinə qaldırdı. Bunu görən 

Tsitseron «Necə də ürək bulandırcı səhnədir» – dedi. Pompey kütləyə əl eləyib 

danışmağa başladı:  

– Roma xalqı! Senatın liderləri mənə şərəfli bir təklif etdilər və mən 

lütfən bu təklifi qəbul etdim. Onlar həmçinin mənə dedilər ki, konsulluğa namizəd 

olmağa razılıq verim və mən onu da lütfən qəbul etdim. Bir şey mənə xüsusilə 

xoşdur ki, köhnə dostum Mark Litsini Krass konsulluqda mənim kolleqam 

olacaqdır.  

Krass, məşq keçmiş bir natiq səsi ilə dedi ki, Pompey oyunlar təşkil 

edəndə, Roma xalqını azad qida ilə təmin edəcəkdir. Bu, mənim taleyimin onda 

biridir. Sizin hər birinizə üç ay ərzində azad qida verəcəyəm, küçələrdə hər bir 

vətəndaş üçün Herkulesin şərəfinə böyük ziyafət təşkil ediləcəkdir. Kütlə bu vaxt 

təzədən ekstaza gəldi. Tsitseron aludə olan bir şəkildə dedi: «Əclaf, onun taleyinin 

onda biri 20 milyona bərabərdir, həm də çox ucuz bir qiymətə. Gör o, necə zəif bir 

mövqedən qüvvətli olmağa keçdi». 

Pompey azacıq natiqlik təcrübəsinə malik idi. O, sadəcə olaraq adamlara 

komandanlıq etməyə alət etmişdi, onları inandırmağa yox. O, platformadan aşağı 

düşdü. Krass isə yerində oturmaqda davam edirdi və alqışlar yavaş-yavaş kəsildi. 

Tsitseron dedi: «Mən onlara tamaşa göstərəcəyəm.» O, şəhərin ən tanınmış 

vəkillərindən biri hesab olunurdu. Senatda adamlara çox lazım idi. O, sonrakı ili 

edil olmağa ümid edirdi. Pompey «edil» sözünü eşitdikdə, bu ideyaya görə 

qaşqabağını tökdü: «Yox, yox. Mən belə düşünmürəm. Bu məsələ barədə mənim 

başqa planlarım vardır. Mən əminəm ki, yaxşı hüquqşünas kimi biz ondan daima 

istifadə edəcəyik». O, bu sözləri deyib, çıxıb getdi. Tsitseron ona baxıb: 

– Səninlə görüşmək xoş idi.  

O, bu sözləri çətinliklə uddu.  

 

 

Tsitseron Verres işində hücuma keçir 

 

Tsitseron evdə arvadı Terentsiya ilə mübahisə etdikdən sonra çox 

hirslənmişdi. Hətta onu boşayacağını deyirdi. Sonra o, otağında tək qaldı, 

siciliyalıar onun yanına gəldilər. Steni qəribə, həm də uzaq özəl bir səltənətdə idi, 

oraya kənardan nüfuz etmək də çox çətin idi.  
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O, Tsitserona müraciətlə:  

– Mən sizə çox minnətdaram, Senatda mən Sirakuzadan, məhkəmədən 

əldə edilmiş xəbərlər almışam. Sən bu monstrın nə etdiyini görə bilərsən». 

O, bir kağız parçasını Tsitserona verdi. Bu tribunların qərarından əvvəl 

yazılmışdı, digəri isə sonra yazılan idi.  

Tsitseron gözlərini yazıya dikib dedi:  

– Deməli, Verres öz məhkəməsinin də qərarını saxtakarlığa məruz 

qoymuşdur.  

Steni «Həqiqətən də!» deyə qışqırdı. Sonra Tsitseron ondan kisəsində 

başqa nə olduğunu soruşdu. Steni dedi ki, Verres iki hadisədə, bir dəfə 60 min, o 

biri dəfə isə 30 min məbləğində pul ələ keçirmişdir. O, saxta ittihamlar irəli 

sürməklə və qanunsuz verdiktlər verdirməklə öz vəzifəsindən sui-istifadə 

etməkdən də çəkinmir. Həm də Steni ilə eyni vaxtda başqalarını da soymuşdur. 

Onlardan ikisi onun qubernatorluğuna qədər icmanın aparıcı adamları olmuşdular. 

Təqib olunanda isə adadan bir qəpikləri də olmadan qaçmağa məcbur olmuş və 

Romada sığınacaq axtarmışdılar. Steninin tribunlara müraciət etməsini eşitdikdə, 

onlar onu axtarıb tapmış və birgə hərəkət etməyi təklif etmişdilər.  

Tsitseron deyirdi ki, qurbanlar təkcə heç də zəif olmur, ancaq onlar 

ümumi işə görə birləşdikdə bütöv adada yayılan əlaqə şəbəkəsinə malik olurlar. 

Terme şimalda, Vidis cənubda, Sirakuza şərqdədir, onların həmvətən sirdaşları 

nədən əzab çəkdiklərinin sirrini öyrənirlər, çünki onlar bunu heç vaxt Roma 

senatoruna açmayacaqlar.  

And içən şahid Halesalı Duondan Verres ilk dəfə 10 min sestertsi rüşvət 

tələb etmişdi, gətirməsə, təqsirkar olması barədə verdikt verdirməyə söz vermişdi 

və sonra onun bütün atlarını, qobelenini, qızıl və gümüş lövhələrini 

oğurlatdırmışdı. Məbədlər qarət edilmiş, heykəltəraş Mironun əsəri olan bürünc 

“Apollon” da oğurlanmışdı.  

Verres digər iyrənc qanunsuz hərəkətlərə də yol vermiş, onun liktorları 

bir adamı döyüb, çılpaq şəkildə atlı adam heykəlinə bağlamışdılar. Tsitseron 

şikayətlərin və şahidlərin daha çox olmasını tələb edirdi.  

Verres əvvəllər də dəfələrlə zorakılıq etmiş və adamları qorxutmuşdu. 

Tsitseron deyirdi ki, biz bütün şəhadətləri əclafın xəbəri olmadan əldə etməliyik. 

O, düşünürdü ki, əgər hakimiyyəti əldə etmək istəyirsənsə, indi onu tutmaq 

vaxtıdır, bu, mənim zamanımdır. Lakin ona necə nail olmaq olar? Yalnız Qay 

Verresi rüşvətxorluqda ittiham etməklə. Bu vaxt o, çox qətiyyətli görünürdü. O, 

edil olsa, bir gecə ərzində pretora da çevrilə bilərdi. Özü də heç kəsin, hətta Böyük 

Pompeyin köməyi olmadan da (O, tale quşunu tutmalı idi, əgər təcrübəsizlik edib 

quşu quyruğundan tutsa, quş uçub gedəcək, onun əlində isə yalnız quyruğun 

bəzəkli lələkəri qalacaqdı. Ona görə də çox ustalıqla, səhvə yol vermədən hərəkət 

etməli idi).  

Xüsusi elektoral kollegiyada Tsitseronun bir neçə üstünlüyü var idi. Ona 

güclü dəstək verənlər iş adamları və tərbiyə olunmuş kasıblar idi, aristokratlar ona 

çətinliklə qoşula bilərdilər. Tsitseronun aparacağı kampaniyanın təqvim cədvəli 

tezliklə tədbirlərlə doldu və onun iş günü daha da uzandı. Onun şüarı «Ədalət və 
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İslahat» idi. Qardaşı Kvint onun kampaniyasının meneceri idi. Əmisi oğlu Lutsiyə 

Verresə qarşı ittihamın ayrı-ayrı cəhətlərini təşkil etmək etibar olunmuşdu. 

Tsitseron Verresə ilk mümkün zərbəni vurmağı qərara almışdı ki, ona vaxt 

verməsin ki, öz xeyrinə şəhadətlər təşkil etsin və ya şahidləri qorxutsun. O çalışırdı 

ki, Verresə qarşı qalxan kütləvi şübhədən onun yayınmasına heç cür imkan 

verməsin.  

Tsitseron Katonun öz qohumu 18 yaşındakı məlahətli Emiliya Lepidaya 

evlənməsinə kömək edirdi. Bu qızın həyatı faciə ilə “parlamışdı”. 13 yaşı olanda 

öz nişanlısı, gənc aristokrat Stsipion Nasika tərəfindən alçaldıcı qaydada tərk 

edilmişdi. 15 yaşı olanda atası, 16 yaşında isə qardaşı ölmüş, bu qız tam tək 

qalmışdı. Tsitseron Katona deyirdi ki, onu al, yazıq qız – əgər o, sənin dayın 

qızıdırsa, – altı il əvvəlki konsul, sənin mərhum anan Liviyaya doğma qardaş 

düşən Emili Livianın qızı olmalıdır. Tsitseron çox sayda əsilsiz radikallar kimi, 

aristokratlar haqqında geniş məlumata malik idi.  

O, Katonu belə parlaq ittifaqa görə təbrik etdi. Onların damarlarında 

həmin üç nəslin qanı axır, qızın yaxın qohumlarının hamısı ölmüşdürsə, o, 

Romadan ən varlı mirasa malikdir.  

Katon dedi:  

– O, varlıdır, bu da bir narahatçılıqdır. Onun keçmiş nişanlısı Stsipion 

Nasika İspaniyadan yenicə qayıtmışdır. Pompeyin ordusunda vuruşmuş, qızın çox 

varlı olduğunu eşidib, onun özünə məxsus olduğunu reklam edir. Qız isə artıq onun 

barəsində öz qərarını vermişdir. Katon dedi ki, mən istəyirəm ki, Stsipiona qarşı 

qanuni mühakimə qurasan. Stsipion isə demişdi ki, mənim son cavabım 

Lepidadadır. Qız bu vaxt əlini Stsipionun əlinə keçirdi. Stsipion:  

– Bu, mənim arvadımdır, biz dünən axşam evlənmişik. Onun yanında 

olanlar isə bizim dostlarımızın toy hədiyyələridi. Böyük Pompey Kapitolidə 

qurban verəndən sonra birbaşa nikaha şahid olmaq üçün gəlmişdi. 

Tsitseron dedi:  

– Hüquqşünasların dediyi kimi, sahiblik qanunun onda doqquzudur və 

Stsipion təkcə sadəcə sahib deyildir, öz yeni nişanlısını əvvəlcədən güclə razı 

salmışdır. 

Tsitseron Qay Verresin Romaya qayıtdığını öyrənə bildi. O «əclaf, əclaf, 

əclaf!» deyə təkrar edirdi. Verres Mironun əsərini gənc Stsipiona, sonra isə 

Hortensiyə, daha sonra Metell qardaşlarına vermişdi. 

 

 

Tsitseron edil olmaq istəyirdi. Verresin məhkəməsi 

 

Adamlar bilirdilər ki, Tsitseron Verresi təqib etmək planına malikdir və 

ona məsləhət görürdülər ki, bundan vaz keçsin. Tsitseron öz məşq etmiş 

tərəfdarları ilə birlikdə gəlib, əlində açdığı sənədlə tamaşaçılara müraciət etdi:  

– Vətəndaşlar, bu gün mən gəlmişəm ki, öz xidmətimi Roma xalqına 

təklif edim. Mən istəyirəm ki, Romada edil olmaq barədə öz niyyətimi elan edim. 

Bundan hansısa bir şərəf üçün istifadə etmək barədə heç bir arzum yoxdur. Çünki 
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bizim respublikamızın vəziyyəti elədir ki, vicdanlı adam indi ədalətin keşiyində 

dayanmalıdır. Sizin hamınız məni tanıyırsınız, mənim nəyə inandığımı da 

bilirsiniz. Mən öz əlimdə məhkəmədə ittiham etmək sənədinə – postulatus-a 

malikəm, biz vəkillər onu belə adlandırırıq. Və mən buradayam ki, Qay Verresin 

ağır cinayətlərinə və xətalarına görə onu məhkəməyə gətirmək niyyətimi icra edim. 

O, bunları Siciliyada qubernator olarkən etmişdir. Əgər o, məhkum olsa, 

oğurladıqlarını geri qaytarmayacaqdır. O, bir vətəndaş kimi yalnız bütün mülki 

hüquqlarını itirəcəkdir. Onun yeganə seçimi sürgün və ya ölüm olacaqdır. O, küncə 

sıxılmış heyvan kimi vuruşacaqdır. Bu, uzun sürən çətin döyüş olacaqdır, heç bir 

səhvə yol vermədən və nəticədə hər şey başlanacaqdır, – mən vəzifə axtarmıram, 

mənim ümidim gələcəyədir. Mənim əvvəllər qazandığım reputasiya və onu əldə 

etmək üçün çəkdiyim zəhmət mənə əsas verir ki, möhkəm ittiham irəli sürüm və 

inanıram ki, haqq qalib gələcəkdir.  

Hortensi məhkəməyə məlumat verdi ki, Verresin Sesili tərəfindən 

ittiham edilməsinə heç bir əsas yoxdur və o, heç bir səbəb verməmişdir. Tsitseronla 

qardaşı Kvint bildirdi ki, Hortensi məhkəmənin işini poza bilməz, çünki Roma 

məhkəməsi dünyada ən yaxşı sistemdir. Tsitseron razılaşmadı:  

– Bu şüarları sən hardan tapmısan? Dayə kitablarındanmı? Sən güman 

edirsən ki, Hortensi iyirmi il ərzində məgər yaxşı rol oynamaqla Roma 

məhkəməsində ağalıq etməmişdirmi?  

Dan yeri ağaranda Tsitseron buz kimi soyuq suda çimdi ki, özünü 

canlandırsın və qayğıkeşliklə paltarını geyindi. Sonra o, məhkəməyə yollandı. 

Rəqabət aparan iddiaçılara iki kürsü qoyulmuşdu. Sesili artıq oturmuşdu. 

Tsitseron içəri girəndə ona fikir vermədi. Hakim qaydaya riayət etməyə çağırdı. 

Tsitseron tam sakitləşməni gözləyib, yavaş-yavaş çıxış etməyə başladı. Qeyd etdi 

ki, əvvəllər heç vaxt ittihamçı kimi çıxış etməmişdir. «Mən nə edirəmsə, öz ölkəm 

naminə edirəm». O, Verresə tərəf əlini uzadıb dedi: 

– Burada tamahkarlıqda, həyasızlıqda və əxlaqsızlıqda tayı-bərabəri 

olmayan insan monstrı oturmuşdur. Əgər mən bu adamı ədalətə gətirsəm, o, bunu 

etdiyimə görə məndə hansısa bir cəhət tapa bilər. Bütün ədalət və müqəddəs olanın 

adına de ki, indiki vaxtda mən ölkəm üçün daha yaxşı xidmət etmək üçün nə 

etməliyəm?  

Verres başını silkələyirdi. Tsitseron ona bir müddət nifrət dolu nəzərlə 

baxıb, jüriyə tərəf döndü:  

– Qay Verresə qarşı ittiham odur ki, üç ilə bərabər olan bir müddət 

ərzində o, Siciliya əyalətini viran qoymuşdur, – o, Siciliya icmalarını soymuş, 

siciliyalıların evlərini boş qoymuş və Siciliya məbədlərini qarət etmişdir. Bütün 

Siciliya bir səslə deyə bilər ki: «Bütün qızıl, bütün gümüş, bütün gözəl şeylər nə 

vaxtsa mənim şəhərlərimdə, evlərimdə və məbədlərimdə idi, onların hamısını sən 

Verres qarət etdin və məndən oğurladın; və indi bu hesaba görə, qanuna müvafiq 

olaraq bir milyon sestertsiyə bərabər məbləğ üçün mən səni məhkəmədə mühakimə 

edirəm.» Bu sözlər bütün Siciliya üçün tam mütləq xarakter daşıyırdı. Əgər o, 

vahid səslə danışa bilsəydi, ancaq bunu təəssüf ki, edə bilmir, o, məni seçərdi ki, 

bu məsələdə onun vasitəçisi olum. 
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O, nitqinə davam etdi:  

– Hər kəs bilir ki, mənim həyatım Forum və qanun məhkəmələri 

ətrafında cəmlənmişdir. Professiyamın tələb etdiyi kimi öyrənirəm və çətin bir işi 

görürəm.  

Sonra o, Verresin vəkilinə üzünü tutub dedi:  

– Sesili, sən heç nəsən və sən heç nəyə bel bağlamırsan. Hortensi səni 

məhv edəcəkdir. Lakin o, heç vaxt öz ağlı ilə məni sındıra bilməyəcəkdir.  

O, Hortensiyə tərəf baxıb istehza ilə alçaltmaq qaydasında ona təzim etdi 

və dedi:  

-Mən bu centlmenin hücum metodları ilə tanışam. Mən ona ciddi 

xəbərdarlıq edirəm. Əgər mən işlə əlaqədar çıxış edirəmsə, heç bir səbəb yoxdur 

ki, çox sayda adam elə bir ciddi təhlükə olmadan məhkəmənin rüşvət aldığını 

düşünsün.  

Rüşvətin yada salınması kiçik səs-küy qaldırdı. Tsitseron ritorika çəkici 

ilə öz opponentlərinə, dəmirçi sobada dəmiri döyən kimi zərbə endirirdi. O, 

Verresi korrupsiyasına görə darmadağın etmişdi.  

O, jüriyə müraciət etdi:  

– Əgər siz Kvint Sesiliyə üstünlük versəniz, mən daha yaxşı adam 

tərəfindən udulduğumu düşünəcəyəm. Lakin Roma düşünə bilər ki, mənim kimi 

vicdanlı, ciddi və enerjili ittihamçı arzu etdiyinə nail olmadı və senatorların 

özlərinin də arzu şəklində bildikləri olmadı. Centlmenlər, baxın ki, bu, baş 

verməsin. 

Bu vaxt bərkdən alqış səsləndi və çıxış üçün Sesilinin növbəsi gəldi. O, 

ləyaqətdən heç də bütünlüklə xali deyildi. Ritorika müstəvisində Tsitseron ona çox 

böyük hesabla qalib gəlmişdi. Jürinin səsvermə növbəsi gəldi və məhkəmə 

məmuru qutu ilə durmuşdu ki, səsləri yığsın. Tsitseronun sonralar dediyi kimi, 

bilirdi ki, o, uduzmuşdur. O, ən azı, möhkəm düşməni olan 32 senatoru və onların 

dostlarının yarısına qədərini tanıyırdı. Katul lövhəyə nişan vurdu və onu hər iki 

tərəfdən olan adamlara göstərib, sonra qutuya atdı. Tsitseron hələ də heykəl kimi 

sakit idi. Bütövlükdə, 14 adam Tsitseronun xeyrinə səs verdi, 13 nəfər isə Sesiliyə 

səs vermişdi, beş nəfər bitərəf qalmışdı. 

Mark Tulli Tsitseron jürinin qərarı ilə Qay Verresin işində xüsusi 

ittihamçı (nominis delator) təyin edildi. Tamaşaçılar əl çalanda Hortensi və Verres 

yerlərində dinməz oturmuşdular Tsitseronun sonradan təəccübünə səbəb olan 

qaydada məlum oldu ki, öz qələbəsinə görə ancaq Katula borcludur. Bu çətin adam 

olan qoca senator kiminləsə yaxınlığına baxmayaraq, beyninin sümüyünə qədər 

vətənpərvər idi, ona görə də onun rəyi belə hörmət qazanmışdı. Öz kürəkəni 

Hortensiyə ailə borcu, təbii ki, onu Tsitserona səs verməkdən çəkindirməyə sövq 

edə bilərdi. Bu amilə baxmayaraq, o, bitərəf qalmışdı və həmçinin kimə səs 

vermək lazım olduğunu bilməyənlərin dördü də ona qoşulmuşdu.  

«Qaban ovçusuna» bəziləri minnətdar olsalar da, Tsitseron bu vaxt 

Siciliyaya öz ekspedisiyasını hazırlayırdı. Verresin rəsmi kağızları məhkəmə 

tərəfindən möhürlənmişdi. Tsitseron Senat qarşısında təklif etdi ki, qubernator son 

üç ilin hesablarını təqdim etsin.  
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Lakin o, bunu heç vaxt etmədi. Adanın hər bir iri şəhərinə məktublar 

göndərildi, onlardan şəhadətləri vermək xahiş olunurdu. Tsitseron qubernator Lutsi 

Metellə nəzakətli məktub yazıb, ona öz səfəri barədə məlumat verdi. O, əmisi oğlu 

Lutsini də özü ilə götürmək istəyirdi. Lakin səfərə yollanmaq müəyyən məbləğ pul 

tələb edirdi. Tsitseronun qanuni praktikası ona bu vaxt bir qədər gəlir gətirirdi – 

bu, heç də birbaşa haqq ödəmək deyildi, həmin qayda qadağan olunmuşdu. Yalnız 

minnətdar müştərilərdən hədiyyə və irs şəklində nəsə almağa icazə verilirdi. Bu 

təqib etməni reallaşdırmaq üçün isə onun nəğd pulu yox idi. Krass da ona borc pul 

verməzdi. Yeganə çıxış yolu arvadı Terentsiyanın malikanəsindən 100 min 

sestertsi pul çıxarmaq idi. Qadın narazılıq etsə də, ona bu pulu ödəməyə razılıq 

verdi. Səhərisi gün arvadının biznes meneceri bir kiçik pul sandığı gətirdi, onda 10 

min nəğd pul var idi, lazım gəlsə, 40 min də əlavə veriləcəkdi. 

 

 Siciliyada səfərin uğuru və çətinlikləri 

 

Tsitseron yanvarın idisində – 15-də, Nimfalar bayramının son günündə 

Romanı tərk edib Siciliyaya yollandı. Velia sahilinə gəlib çatanda, qayıq əvəzinə 

gəmidə getməyi qərara aldı, bu, qış tufanlarına və dəniz quldurlarına görə riskli bir 

iş idi. O öyrəndi ki, gəmi Siciliya limanı Messana vətəndaşları tərəfindən keçmiş 

qubernator Qay Verresə hədiyyə kimi verilibmiş.  

Messana əhalisinin xüsusi ittihamçıya ümumi düşmənçiliyinə 

baxmayaraq, iki nəfər qonaqpərvərlik göstərmək əlaməti kimi onu salamladı. 

Tsitseron addımbaşı «Mən Roma vətəndaşıyam» deyə təkrar edirdi. O, 

Sirakuzadan Romaya qaçıb, Verresin bütün cinayətlərini açmaq istəyən adama 

tərəf gəldi. Messananın böyükləri onu həbs etmiş, bu yazığa qızmar dəmirlə 

işgəncə vermişdilər. Kim danışmaq istəsə, onun üçün çarmıx da hazır idi. Yüzlərlə 

adamı Verres çarmıxa çəkdirmişdi, hətta Roma vətəndaşlarını da. Tsitseron həm də 

onun casus olduğundan şübhələnirdi. 

Sonra o, şimal sahil şəhəri Tindara getdi. Orada Roma ədaləti barədə 

qısa bir çıxış etdi, yerli adamların şikayətlərini dinlədi. Tindardan Steninin vətəni 

olan Termeyə yola düşdü, burada onun boş evində qalmış arvadını gördü. Qadın 

sürgündəki ərindən Tsitseronun gətirdiyi məktubu oxuyub ağladı. Evində qaldığı 

Lisona məxsus olan Apollonun qiymətli heykəlini və Mentorun gümüş qədəhlərini 

qarət etmişdilər.  

Yeni qubernator Lutsi Metellin liktorları əllərindəki qamçı və balta ilə 

bazar meydanı tərəfdə dayanmışdılar və Verres barədə şəhadət verənləri 

cəzalandıracaqları hədəsi ilə qışqırırdılar. Tsitseron ilk dəfə bu adaya gələndə, 

buradakı Leontini düzənliyi Romanın taxıl anbarı idi. İndi isə tərk edilmiş ferma 

evləri, becərilməyən tarlalar gözə çarpırdı. Bir fermer şikayət etməyə cəsarət 

göstərdi. Gəlirin onda birini Verres üçün yığanlar bir nəfəri bazar meydanındakı 

zeytun ağacından asmışdılar. 

Sirakuza Siciliyanın ən böyük və ən yaxşı şəhəri idi. Əslində, burada 

dörd şəhər birləşmişdi və bir şəhər içərisində ərimişdi. Romalı qubernator Diana və 

Minerva böyük məbədlərinin yanındakı saraya malik idi. Messanadan sonra bu 
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şəhər Verresə loyal olduğundan, bu yaxınlarda şəhərin senatı ona elegiya 

göndərməyə səs vermişdi. Ona görə də Tsitseron özünün düşməncəsinə qəbul 

ediləcəyindən qorxurdu. 

Tsitseron gənc magistrat olanda görkəmli matematik Arximedin 130 illik 

qəbrini nankorluqla itirmiş qəbiristanlığın yanında məskunlaşmışdı, bu adam isə 

böyük alim olmaqla, Sirakuza tarixinin ən məşhur şəxsiyyəti idi. 

Hortensinin yenidən öz köhnə fırıldaqlarını təkrar etməsini eşidəndə, 

Tsitseron dedi ki, «Biz müharibəni düşmən cəbhəsinə keçirməliyik, nə baş 

verdiyini anlayan romalıların özlərinin dilini açmalıyıq. Həm də o bilirdi ki, bu, 

riskli bir strategiyadır, lakin öz inamından dönmürdü və əmin idi ki, Verresin 

başçılıq etdiyi qatillərin zülmət ürəyi açılıb göstəriləcəkdir. O, çox sürətlə və məxfi 

qaydada hazırlıq görürdü. O, belə bir fikirlə razı idi ki, «kim küçəyə nəzarət edirsə, 

o, qanuna nəzarət edir». Bu həmin Tsitseron idi ki, küçəyə nəzarət edirdi. O 

deyirdi: «Bir buna baxın, bu, heç də müəyyən bədbəxt fərdlərdən tutulub alınmış 

mallar deyildir. 400 kiçik çəllək bal, əcnəbi paltarlardan ibarət 90 bağlama. Bunlar 

gəmi yükü idi. Sizin qubernator Verres gəmini də oğurlamalı idi».  

Şahid 10, bəlkə də, 20 gəminin yükünün oğurlandığını və heç bir gömrük 

rüsumu alınmadığını dedi. Verres bütün yükləri özünə götürmüşdü. Bu gəmilər 

Asiyadan, Suriyadan, Tirdən, Aleksandriyadan gəlirdi. Verres təkcə malları, yükü 

deyil, gəmiləri də özünə götürürdü. O, casusluq yolu ilə buna nail olurdu. Bütün 

casusların kökü qubernator Verresin özündə idi.  

Bu gəmilərin komandaları isə «Daş karxanası» adlanan zindana 

göndərilirdi. Onların gələcək taleyininin necə olacağını heç kəs bilmirdi. «Daş 

karxanası» Siciliyada ən qorxulu dustaqxana idi. Ondan pis olanı barədə heç kəs 

heç nə eşitməmişdi. Burada Verresin qurbanları əzab çəkir və ölürdülər. Bu, tiran 

Dionisinin üç əsr bundan əvvəl tikdirdiyi yeraltı məhbəs idi. Bəzi adamların azad 

olunması xəbərləri gəlirdi, əksəriyyəti barədə isə «onların üzərinə ölüm cəzası 

qoyulmuşdur» mənasını verən Siciliya sözü olan «edikaiothesan» yazılırdı.  

Tsitseron ayrı-ayrı ölkələrdən olanların nəyə görə həbs olunduqlarını 

soruşanda, bu suala belə cavab verdilər ki, onlar dəniz quldurları idilər, dəniz 

quldurları və casuslar. Onların hamısı artıq öldürülmüşdü, təkcə romalılar və iki 

ispan həbsdən azad olunmuşdu. İki nəfərin edam edilməsi isə Tsitserona detalları 

ilə təsvir edildi.  

Tsitseronun fəallığı hesabına Sirakuzada qarışıqlıq yaranmışdı. Senat 

binası mühasirəyə alınmışdı. Aşağıda Verresin özünün qızıl suyuna çəkilmiş 

heykəli dururdu. Şəhərlilərin mitinqi qubernator Metellin göstərişi ilə dağıdılmışdı. 

Qanlı qiyam baş verə bilərdi. Tsitseron da siciliyalıları sakitləşməyə çağırırdı.  

Metell ailəsi bu vaxt hakimiyyətin kulminasiya nöqtəsində idi. Üç qardaş 

– Kvint, Lutsi və Mark bir neçə il idi ki, Romada ağalıq edirdi. Ən qorxulusu ikinci 

qardaş Lutsi idi. O, Tsitseronu qubernator sarayındakı kral otağında qəbul etdi. 

Yerindən qalxmadan dedi ki, «Roma əyalətində qiyam qaldırmaq xəyanətkar bir 

cinayətdir». Tsitseron cavab verdi ki, «Bu da xəyanətkar bir cinayətdir ki, xalqı və 

Roma xalqını, onun təyin etdiyi təmsilçini öz vəzifəsini yerinə yetirməyə görə 

kimsə təhqir etsin». Onu da əlavə etdi ki, «Qubernator, mən sizi əmin edirəm ki, 
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xalqın qəzəbi Romaya qarşı deyil, Verresə qarşıdır». Metell bildirdi ki, «sən özünü 

irəlilətmək üçün bu şansdan istifadə etmək istəyirsən». Sonra sıçrayıb ayağa 

duraraq dedi: «Mən səhər götürdüyünüz sənədləri geri qaytarmağı əmr edirəm».  

Tsitseron bildirdi ki, qubernator unutmasın ki, azad Roma vətəndaşına 

müraciət edir və o, özünə həvalə edilmiş vəzifəni yerinə yetirəcəkdir. «Görünür, 

siz, Lutsi Metell, Verresin layiqli varisisiniz».  

Verres rüşvət verməyə pulu olmayanları kimdənsə borc almağa məcbur 

edirdi. Beləliklə, Verres rüşvət tələb edirdi və qurbanına təkid edirdi ki, 

Karpinatidən lazım olan nəğd pulu borc götürsün. Tsitseron onu «parlaq əclaf, 

parlaq tamahkar, səfeh əclaf» adlandırırdı. Sənədlər isə Qay Verrusinin adına 

rəsmiləşirdi, əslində isə heç bir Verrusi yox idi, bu, Verresin özü idi.  

 

 Tsitseronun məhkəmədə qələbə çalması 

 

Reqiumdan Romaya səfər nisbətən asan idi. Tsitseron öz ittihamlarını 

Verresin korrupsiyasına, vergi yığanda və rəsmi gəlir götürüləndə rüşvətə, özəl və 

munatsipial mülkiyyəti qarət etməyə və nəhayət, qanunsuz və tiranlara xas olan 

qaydadakı cəzalar bölməsinə ayırırdı. Şahid bəyanatları və məlumatları müvafiq 

qaydada qruplaşdırılmışdı. 

Tsitseronun başlıca qayğısı isə edil seçilmək üçün fonda malik olmaq idi. 

O, bunun üçün pul toplamalı idi. Krass, yəqin ki, ona borc pul verməyəcəkdi.  

Konsul seçkisində Pompey nəhayət qalib elan edildi. Hortensi Kvint 

Metellə birlikdə ikinci konsul vəzifəsi uğrunda mübarizə aparırdı. Mark Metell 

pretor seçilmək üçün səslərin çoxunu aldı. Keçmiş konsul Verresi qucaqlayıb 

demişdi ki, «bugünkü seçki sənin bəraət almağın deməkdir».  

Tsitseron bilməli idi ki, Pompey onunla görüşməyə razılıq verəcəkdir. O, 

Sezarı da çoxdan tanıyırdı. Tərəfdarları isə Sezar haqqında deyirdilər ki, o, hətta 

beşikdə olandan dahi idi. Özünü yüksəltmiş adam olan Tsitseron onlara nifrət və 

paxıllıq edirdi. Sezarın özü də inanırdı ki, o, Veneranın birbaşa törəməsidir, 

aşağıdan qalxanlardan isə başqalarının işinə qarışanlar kimi zəhləsi gedirdi.  

Tsitseron çox işləyirdi, bir dəfə qulu Tirona demişdi ki, təşviş keçirmə, – 

biz öləndə elə vaxt gələcəkdir ki, kifayət qədər yatacağıq.  

Avqustun 5-də Mark Qney Pompeyin və Mark Lutsi Krassın 

konsulluğunda, Steninin ilk dəfə Tsitseronun yanına gəlməsindən bir il doqquz ay 

keçirdi. Artıq məhkəmə öz işinə başlamışdı. Tsitseron ayağa durub çıxışına 

başladı. Hortensi Korneli qanununa əsaslanaraq tələb etdi ki, ittihamçı 48 şahiddən 

artıq siyahı verməməlidir, Tsitseron isə məhkəməyə ikiqat artıq şahid gətirmişdi ki, 

onları qorxuda bilməsinlər. O, çıxışında dedi:  

– Məhkəmə centlemenləri! Bu böyük siyasi böhranda sizə indi təklif 

edilən heç də insan müdrikliyindən irəli gəlmir, birbaşa göylərin hədiyyəsi kimidir, 

bu şeyə isə sizin əksəriyyətiniz möhtacsınız. İnam baş tutacaqdır, respublikaya və 

sizin özünüzə zərərli olan bir iş baş verəcəkdir, - bu məhkəmələr senatorlardan 

ibarət jüri ilə aparılır və heç vaxt kifayət qədər pula malik olan adamı məhkum 

etməyəcəkdir.  
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Kütlə bu sözləri eşitdikdə qışqırdı: «Sən burada səhv etmirsən». 

Tsitseron çıxışına davam etdi:  

– Lakin mənim ittiham etdiyim adamın xarakteri elədir ki, siz öz yaxşı 

adınızı bərpa edə bilərsiniz. Verres xəzinəni qarət etmişdir və özünü dəniz qulduru 

kimi aparmışdır, öz Siciliya əyalətində taun xəstəliyi yaymaqla onu məhv etmişdir. 

Siz təkcə bu adamı təqsirkar sayın və sizin iradəniz hesabına düzgünlük bərpa 

olunacaqdır. Əgər siz bunu etməsəniz, – onun nəhəng var-dövləti sizin 

vicdanlılığınızı parçalayıb dağıtmaq üçün kifayətdir, – onda yaxşı mən azı bir şeyə 

nail olacağam. Millət Verresin haqq olduğuna və mənim səhv olduğuma 

inanmayacaqdır, – lakin onlar Roma senatorlarından ibarət jüri barədə hər şeyi 

bilməyə ehtiyac duyduqlarını əminliklə öyrənəcəklər.  

Bu, çıxışın başlanğıcı üçün yaxşı sözlər idi: «Qoy mən sizə indi Verresin 

ağlında olan həyasız və qanlı planı deyim. O bilir ki, mən onu quldur kimi 

çökdürəcəyəm və təkcə məhkəmədəki dinləmələrlə deyil, ancaq bütün dünyanın 

gözü qarşısında. Bunun əksinə, o, aristokratiyanın rəyinə o qədər aşağı baxır və 

inanır ki, senatorlar məhkəmələri bütünlüklə yoxa çıxmışdır və görünür, bununla o, 

açıqca lovğalanır ki, öz mühakiməsinin təhlükəsiz olacağı məlumatını satın 

almışdır. O, təkcə jürini deyil, həm də konsul seçkisini də özünün iki titullu dostu 

naminə təhlükəsiz şəkildə satın almışdır. Onlar mənim şahidlərimi qorxutmağa 

cəhd etmişlər».  

Çıxışın bəyənilməsi ifadəsi kimi hay-küy qalxdı. Metell hirslə ayağa 

durdu. Hortensi ilə o, hirslə Tsitserona jest nümayiş etdirdilər.  

Tsitseron dedi: «Metell, mən sənə təəccüb edirəm. Şahidləri, xüsusən 

Siciliyada bədbəxtliyə düçar olmuşları qorxutmağa cəhd etməklə, onlarda seçilmiş 

konsul kimi qorxu yaratmısan. Sən qardaşlarının da hakimiyyətindən istifadə 

edirsən – məgər bu, hüquqi korrupsiya deyilmi, bunun nə olduğunu bilmək mənə 

xoş olardı. Niyə sən bir əclafa görə öz borcundan və şərəfindən imtina edirsən. 

Mən sənə bunu deyirəm: Verres gəzib, hər yerdə deyir ki, onun gərginliliyinə görə 

sən konsul olmusan və yanvardan etibarən o, iki konsula malik olacaqdır və 

məhkəmənin sədri də ona yararlı olacaqdır.  

Verres hirslə öz vəkilinə əl işarəsi etdi ki, buna son qoysun. Məhkəmənin 

işi isə yalnız bayramlardan sonra, Mark Metell jüri üzvü olanda bərpa olunacaqdı.  

Tsitseron çıxışında dedi: «Ən böyük təhlükə ondadır ki, mənim ittiham 

etdiyim adam barmaqlarımın arasından sürünüb çıxacaqdır. Hortensi, bu da düzdür 

ki, mən sənin oyununu oynamayacağam. Mən işin yanvaradək uzanmasına imkan 

verməyəcəyəm ki, o vaxt sən və Metell konsullar kimi mənim şahidlərimi 

qorxutmaq üçün öz liktorlarınızdan istifadə edəsiniz. O, davam etdi: «Bu gün 

dünyanın gözü bizə dikilmişdir, görən, adamlar öz vicdanlarına qulaq asacaqlarmı 

və qanuna riayət edəcəklərmi?» 

Sonra o, Termedən olan birinci şahidi Stenini dəvət etdi. Hortensi 

Steninin nə deyəcəyini bilmirdi. Steni ona müraciət edərək dedi:  

– Sizin yadınıza düşmürəm, çünki siz çox məşğul olan adamsınız. 

Senator, mən isə sizi xatırlayıram. Siz dediniz ki, Verresi təmsil edirsiniz, onun nə 
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qədər mülkiyyət oğurladığı isə məni heç cür maraqlandırmır, – heç bir məhkəmə 

heç vaxt siciliyalının romalı barədə dediyi sözə inanmayacaqdır.  

Prosesin dördüncü günü Verres xəstəliyini bəhanə edib məhkəməyə 

gəlmədi.  

Tsitseron isə Roma Forumunda anti-aristokratik hərəkatda böyük rol 

oynamağa başladı. Onlar isə özlərini qalib kimi göstərmək istəyirdilər. O, bir 

məsələni yada saldı: «Siz qoca adam olan Sullanın Pompeyin 26-cı ad günündə 

ona triumf verilməsini inkar etməyə cəhd edən vaxt, Pompeyin ona nə dediyini 

bilirsinizmi?» Onun sözləri belə idi: «Adamların çoxu batan günəşə deyil, çıxan 

günəşə sitayiş edir».  

Tsitseron dedi: «Dözülə bilməyən ağrı yükü barədə düşünün, bu ağrı, 

bədbəxt valideynin üstünə düşür, çünki onlar öz övladlarına rüşvət vasitəsilə həyat 

deyil, sürətli ölümü satın alırlar».  

Verres artıq evini yığışdırıb, sürgünə qaçmağa hazırlaşırdı. 

Tsitseron şahiddən soruşdu: «Bağışla məni, mən başa düşə bilmirəm, 

nəyə görə Verres yük gəmilərinin günahsız sərnişinlərini edam etdirmək istəyirdi?» 

Şahid:  

– O, adamlara kifayət qədər çox edamı göstərməyə ehtiyac duyurdu. 

– Niyə?  

– Çünki həmin dəniz quldurlarının azad buraxılmalarına görə, onlardan 

o, rüşvət alırdı.  

Dənizlərin təhlükəsizliyi üçün məsuliyyət daşıyan Roma qubernatoru bu 

vaxt əsl quldurların özündən rüşvət alırdı. Bu qubernator Roma vətəndaşlarının 

azadlığına da əsassız olaraq hücumlar edirdi. Lakin belə bir universal prinsip 

mövcud idi ki, romalılar azad adamlardır. 

Nəhayət, Qay Verresin sonu gəlib çatdı. O, gecə düşəndə maska altında 

şəhərdən qaçdı və Şimali Qalliyaya yollandı. Onun aristokrat dostları indi də 

burunlarını öz zibillərinə soxmağa başladılar. 

Bir gün Böyük Pompey Tsitseron barəsində soruşdu: «O, haradadır? 

Dövrümüzün ən böyük natiqi haradadır?» O, Tsitseronun evinə gəlib, adam 

göndərdi ki, Terentsiyaya desinlər ki, Böyük Pompey aşağı mərtəbədədir. 

Pompey qədəhi götürüb dedi ki, bu bir neçə gün ərzində, Tsitseron, biz 

sənin proqressinə baxırdıq. Biz sənin sağlığına içirik. Qoy dünya bizim 

dostluğumuzu müşahidə etsin.  

Tsitserona 1,5 milyon sestertsi pul təklif olunurdu. Pompey dedi: «Götür 

onu». 

Mark Metell rüşvət məhkəməsindən çıxarıldı. Jüri rüşvətlə ələ alınmışdı. 

Tsitseron deyirdi: «Onlara ar olsun, bütün Roma qarşısında onlara ar olsun!» 

Beləliklə, onların təqsirkar elan edilmələrindən başqa bir alternativləri yox idi. 

 Tsitseron başqaları ilə birlikdə Lukullun göndərdiyi raportu dinləyirdi. 

Aristokrat general özünün hesabına görə, bir sıra qəti qələbələr qazanmışdır. 

Tiqranın səltənətinə girmiş, döyüşdə çarın özünü məğlub etmiş, düşmənin 10 min 

adamını məhv etmiş, düşmən ərazisinin daha da dərinliklərinə irəliləməklə Nisibis 

şəhərini işğal etmiş və çarın qardaşını əsir götürmüşdü.  
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Nə qədər çətin olsa da, inanmaq istəyirsən ki, Tsitseron, Krass, Pompey, 

Hortensi, Katul, Katilina və Metell qardaşları, onların özü, ambisiyaları, inşa 

etdikləri tikililər indi bütünlüklə toza çevrilmişdir. 

 

 

Pompey və onun qələbələr tarixçəsi 

  

Sentyabrın axırında Pompeyin ad günü idi. Tsitseron üç il idi ki, 

Pompeyin şərəfinə verilən naharlara dəvət edilirdi. O lovğalanırdı ki, Pompeyin 

yaxın dairəsinə daxil olmuşdur. Tsitseron Stoitsizmin banisi olan Zenonun iki 

əsrlik yaşı olan əlyazısmasını ona bağışladı. Pompey azacıq göz gəzdirib, 

üstünlüyü Qabininin hədiyyə kimi gətirdiyi gümüş kərgədan buynuzuna verdi. 

Tsitseron deyirdi ki, «istənilən dövlət xadiminin ölümcül səhvi ondan 

ibarətdir ki, əcnəbilərin mənafeyini öz adamlarınınkından üstün tutur».  

Pompeylə söhbətində Tsitseron dedi ki, «Sənin planın həqiqətən, 

cəsarətlidir». Pompey bildirdi ki, «Bu, fakt məsələsidir və mən onu 

reallaşdıracağam». Pompey Tsitseronun niyə sakit dayandığını soruşduqda o dedi: 

-Mən deyirəm ki, sən qlobal baxışa maliksən. Senatda nəhəng 

müqavimət ola bilər. Xüsusən aristokratlar deyəcəklər ki, hakimiyyəti 

vətənpərvərlik zərurətinə görə yalın ələ keçirmək heç nədən başqa bir şey deyildir. 

Pompey onun fikrinə “mənim bundan zəhləm gedir” sözləri ilə cavab 

verdi.  

Tsitseron bildirdi ki, o, Pompey adını çəkdikdə, buna «konsul 

dərəcəsindəki senator» sözünü əlavə edəcəyəm. Pompeyin rəqibi Krass olacaqdı. 

Mərkəzi məsələ Böyük Pompeyin gələcəyi deyil, onun tərəfindən dəniz 

quldurlarını məğlub etməsi olmalı idi.  

Lakin Tsitseron deyirdi ki, sərkərdələr siyasətlə məşğul olmağı qərara 

alırlar. Böyük Pompey haqqında isə deyirdilər ki, o, özü üçün deyil, Roma üçün 

doğulmuşdur. Bu söz sonralar bütünlüklə məşhur oldu. Bir dəfə Qabini irəli çıxıb 

dramatik qaydada qışqırdı: «Mən xalq qarşısında hamıya müraciət edib deyirəm: 

«Pompey Böyükdür!» 

Bundan sonra Pompey özünü tərifləməyə başladı: «Mən 17 yaşında 

olanda öz atam Qney Pompey Strabonun ordusunda dövləti birliyə gətirmək üçün 

vuruşurdum, 23 yaşım olanda mən 15 min nəfərlik ordunu qaldırıb Brutun, Selinin 

və Karrinin birləşmiş ordularını məğlub etdim və döyüş meydanında imperator 

kimi salamlandım. 24 yaşımda mən Siciliyanı işğal etdim. 25 yaşında isə Afrikanı 

işğal etdim. 26-cı ad günümdə mən triumfa layiq görüldüm. 30 yaşım olanda hətta 

senator da deyildim, prokonsul səlahiyyəti ilə İspaniyada bizim qüvvələrə 

komandanlıq etdim, altı il ərzində qiyamçılara qarşı vuruşdum və qalib gəldim. 36 

yaşında İtaliyaya qayıdıb, qul Spartakın qaçan ordusunun axırıncı qalığı ilə 

vuruşdum və qalib gəldim. 37 yaşım olanda mən konsul seçildim və ikinci dəfə 

triumfa layiq oldum.  

Konsul kimi isə tribunların qədim hüquqlarını sizin üçün bərpa etdim və 

oyunlar təşkil etdim. Bu dövlətə nə vaxtsa təhlükə törənəndə mən ona xidmət 
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etdim. Mənim bütün həyatım uzun müddətli xüsusi komandanlıqdan başqa bir şey 

deyildir. İndi yeni və pretsedenti olmayan bir hədə özünü respublikaya təhlükə 

törətmək üçün göstərir. Bu təhlükəni qarşılamaq üçün yeni və pretsedenti olmayan 

səlahiyyətlərə malik bir vəzifə haqlı olaraq təklif olunur. Kim öz çiynini bu yükün 

altına versə, bütün dərəcələrdən və bütün siniflərdən olan dəstəyə malik olmalıdır. 

Çünki böyük bir adama təklif olunan belə böyük hakimiyyətə, həm də ona 

göstərilən böyük bir etimadın olması daxildir. Mən bunları bəyan etməklə özümün 

namizəd göstərilməyimə razılıq verməyəcəyəm. Böyük Pompey xüsusi 

komandanlığa tam malik olmuşdur. Bu gün mən ictimai vəzifədən imtina edirəm 

və o vaxta qədər şəhərdən istirahətə gedirəm ki, torpağı məndən əvvəlki 

əcdadlarım kimi becərim.»  

Qabini rostranın qabağına çıxıb, – bu vaxt Pompey orada sakit 

vəziyyətdə dayanmışdı, – dedi: «Buna icazə verilə bilməz! Böyük Pompey təkcə 

özü üçün deyil, Roma üçün doğulmuşdur!» 

 

 

Krassın ambisiyası 

 

Sonrakı iki həftə ərzində Romada yeganə başlıca mövzu dəniz quldurları 

barəsində idi. Qabini və Korneli haqqında deyirdilər ki, onlar «rostra üzərində 

yaşayırlar», çünki hər gün xalq qarşısında dəniz quldurlarının təhlükəsi barədə 

söhbət açır, çox sayda şahidlər göstərirdilər. Dəhşətli əhvalatlar barədə danışmaq 

onların ixtisası idi. Misal üçün, dəniz quldurlarının əsirliyində olmuşlardan biri 

bəyan edirdi ki, o, Roma vətəndaşı idi, guya onu həbs edənlər qorxduqlarını bildirir 

və bağışlanmalarını xahiş edirdilər.  

Tsitseron özü rostradan danışmamışdı. Pompeyin Alban dağlarındakı 

malikanəsindəki evindən hər gün yeni xəbərlər gəlirdi. Bizim yeni Tsintsinnat 

vaxtının çoxunu yer şumlamaqla keçirirdi. (B.e.ə. V əsrin gökəmli hərbi xadimi 

Tsintsinnat Vatikanda 4 yugerlik (1 hektarlıq) sahəsini şumlayıb becərirdi, 

müharibə başlayan kimi onu hərbi diktator seçib, baş komandan təyin edirdilər. 

Müharibəni qələbə ilə başa vurub, yenə özünün sadə əkinçi əməyinə qayıdırdı.) 

Ona görə də Tsitseron Pompey barəsindəki öz müşahidəsini istehza qaydasında 

belə qiymətləndirirdi. 

Senatorlar danışıq aparmaq üçün Pompeyi dəvət etmək istəyirdilər. 

Krass yarım düjün senatoru götürüb, Pompeyin düşərgəsinə gəldi. Aristokratların 

əksəriyyəti daha çox qorxduqları adam kimi ona dəstək verirdilər. Krassa görə, 

Pompeyin üstünlüyü küçə kütləsi arasındakı populyarlığı idi. Tsitseron Krassla 

Pompey haqqında deyirdi ki, «onlar bir-birinin başına dolanan iki əqrəbə 

bənzəyirlər. Heç biri açıq şəkildə qalib gələ bilməz, həm də hər biri digərini öldürə 

bilər».  

Krass Tsitseronun evinə gələndə dedi: «Sənin çox yaxşı evin vardır, 

kiçikdir, ancaq rahatdır». Tsitseron cavab verdi: «Əgər bu ev od tutub yansa, sən 

onu ilk bilən olacaqsan». Krass əlavə etdi ki, «Sən iri mülkiyyətə sahib olmalısan!» 

Sonra mövzunu dəyişib bildirdi ki, komandanız olduqca böyükdür, buradakı bir 
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otaq iki adam üçün kifayətdir. Sonra o, əsas siyasi məsələyə keçdi. Qney Pompey 

qoy Şərqi götürsün və mən Qərbi götürərəm. Yaxud Pomey dənizdə, mən isə 

quruda vuruşacağam. Yaxud da əskinə. Mən qərar verə bilmirəm. Bizim 

aramızdakı məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, biz dünyanı idarə edə bilərik. 

Sən isə bizi birləşdirən körpü ola bilərsən».  

Krass əlavə etdi ki, «Mən hər bir adamın istəyə biləcəyi bütöv var-

dövlətə malikəm, lakin bunun özü yalnız dar məna verir və özlüyündə heç də son 

deyildir. Sən mənə deyə bilərsənmi ki, xalq kiməsə, o, varlı olduğuna görə heykəl 

ucaltmışdır? Yeganə daim davam edən şərəf səhifə üzərindədir, – mən heç də şair 

deyiləm, – və ya döyüş meydanındadır».  

Tsitseron insan təbiəti haqqında öz düşüncəsini bir dəfə belə ifadə 

etmişdi: «Doğulandan uşaq kimi qanmağa məhkum olmuş adam öz qarşısında nə 

baş verəcəyini anlamamaq vəziyyətindədir». Lakin Krassın Tsitseronun yadına 

saldığı kimi, kübarlar bir neçə ay sonra qisas almağa qalxa bilərlər, məhz belə bir 

vaxtda Tiberi Qrakx (Qay Qrakxın böyük qardaşı, vətəndaşların tuta biləcəkləri 

ictimai torpaqların azaldılması hesabına kəndli fermerlərə paylanmasını təklif 

etdiyinə görə aristokratlar ona düşmən kəsilmişdi və b. e. ə. 133-cü ildə 

əleyhdarlarının qaldırdığı buntda 30 yaşında vəhşicəsinə öldürüldü. Onun kiçik 

qardaşı Qay isə Tiberinin aqrar qanununu yenidən irəli sürdüyünə və latınlıların 

vətəndaşlığının genişləndirilməsini tələb eydiyinə gorə müxalif fraksiyalar arasında 

bunt qalxanda, b. e. ə. 121-ci ildə 32 yaşında özünü intihar etdi.) tribun olduğu 

halda, Fides məbədində mühasirəyə alınaraq, nizə və çomaqla ölənə qədər döyüldü 

və onun bədəni Tibrə atıldı. «Əgər Krass Tiberi Qrakxın kabusunu çağırmaq 

istəyirsə, o, buna nail olacaqdır». 

Pompeyin pərəstişkarı Qabini bəyan etdi ki, «Xalq bütünlüklə ali 

komandan arzu edirsə, onlar bu vəzifənin Pompeyə verilməsini istəyirlər.» Bu da 

bir fakt idi ki, Krassın pul kisəsi o qədər dərin idi ki, iki tribunu satın ala bilərdi və 

onlara öz iradələri ilə hərəkət etməyə icazə verməzdi.  

 

 

Pompeyin uğurlarının şişirdilməsi. Tsitseronun pretorluğu 

 

Terentsiya Pompey barədə daha düzgün rəy söyləyirdi və Tsitseron 

arvadının dedikləri ilə razılaşmaq məcburiyyətində qalmışdı. Belə ki, Pompeyin 

qələbələrini dillərə düşmüş sürəti barədə müəyyən şübhələr var idi. Elə bil ki, o, 

dəniz quldurlarını xalça kimi büküb, məhv etmişdi. Pompeyin dənizdə və quruda 

keçirdiyi nəhəng döyüşlərdə 10 min adam öldürmüş və 4 yüz gəmi məhv etmişdi. 

Digər 12 min nəfər isə əsir götürülmüşdü. Söhbət onların çarmıxa çəkilməsindən 

gedirdi, heç şübhə yox idi ki, bunu Pompey yox, Krass etmişdi. Pompey göstəriş 

vermişdi ki, dəniz quldurları öz arvadları və ailə üzvləri ilə birlikdə ölkənin 

içərilərində, Yunanıstanın və Kiçik Asiyanın əhalisi azalan kiçik şəhərlərində 

məskunlaşdırılsınlar. Bunların hamısı Senatın rəyi soruşulmadan edilmişdi. 

Tsitseron öz patronunun fantastik proqressinə qarışıq bir hisslə yanaşırdı. 
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Vuruşan adi adamların yoxsulluğunu Qabini, onların aristokrat 

komandanları olan Lukullun nəhəng var-dövlət toplamasının nəticəsi olduğunu 

deyirdi. Bu komandan kampaniyadan o qədər çox qarət malı götürmüşdü ki, 

onlardan Roma qapılarından kənarda bütöv təpə düzəltmək və orada böyük saray 

tikmək olardı ki, bütün dövlət otaqları allahlardan sonra onun adı ilə adlansın.  

Kvint isə Pompeyi «komandan kimi fövqəlbəşər dahisi» hesab edirdi. 

Pompeyin uğurlarını cəmləşdirərək o, bir parlaq şüar irəli sürmüşdü: «bir qanun, 

bir adam, bir il».  

Qabiniyə görə isə Pompeydən başqa heç kəs dəniz quldurlarını məğlub 

edə bilməzdi. Pompey, nəhayət, artıq Şərqdəki Roma qüvvələrini bütünlüklə öz 

əlində cəmləşdirmişdi.  

Pretorluq vəzifəsinin icrasına başlayan Tsitseronun vəziyyətində bu iş 

müəyyən bir dəyişiklik əmələ gətirmişdi, ev istisna olmaqla, hər yerdə onu 

mühafizə üçün 6 liktor müşayiət edirdi. Pretor kimi Tsitseron yaxşı ailələrdən olan 

şagirdlərə qanunu öyrətmək üçün imkanın mövcud olmasını gözləyirdi və mayda 

Senat buraxıldıqdan sonra 16 yaşlılar onun otağına toplaşırdılar. Artıq Tsitseron 

bilavasitə konsulluğun özü üçün də seçkiyə hazırlaşırdı. Bir neçə gündən sonra elə 

şeylər baş verdi ki, onlar Tsitseronun taleyində və bütövlükdə dövlətin gələcəyində 

dəyişikliklər etməli idi.  

Piy adlı bir adam Tsitseronla əllə salamlaşmadan, heç bir dəvəti belə 

olmadan oturub, müqəddiməsiz şəkildə ona dedi ki, «Pretor, mən sizinlə Serci 

Katilina barədə söhbət etmək istəyirəm». Tsitseron bu adı eşidəndə diksindi, çünki 

Katilina onun uzaq əmisi oğluna işgəncə vermişdi. Populist siyasətçi olan 

Qratidianın ayaqlarını qırmış, gözlərini və dişini dartıb çıxarmışdı. Dəlisov 

zorakılıq Katilinadan başlayırdı, onun beyninin ətrafındakı işıqlanmaya bənzəyirdi. 

Katilina ən təcrübəli qatillərdən biri idi. O, çəkic və bıçaqla adamları öldürür, qətlə 

yetirilənlərin malikanələrinin satışından xeyli miqdarda pul mənimsəyirdi, həm də 

inkar olunmayan bir xarizmaya malik idi, öz vəhşiliyi ilə istənilən adama hücum 

edirdi.  

Katilina həmçinin seksual cəhətdən pozğun idi. Yeddi il əvvəl Vestal 

bakirə qızla cinsi əlaqədə olduğuna görə ittiham edilmişdi. Bu qız faktiki olaraq 

Tsitseronun arvadı Terentsiyanın ögey bacısı Fabia idi, vaxtilə senatora böyük 

maddi yardım göstərmişdi. Bu, çox ağır cinayət idi, özü də təkcə Katilina üçün 

yox, həm də təcavüzə məruz qalmış qız üçün. Əgər bu qız da təqsirkar hesab 

edilsə, ənənəvi olan cəzadan əzab çəkməli idi. Vestal qız bəkarəti qoruyub 

saxlamaq barədə öz müqəddəs andını pozsa, onlar üçün olan kiçik bir otaqda 

Sofoklun Antiqonası kimi diri-diri dəfn edilməli idi.  

Lakin Katulun başçılıq etdiyi aristokratlar Katilinanın ətrafında 

fırlanmaqla, ona bəraət verilməsinə nail olmuşdular.  

Piy deyirdi ki, atam Afrikanın yarım əsr əvvəl qubernatoru olandan 

mənim ailəm əyalətdə baş patrondur. Pretor, mən sizə deyim ki, Serci Katilina kimi 

hirsli, tamahkar adam görməmişəm. O, əyaləti bir başından o biri başınadək 

soymuşdur, onlara vergi qoymuş, adamları öldürmüş, onların məbəd xəzinələrini 

oğurlamış, arvadlarını və qızlarını zorlamışdır. Piy sözünə davam etdi: 
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«Təəccüblüdür, mən deyə bilmərəm ki, sənin hansı bir cəhənnəm olduğunu deyə 

bilim, lakin bu, belədir. Beləliklə, sən bu barədə nə etmək istəyirsən?» 

Tsitseron, adətən, kimsə onu təhqir etməyə cəhd göstərəndə, bunu 

olduqca soyuqqanlılıqla qarşılayırdı. O, sadəcə olaraq dedi: «Afrikalılar məsələni 

hazırlamışlarmı?» Piy cavab verdi ki, onlar bunu edəcəklər və Romaya nümayəndə 

heyəti göndərmişlər ki, yararlı bir ittihamçı tapılsın. 

Tsitseron dedi ki, ancaq Katilina gələn il konsul seçilməyə çalışır. Piy 

sinəsinə vurub qışqırdı: «Konsul? Serci Katilina konsul olmayacaq, nə gələn il, nə 

də hansısa bir il; şəhərdə elə adamlar olmalıdır ki, onu ölənə qədər ədalət 

məhkəməsinə gətirə bilsin. Mən o qədər dəli deyiləm ki, Romada necə döyüşmək 

lazım olduğunu yaddan çıxarım. Pretor, sən əmin ol, təqvimində kifayət qədər vaxt 

keçdikdən sonra baş verəcək hadisəni eşidəcəksən». 

Piy ona dedi ki, gərək quşbeyin olasan ki, sənə qarşı ittiham irəli 

sürüləndə, qanunsuz olaraq seçilməyə can atasan. Mən öz ömrüm boyu onunla 

mübarizə aparacağam. Piy öz sözünün üstündə durub, keçmiş qubernatorun 

fəaliyyətinin yoxlanılması barədə Senata qətnamə təklif etdi. Heç kəs belə təhlükəli 

opponentlə çox riskli olan bir mübarizəyə girməzdi. Çünki nəzərə almalı idi ki, bir 

gecə Tibrdə üzü aşağı üzmək kimi arzu olunmayan vəziyyətə düşə bilər.  

 

 

Tsitseronun Katilinaya qarqı oyunu 

 

Pretor müddəti bitdikdə Tsitseron bir illiyə xaricə göndərildi ki, orada 

əyalət qubernatoru işləsin. Kilikiyada qubernatoru vəzifəsini icra etmək üçün o, 

Kappadokiyaya yollandı.  

Bu vaxt Romada da mühüm hadisələr baş verirdi. Konsul kimi Qney 

Pompeyin ilk hərəkəti tribunların veto hüququnu bərpa etməsi idi. 

Tsitseron isə gələcəkdə qorxulu rəqib, əslində, düşmən olan Katilina ilə 

qarşı-qarşıya gələcəkdi. Katilinanın bədbəxtlikdən həm də xeyli populyar 

olmasının səbəbi soruşulanda, Tsitseron bildirmişdi ki, təhlükəli adamlar daim 

özünə tərəfdarlar dəstəsi cəlb edirlər. Əgər bu küçə camaatı üçün sadə məsələdirsə, 

o daha az təhlükəni təmsil edir. Bu, bir faktdır ki, Katilina həmçinin geniş 

aristokrat dəstəyinə malikdir.  

Katilina barədəki Afrika ilə əlaqədar olan məsələ hələ də öz mənfi və ya 

müsbət həllini tapmamışdı. Nəhayət, konsul Klodi Pulxer öz qərarını açıqladı: 

«Mən Publi Klodi Pulxer, konsul Appi Klavdi Pulxerin oğlu, birbaşa xətt üzrə 

səkkiz nəsildə konsulların nəvəsi olmaqla, bu səhər belə qərara gəldim ki, əvvəllər 

Afrikada etdiyi cinayətlərə görə Serci Katilinaya qarşı məhkəmədə iddia qaldırım». 

«Mənim əcdadlarım və allahlar bu əməlimə xeyir-dua verəcəklər və onu bəhrəli bir 

nəticəyə gətirəcəklər».  

Tsitseron özünü mütləq qaydada inandırmışdı ki, bu vaxt o, Katilina ilə 

konsulluq üstündə mübarizə aparacaqdır. O bilirdi ki, iyun ayına qədər Katilinanın 

işinə baxılması şansı yoxdur və bu, onun həmin ili konsul seçilməyə namizəd 

olmasını mümkünsüz edir.  
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Bəs Katilina təqsirkar bilinsə və sürgünə göndərilsə, necə olacaqdır? 

Romadakı qulların da hər biri bilir ki, bu adam öz doğma bacısının da məşuqu 

olmuşdur. Tsitseron deyirdi ki, şansa malik olan bir adam kimi onun özü Katilinanı 

əzəcəkdir. Onu məhkəmədə udmaq, səsvermədə udmaqdan asan olacaqdır.  

Tsitseron qəflətən elan etdi ki, o, Katilinanı müdafiə edəcəkdir: «Mən 

cəhənnəmin bu ən qara şeytanını, əgər onun vəkilə ehtiyacı olsa, müdafiə 

edəcəyəm». Bu sözlərə təəccüblənənlərə isə belə cavab verirdi: «Mən yeni 

adamam və konsul olmağı axtarıram. Bura da Romadır. Burada özümdən başqa, 

heç kəs mənə kömək etməcəyəkdir. Roma filosofların əsərindəki hansısa mücərrəd 

yer deyildir, onun şərəfi zibil çayının üstündə qurulmuşdur. Beləliklə, mən əgər bu 

zəruri olsa, Katilinanı müdafiə edəcəyəm və sonra mən onu bacardığım qədər tez 

şəkildə məğlub edəcəyəm. O da eyni şeyi mənə qarşı edəcəkdir. Bu, bizim 

yaşadığımız dünyadır».  

Proses özünün müxtəlif səhnələrindən keçməli idi, jüri seçilmişdi. İyulun 

son həftəsində mühakimənin başlanması qərara alınmışdı. Katilina Tsitserondan 

xahiş etdi ki, onu müdafiə etsin. Tsitseron dedi: «Və beləliklə, balıq qarmağa 

düşmüşdür». Bu vaxt Terentsiya doğum ərəfəsində idi, ərinə dedi ki, özünə kəniz 

tutsun. 

Tsitseron zəhləsi getdiyi iki nəfəri nəzərdə tutaraq deyirdi ki, Romanın 

ən yaxşı ailələri arasında qarşılıqlı nikahlar bu iki əclafı meydana gətirmişdir. 

Onlar Katilina və gənc Klodidir. 

Katilina Tsitseronu sakitləşdirmək üçün dedi ki, sən fikir vermə, jüri 

barədə özüm qayğı göstərəcəyəm. O, isə bildirdi ki, bir müdafiəçi vəkil kimi sənə 

deyirəm ki, səni ittiham edəni öldürsən, bu, çox ciddi səhv olacaqdır. Həm də o 

düşünürdü ki, ancaq bu cütlüyün işləri yaxşı getsə, biri digərinin ardınca öz 

düşmənlərini öldürəcəkdir.  

Terentsiya doğurdu. Tsitseron Tulliya anadan olanda təşvişdən 

qurtulmaq üçün evdən getmişdi. İndi isə dostlarına məktubla bildirdi ki, sizə xəbər 

verməyi özümə şərəf duyuram ki, mən kiçik bir oğulun atası oldum. Terentsiya da 

yaxşıdır. 

O, elə bir günü arzulayırdı ki, nə vaxt konsul olacaqdır. Pıçıltı ilə dedi: 

«O vaxt sən konsul Mark Tulli Tsitseronun oğlu Mark Tulli Tsitseron olacaqsan. 

Görürsən, necə səslənir?» 

Katilina həmin gün Tsitseronu gözləyirdi. Onun oğlu olduğunu 

eşitmişdi. Əlini hərarətlə sıxmaqla onu təbrik etdi.  

Onlar bir-birinə vəhşi heyvanlar kimi baxırdılar, sürünən ilanlar kimi bir-

birinə dolaşırdılar. O, sənədləri qutuya qoyub Katilinaya qaytardı: «Mən qorxuram 

ki, onları qəbul edə bilmərəm».  

Katilina:  

– Çünki sən vəkilimsən və vəkillər haqq ala bilməzlər.  

Tsitseron:  

– Mən gəlmişəm, sənə deyim ki, sənin vəkilin olmaq istəmirəm. Çünki 

sən əvvəldən təqsirkarsan. Sən pozulmusan, hələ bütöv başqa şeylər də vardır. Sən 

qabaqcadan hökmü satın almısan və mən bu oyunda iştirak etmək istəmirəm ki, 
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sənin bir hissən olan özümü, həm də başqalarını – arvadımı, qardaşımı, indi daha 

vacib olan oğlumu, çünki o, hələ nəyisə anlamaq üçün kifayət olan yaşa malik 

deyildir, – inandıra bilmərəm. 

Katilina dedi:  

– Sən düşünürsənmi ki, bunun mənim üçün heç bir nəticəsi 

olmayacaqdır, lakin özün üçün hansısa nəticəsi olacaqdır? Bu, mənim üçün 

əhəmiyyət kəsb etmir ki, kim mənim vəkilim olacaqdır. Mənim üçün heç nə 

dəyişmir. Mən bəraət alacağam. Lakin sən isə indi mənim dostluğumun əvəzinə 

mənim düşmənçiliyimə malik olacaqsan. 

 Tsitseron çiyinlərini çəkdi:  

– Mən, əgər bu qaçılmazdırsa, bəzi adamların düşmənçiliyinə malik 

olmağı seçirəm. Mən buna dözəcəyəm. 

Katilina və Tsitseron bir-birlərinə sadəcə arxalarını çevirdilər, bu, 

ənənəvi olaraq düşmənçilik siqnalı demək idi. 

 

 

Katilinanın məhkəməsi. Tsitseron yeni kampaniyaya başlayır 

 

Tsitseronun həyatının qayğılı dövründə Katilinaya düşmən olmaqdan 

peşman olmuşdu. O, və Katilina birlikdə konsul ola bilərdilər, bu vaxt onun ali 

imperium barədəki arzusu puç olacaqdı.  

Katilina məhkəməyə ənənəvi olaraq köhnə aristokrat mühafizəçiləri 

Katul, Hortensi, Lepid və yaşlı Kurio ilə gəldi. Jüri rüşvət almışdı, lakin 

Katilinanın Afrikadakı davranışı barədəki məlumatlar onları xeyli silkələmişdi. 

Klodi Katilinadan və onu dəstəkləyənlərdən gələn zərbədən qorxub, şəhəri tezliklə 

tərk etmiş, uzaq Qalliyaya qaçmışdı. 

Tsitseron göz yaşları içərisində Terentsiyaya, Tulliyaya və Marka əlvida 

deyib, öz böyük kampaniyasını aparmaq üçün Şimala yollandı. O, Flamini yolu ilə 

gedirdi. Demosfen kimi öz nitqini yaxşılaşdırmaq üçün ağzına daşlar qoyub, çıxışa 

başlamasını nümayiş etdirməyə cəhd edəndə, özünə gülürdü. Tsitseron böyük şəhər 

barədə deyirdi ki, «Roma çaylarla və ya dağlarla və ya hətta dənizlərlə müəyyən 

olunmur; Roma qan, irq və ya din məsələsi də deyildir; Roma idealdır. Roma, 

bəşəriyyətin on min illər boyu, bizim əcdadlar həmin dövrdə dağlardan enib, 

qanunun qaydası altında icmalar şəklində necə yaşamağı öyrənmişdilər, azadlıq və 

qanunun ən yüksək təcəssümü idi. Hər bir adam öləndən əvvəl bir dəfə Romanı 

görməlidir».  

Epikurianlar heç də ümumən dəyişilmiş ağıla malik deyildilər. Onlar 

dəbdəbəli həyatı axtaranlar kimi, əslində, həqiqi mənada yunanların ataraxia 

adlandırdıqları qarışıqlıqdan azadlıq axtaranlar idilər. 

Tsitseron güman edirdi ki, Krass Katilinaya səs verəcəkdir. Attik ona 

etiraz edib bildirdi ki, «O, onlara arxalanır. Sən bilirsən, mən nə deyirəm. Onları 

maliyyələşdirir. Onlar bütün seçkini satın almaqla, Lentul kimi hərəkət edirlər.» 
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Məlum idi ki, Hibrida və Katilina – həmin məxluqlar hər bir normal 

şəkildə keçən seçkilərdə namizəd olmayacaqlar. Sezara gəldikdə isə o, Krassın 

pullarından istifadə edir.  

 

Tsitseron ümidlərlə yaşayır 

 

Tsitseron tələ barədə düşünüb, onu tapdı. O, öz düşmənlərini də 

dəyişməli oldu. Fiqulun qanun layihəsinə düzəliş verməyi təklif etdi: «Xahiş edən 

hər bir adam və ya xahiş etmək imkanı axtaran və ya zəmanət vermək səbəbi tapan 

hər bir vətəndaşdan ibarət olan seçicilər, pul ilə səs verdiklərinə görə onillik sürgün 

cəzasına layiq görülməlidir».  

Tsitseron fatalist idi: «Əgər sənə istədiyini versən, sən it olacaqsan». O 

bilirdi ki, 8 min səs ona 20 milyon sestertsiyə başa gələcəkdir. Krass 20 milyon 

xərcləməyəcəkdir ki. sadəcə mənim ümidlərimi pozsun. O, yalnız nəhəng gəlir 

götürmək naminə 20 milyon pul qoya bilər. 

Ən ağır olan anlarda Tsitseron evinə qayıdanda küçədəki tərəfdarlarına 

qapısını bağlayır və nəhayət, Tulliya ilə oynamağa cəhd edirdi. Hətta bu vaxt 

Terentsiya aşağı düşüb, balaca Markı ona göstərirdi ki, artıq körpə kiçik 

addımlarını atmağı öyrənmişdir. 

 

 

Sezar və Krassın Romaya ağalıq etmək iddiaları (b.e.ə. 68–64-cü 

illər)  

 

Katilinanın evində Krass oturmuş, Sezar isə ayaq üstə dayanmışdı. Krass 

danışığın başa çatdığını elan etdi. O dedi: «Biz yenidən görüşəndə, bizim və 

Romanın taleyi həmişəlik dəyişilməlidir». Lakin Sezar və Krassın qəsdi bir neçə ay 

ərzində dörd hissəyə bölünməli idi. Onlar dövlətə nəzarəti ələ keçirmək məqsədini 

güdməklə, ümumi seçkini yoxa çıxarmaq istəyirdilər. Bütün işləri komissiya idarə 

edəcəkdir. Təkcə iki konsula deyil, həm də bütün on tribuna, üstəlik, iki pretora 

malik olacaqlarını düşünürdülər. Rüşvət toplayanlar xəbər verirdilər ki, işlər yaxşı 

gedir. Bu, əslində, dövlət çevrilişi demək idi. Krassın və Sezarın başçılığı altında 

bu komissiya ölkənin əsl ağası olacaqdı, konsullar və digər magistratlar sadəcə 

olaraq sıfıra bərabər olacaqdılar.  

Terentsiya ərinə təklif edirdi ki, onlara qarşı mübarizəyə başçılıq etsin. 

Axı bu qadın nəsil özəyinə görə aristokrat idi: «Sən nəsə etməlisən. Sən bunun baş 

verməsinə sadəcə imkan verməməlisən». Tsitseron arvadına dedi ki, «Mənim əziz 

Terentsiyam, aristokratlar da sənin kimi düşünürlər. Onlar heç vaxt bunu müdafiə 

etməyəcəklər». Ona görə də Tsitseron onların yanına gedib deməli idi ki, Krass və 

Sezarın nə etmək istədikləri budur, mənə dəstək verin və mən çalışacağam ki, bunu 

dayandırım. 

Tsitseron Krassla görüşəndə, ondan gözlərini çəkib dedi: «Bu adam 

kübar ailədə doğulmuşdur, rüşvətlə rüşvətin özü barədəki qanun layihəsini kənara 

atdırmışdı. O, indi belə niyyətdədir ki, rüşvətlə konsul seçilsin, özü də özü yox, 
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ondan asılı olan iki adam – Hibrida və Katilina seçilsinlər. Onlardan biri səfeh, 

digəri isə dəlidir.»  

Katilina Tsitserona dedi ki, mən bəraət almışam, Tsitseron bu sözə 

güldü: «Bəraət almısan, sən? Bəraət almısan? Sən özünü hər cür seksual 

eybəcərliklə və pozğunluqla biabır etmisən. Sən öz əllərini qətlə yetirdiklərinin 

qanına bulamısan, öz müttəfiqlərini qarət etmisən. Sən, ilk olaraq, bir qızı 

pozduqdan sonra onun yaşlı anasına evlənmisən. Bəraət almısan? Sən onda ancaq 

təsəvvür edə bilərsən ki, Roma cəngavərləri yalançılar olmalıdır. Belə ən böyük 

şərəfi olan şəhərin sənədli şəhadətləri onda saxtadır. Ey bədbəxt insan, belə qərarla 

sən bəraət aldığına baxma, yalnız onu düşün ki, hansısa daha bir qorxulu cəza 

vardır». 

Katilina hədyanlıq etmək istədikdə, konsul liktorları tərəfindən 

sakitləşdirildi. Dostları – onların arasında Krass və Sezar da var idi, – dartıb, onu 

yerində oturtdular.  

 

 

Tsitseron gərgin mübarizədə konsul seçilir 

 

Tsitserona rəqibi Hortensinin reaksiyasından başqa, bir şey qalmamışdı. 

Lukull Roma divarının arxasında özünə böyük mavzoley tikdirmişdi. Hortensi 

utancaq şəkildə irəli gəlib, Tsitseronu Lukulla təqdim etdi. Lukull onun əlini 

sıxmaya bilərdi, çünki onun xoşlamadığı Pompeyin pərəstişkarı olduğunu bilirdi. 

Katul hirslə dedi ki, «Mənim oxuduğum düz imiş, cinayətkar qəsdin 

nəticəsi kimi dövlətə vətəndaş təhlükəsi törədilirmiş. Mən oxuduğum əgər saxta 

imişsə, bu, bizim tarixdə olan ən əxlaqsız bir saxtakarlığ idi. Katilina dəlisov idi, 

bunu hamı kifayət qədər bilirdi. Lakin o, düzgün və nəcib romalıdır».  

Tsitseron dedi: «Katul, mən sizdən, sizin hamınızdan heç nə istəmirəm 

və əgər sizin hamınız məni təhqir etsəniz də, mən sizə xeyirli axşam arzu 

edəcəyəm. Dövlətə cinayətkar qəsdin nəticəsi kimi vətəndaş müharibəsinin təhlükə 

törətdiyi barədə oxuduğun saxtadırsa, bu, bizim tariximizdə ən pis saxtakarlıqdır. 

Öz payıma mən inanmıram ki, o, düzdür, çünki mən inanmıram ki, belə xəbəri sağ 

olan əl icra edə bilər.»  

Lukull ona dedi: «Tsitseron, geri qayıt. Mən məmnunam. Xəbər 

yerlidir». Katul isə dedi ki, mən indiyə qədər inanmamışam. Hortensi buna belə 

cavab verdi. «Onda qoy səni bir adi sözlə inandırım. Sezar. Sezar Krassın qızılı ilə, 

onun arxasında həm də iki konsul və ön tribun durur».  

Çox sayda namizədlərin olması və onların arasında düşmənçilik 

Tsitseronu Senatda Katilinaya və Hibridaya hücum etməyə məcbur etdi. 

Aristokratlar o saatca, Tsitseronu dəstəklədilər.  

Tsitseron onun arxasında möhkəm duranlara görə daim atlı(Romadakı 

patritsi təbəqələrindən biri) idi. Üstəlik, onu pompeyçilər və aşağı sinifdən olanlar 

dəstəkləyirdilər. Günorta namizədlərə verilən səslər məlum olduqda, Tsitseron 81 

senturi səsi ilə Katilinadan və Hibridadan 2–3 dəfə irəlidə idi. Digər üç namizəd 

birlikdə 16 səs toplamışdılar.  
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Finalda seçkinin nəticəsi elan olunduqda Tsitseron 193 senturi səsi 

toplamışdı. Bu, Hibridanınkından iki dəfə, Katilinanınkından üç dəfə çox idi.  

Beləliklə, Mark Tulli Tsitseron 42 yaşında, Roma konsulluğunun ali 

imperium-una nail oldu və onu senturilərin yekdil səslə seçməsi daha təəccüblü idi.  

Tsitseron evində təşkil olunan məclisdə dedi: «Mən söz verirəm ki, 

Krassa və Sezara, tribunlara qarşı, əgər onlar özlərinin torpaq islahatı layihəsinin 

dərc etsələr, müxalifətə başçılıq edəcəyəm».  

Sonra o, gülümsünərək əlavə etdi: «Həyat elmi, qalxan problemlərlə 

sövdələşməkdir. Bu uzaq gələcəkdə onları həyacanlandırmaqla, birinin könlünü 

viran qoymaqdan daha yaxşıdır. Mən inanıram ki, biz öz əmimiz oğlu Lutsinin 

xatirəsinə tost deyəcəyik. Konsulluq barədə ilk dəfə söhbət gedəndə, o, burada 

onun bünövrəsində dayanmışdı və bu günü görməyi çox arzu edirdi». O, öz 

qədəhini qaldırdı. Lutsi vaxtilə ona demişdi: «Sözlər, sözlər. Onların vasitəsilə icra 

edilən yalanların heç bir sonu yoxdur» 

 Öz konsulluğu dövründə Tsitseron Katilina qəsdini yatırtdığına görə 

nəhəng siyasi zəfər qazandı. Buna görə o, sonralar sürgün olunsa da, həmin 

sürgündən böyük ehtirama layiq görülməklə qayıtmışdı. Lakin vaxtilə “Vətənin 

atası” adlandırılan bu böyük şəxsiyyətin siyasi təsiri artıq zədə almışdı.  
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Uzun illər zəhmətinin apogeyi 

 

Şəxsiyyətinə hörmət bəslədiyim, ədəbi yaradıcılığını (jurnalist fəaliyətini 

də bura daxil edirəm) lap çoxdan böyük maraqla izlədiyim Əli İldırımoğlunu öz 

yaxınları, dostları və pərəstişkarları yaxınlaşan yubileyi münasibəti ilə təbrik 

edirlər və mən də bu sevincli hisslərədən kənarda qalmaq istəməzdim. Yubilyara 

ən xoş sözlər ünvanlanır, onlar həqiqəti ifadə etdikdə isə, paxılların münasibətinin 

izləri də bu qiymətə elə bir təsir göstərə bilmir. Təbiət mənzərəsinin gözəlliyi ona 

laqeydlik göstərənlərin hisslərindən heç də yara almır, çünki bu gözəlliyi ən mahir 

rəssam - təbiətin özü yaratmışdır. Yaradıcı insanların da həyatı daim müşahidə 

altında olur, ona rəğbət bəsləyənlər, hətta pərəstiş edənlər olduğu halda, onların 

sayının çoxluğu qarşısında tək-tək bəyənməmək, qəbul etməmək və ya inkar halları 

əslində elə bir əhəmiyyət kəsb etmir. Axı zövqləri bir universal nəcib qəlibə 

salmaq da mümkün deyildir. Bəsit, vulqar zövqlər yalnız öz xüsusiyyətinə uyğun 

olnaları məqbul dəyərlər cədvəlinə daxil edir (Şekspir “yaddaş cədvəli” ifadəsini 
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işlədirdi) və layiq hesab etmədiklərini isə özlərinin aqnostika məhbəsində “cəza 

çəkməyə” göndərirlər. 

Əli İldırımoğlu jurnalistikanın dərəli-təpəli yolu ilə uzun müddət 

addımlayıb, yaxşı ad qazandıqdan sonra ədəbi yaradıcılığa keçmiş və artıq yazıçı 

şöhrətinin şərəfli daşıyıcısına çevrilmişdir. Onu həm yazıçı, həm də jurnalist 

adlandırılar. Bu titullar onun adı yanında təbii səslənir. Lakin, mən onu bütövlükdə 

“ədəbi istedad sahəsinin zəhmətkeşi” adlandırardım. İnadkar zəhməti hesabına 

onun istedadı uzun müddət ərizndə çiçəklənməkdə, bar verməkdə davam edir və 

onun bu sahədəki məhsuldarlığına isə hətta cavan ədiblər də həsəd apara bilərlər. 

Son 25 ildə o, bir-birinin ardınca çox sayda romanlarını və povestlərini çap 

etdirmişdir. 

 Persiyanın Persepolisdəki (Bisütun dağındakı) Nəqşi- Rüstəmdə çar I 

Daranın sərdabəsi üzərində yazılmışdı ki, Allah ona iki xüsusi keyfiyyət –

müdriklik və fəallıq vermişdir. Əli İldırımoğlu isə bu keyfiyyətlərlə yanaşı həm də 

zəngin bədii təxəyyülə malikdir. Trubadurlar Orta əsrlərdə poeziyaya canlı hisslər 

axını gətirdiyi kimi, Əli müəllim də ölkəmizdə mövcud olan kənd nəsrinə yeni 

hava, yeni nəfəs gətirmişdir. Onun romanlarında kənd həyatının isti, doğma 

nəfəsini hiss edirsən. Orada təsvir edilən obrazlar bizi patriarxal, ancaq saf 

mənəviyyatla qidalanmış cəmiyyətin qaydalrını, orada baş verən hadisələri 

duymaq, təhlil etmək və qiymətləndirmək məkanına istiqamətləndirir. Onun öz 

rəncbər atası haqqındakı hekayəti mərdlik rəmzi sayılan əyalətdə yaşayan kəndli 

kişilərin ümumi obrazını şəks etdirən abidəyə bənzəyir. Bu abidə əsl ehtiram 

obyekti olduğundan, hətta zamanın dağıdıcı təsirinə məruz qalsa da, öz 

kristallığını, qranitliyini qoruyub saxlayır, keçmişdən boylansa da, bizim 

mənəviyyat dünyamıza işıq salan ulduza bənzəyir. Yazıçı heç də mumiyalar sərgisi 

təşkil etmək mqəsədini güdmür, canlı, ölməz obrazlar qalereyası yaratmaq 

qayğısına qalır və buna əsasən nail olur.  

Əli İldırımoğlu haqqında çoxlu elmi, təhlili məqalələr yazılmış, onun 

yaradıcılığı diqqətdən kənarda qalmamışdır. Oxucuları arasında isə xalq 

kütləsindən olanlar, sadə insanlar çoxluq təşkil edir. Onlar bu kitablardan öz ata-

babalarının bəlkə də yaddaşlardan silinməyə üz qoyan xatirələrini axtarır və onları 

tapdıqda müəllifə rəğbətlə dolu hisslər bəsləyirlər.  

XIV əsrdə yazıb, yaratmış və Renessansa öz əsərləri ilə cığır açan böyük 

italyan şairi Petrarkanı Aristoteli öyrənənlər bəyənməyib, onu “yaxşı adam..., 

ancaq savadsız və faktiki ollaraq səfeh adlandırırdılar”. Petrarkanın yeganə günahı 

onda idi ki, o, Aristotelə aid edilənlərdən daha çox, məsləkinə yaxın olan 

xristianlığın doqmatlarına, müddəalarına inanırdı. Petrarkanı həmin təhqir edənlər 

toza çevrilmişlər, dahi şair isə artıq yeddi əsrdir ki, minnətdar oxucularının könlünə 

hakim kəsilməkdə davam edir. 

Kənd prozasının nümunələrinə ağız büzənlər də vardır, özünü “müasir” 

hesab edən bu adamlar əcdadlarının adətlərinə, ənənələrinə də laqeydliklə, bəzən 

hətta istehza ilə yanaşdırlarından Əli İldırımoğlunun romanlarına da arxaik həyat 

təriznin təbliğ vasitəsi kimi baxırlar. Böyük rus yazıçısı A.İ.Gertsen yazırdı ki, 

“Ruslar içqıranda turş kələm iyi verir”, bizim kökünə naxələf çızan, millətin 
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“çürük dişini” andıran bəzi adamlarımız isə gəyirəndə ağızlarından şotland viskisi 

iyinin gəlməsi ilə qürrələnirlər. Hansısa kiçik bir budaq quruyursa, günahı ağacın 

kökündə axtarmaq ağılsızlıqdır. Yazıçının əsərləri isə, bizə, xüsusən Şərq 

xalqlarına xas olan bir qaydanı - nəslin mənşəyinə, əcdadlara böyük hörmət 

bəsləmək lüzumunu təlqin edir. Əgər millət yaşayırsa, onun əcdadları da, ənənələri 

də yaşayır və onlar heç də unutqanlıq dənizinin dibində qərar tutmamalıdır. 

Psevdomüasirlik adətən tez sıradan çıxır, tarix isə özünün mütləq üstünlüyünü 

qoruyub saxlayır.  

Əli İldırımoğlu yaradıcılığında olduğu kimi, həyata bəslədiyi 

münasibətdə də öz riqorizmi ilə seçilir. Onun inamı sarsılmazlıq mineralını yada 

salır və bu keyfiyyətində o, Babil qülləsi qurcularının cəsarətini xatırladır. O, 

doğma xalqına xəyanət etmiş qonşu etnosdan olanların nankorluğuna dözə bilmir, 

erməni qatı millətçilərini real faktlar əsasında ifşa edir. Axı onlar yazıçı hələ uşaq 

olarkən, onun doğma kəndini yandırmışdılar. XX əsrin sonunda isə bu azğınlıq 

daha böyük miqyas almışdır. Yazıçı torpaqlarımızın erməni işğalında olmasını 

dözülməz bir hal kimi təsvir edir və bu ləkənin tezliklə silinəcəyinə böyük ümid 

bəsləyir. 

Əli İldırımoğlu “inqlab” ruhu ilə yaşayan az saydakı fərdləri də qəbul 

etmir, onlar hakimiyyəti ələ keçirmək xatirinə istənilən əcnəbiyə qulluq 

göstərməyə, xalqı bir daha ağır sınaqlara sövq etməyə hazırdırlar. Bircə şeydə 

təsəlli tapır ki, xalq bu saxta “fırtına quşlarına” inanmır və onalrın uydurma 

bəyanatlarını və çağırışlarını ümidsizlikdən yaranan haray kimi qəbul edir. Axı 

xalqımız ən azı İslam dininə keçəndən sonra, hətta yadlara da “salam” sözü, “sizə 

sülh olsun” diləyi ilə müraciət edir. Ancaq bəzi adamlarımızın bu müraciətə dirsək 

göstərməklə cavab verməsi, dincliyi, sabitliyi qəbul etməməsi yazıçının səmimi 

kədərinə səbəb olur.  

Əli İldırımoğlu real həyat həqiqətlərini təsvir edir. O, virtual aləmdə də 

nə Dante kimi Beatriçaya, nə də Petrarka kimi Lauraya vurulmamışdır. Onun 

pərəstiş mehrabı Azərbaycan kəndidir, onun insanlarıdır. Kimsə onu köhnəliyə 

pərəştişdə ittiham edə bilər, bu, daha çox həmin adamın dar idrakından irəli gəlir, 

onun qnoseoloji səhvi hesab edilməlidir.  

Əli İldırımoğlunun yubileyi əslində onun ədəbi yaradıcılığındakı zəfərinə 

həsr olunmuşdur, bu yaradıcı insan ömrünün ixtiyar çağında da yorulmaq bilmir, 

ən uca zirvələrə dırmaşmaqda davam edir. Zirvəni fəth etməyə çalışanlar isə öz 

məqsədlərinə heç vaxt xilaf çıxmırlar. Yazıçı bir əsrə yaxınlaşan illərlə vidalaşır, 

ancaq onun öz apogeyinə çatan zəhmətinə qiymət verdikdə, gərginliyinə, 

müəmmalarına görə bu illərin əsrə bərabər olduğu qənaətinə gəlirsən. 

Yaşlı adamların nailiyyətlərindən söhbət gedərkən, Şərq ölkələrində 

uğurlu övladların, nəvələrin, nəticələrin olması da onların aktivinə yazılır. Lakin 

unutmaq olmaz ki, yaradıcı insanların öz qələminin gücü ilə həyat enerjisi verdiyi 

övladları – qəhrəmanları da mövcuddur. Balzak “İnsan komediyası”nda 3 min, 

Marsel Prust yeddi seriya romanında 2 min, Mikelancelo Vatikanın Sikstin 

kapellasındakı məşhur “Qiyamət günü” freskasında 300 obraz yaratmışdır. Əli 

İldırımoğlunun personajlarının sayı dəqiq bilinməsə də, onlar ən azı iri bir türk 
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tayfasını təşkil edərdi. Bu tayfa nə osmanlılar, nə Əmir Teymur, nə də Babur kimi 

hərbi yürüşlər etməmiş, şəhərlər almamış, ərazilər işğal etməmişdir. Lakin bu tayfa 

daha böyük qələbəsi ilə öyünə bilər – insan könülləri adlanan hədsiz, hüdudsuz bir 

səltənəti fəth etmişdir. Qoy qocaman yazıçı gizli bir ağrı ilə ötüb keçən ömrünə 

nəzər salarkən, bu qalibiyyətli ordusunun zəfərləri ilə iftixar hissi keçirdiyi anları 

da unutmasın.  

 

 


